
 

Topboek!

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waar-
devol is voor je werk. Deze keer de must-reads van Egbert Kloppenburg, ib’er, gedragsspecialist, 

beeldcoach, faalangstreductie- en examenvreestrainer en antipestcoördinator in het vmbo en lid van 
het LBBO-afdelingsbestuur Gedragsspecialisten, en Ann Abels, slb’er (specialist voor leerlingen met 

een beperking) in het Onderwijsondersteuningsteam van Stichting Primenius in Oude Pekela.

Heb jij ook een tijdloze favoriet die je iedere 
collega zou willen aanraden? 
Meld je bij de redactie via kantoor@lbbo.nl.

Mission Possible: Kids’ Skills voor jongeren
Caroline Beumer-Peeters – Boom (2018, herziene editie) –  
Prijs: € 22,75 

door Egbert Kloppenburg

Een aantal jaren geleden ben 
ik gestart als intern begelei-
der. Langzamerhand zijn de 
werkzaamheden uitgebreid 
met de taken van antipest-
coördinator, beeldbegelei-
der, faalangstreductie- en 
examenvreestrainer. Bij de 
uitoefening van al deze taken 
spreek ik veel leerlingen  
met problemen en vragen. 
Op zoek naar antwoorden 

kwam ik in contact met Ben Furman en  het concept ‘Mission 
Possible’. Mijn ervaringen met deze methode zijn zo positief, 
dat ik ze graag wil delen met collega-begeleiders binnen het 
onderwijs!

Wat maakt deze methode zo bruikbaar?
– De leerling leert om te kijken naar de dingen die goed 

gaan en daar zijn talenten voor in te zetten (sterk motive-
rend, oplossingsgericht werken).

– De pragmatische aanpak van de ontwikkelingsgerichte 
benadering in elf overzichtelijke stappen.

– De leerling heeft de eigen regie in handen en wordt daar-
door snel probleemeigenaar.

– De leerling krijgt meer zelfvertrouwen door het zicht op de 
eigen ontwikkeling en het kunnen bereiken van de gestel-
de doelen. 

Als een leerling met een zichtbaar goed gevoel de deur 
uitgaat, is dat de kroon op je werk! Dat is dan ook de reden 
waarom ik telkens teruggrijp naar deze prachtige methode. 
Het geeft de leerling én mij een stevige boost in de positieve 
benadering van de soms schrijnende problemen in de ontwik-
keling van onze leerlingen. 

Vakbekwaam onderwijzen
Brigitte Bongaards & Joop Sas – Noordhoff (2009)–  
Prijs: € 72,95 

Praktijkboek passend onderwijs
Brigitte Bongaards & Joop Sas – Noordhoff (2016) –  
Prijs: € 60,95 

door Ann Abels

ʻVakbekwaam onderwijzen’ is voor 
mij niet alleen een handboek. Het is in 
de loop der jaren ook een 
naslagwerk geworden dat 
me zelden in de steek laat. 
Het bespreekt compact en 
helder het vak van de basis-
schoolleraar in de groep. 
Ik ben geneigd te zeggen 
‘in al zijn facetten’, zoals 
het aanleren van geheu-
genstrategieën, het geven van effectieve instructies en het 
toepassen van ‘bedekte gedragsmaatregelen’ bij incidentele 
ordeverstoringen. 
In mijn werk merk ik steeds weer hoeveel ik heb aan de vele 
praktische voorbeelden, gedetailleerde richtlijnen en handige 
stappenplannen.  De combinatie van praktijkervaringen en 
wetenschappelijke inzichten over wat goed onderwijs is, voelt 
bovendien als een aangename opfriscursus en geeft me veel 
steun bij het adviseren. 

‘Praktijkboek passend onderwijs’ is een grondige uitwerking 
van ‘Vakbekwaam onderwijzen’ op het gebied van de zorg in 
het onderwijs. Het geeft de leraar én de ib’er en ab’er handrei-
kingen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
zo goed mogelijk te helpen. Met name bij het bepalen van de 
mogelijkheden en grenzen van planmatige ondersteuning 
maak ik gebruik van de vele puntsgewijs beschreven overwe-
gingen. Zoals: welke stappen kun je nemen bij een gesigna-
leerd risicokind in de onderbouw?  Ik kan beide boeken van 
harte aanbevelen!
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