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INLEIDING 
 
 

PASSEND ONDERWIJS PAST (NOG) NIET 
Passend onderwijs is nog lang niet altijd passend voor ieder kind. Teveel 
kinderen worden op dit moment niet gezien of begrepen op school. Hierdoor 
wordt lichte ondersteuning vaak zware ondersteuning, vallen kinderen uit op 
psychosociaal vlak en lopen de zorgkosten hoog op. Het aantal thuiszitters 
neemt niet af. Leerkrachten, ouders en hulpverleners voelen zich falen. Wij zijn 
overtuigd dat dit anders moet en kan. 

 
DAAROM DE ZON-AANPAK 
Wij ontwikkelden de ZON-aanpak: Zorg én ONderwijs samen voor en in de klas. 
Met als basis 4 principes: 

 
1 Een kleine klas met maximaal 23 kinderen; 
2 Leerkracht en jeugdhulpverlener samen, iedere dag, voor de klas; 
3 Ouderparticipatie; 
4 Verantwoording van gelden en zorgarrangementen terug naar de  
 scholen. 

 
Met deze aanpak mogen leerkrachten zich weer helemaal richten op hun vak: 
onderwijs geven. De psychosociale ontwikkeling wordt op de voet gevolgd  
door de jeugdhulpverlener, ín de klas. Ieder kind krijgt hierdoor de 
mogelijkheid zich ten volle te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.  
Deze aanpak vergt enig omdenken. Vooral ook omdat geldstromen heel anders 
ingezet gaan worden. 

 
BELEMMERINGEN EN OPLOSSINGEN 
In dit stuk laten wij zien hoe de Zon-aanpak een échte oplossing is voor de 
huidige  problemen binnen het Passend onderwijs. Wij willen met 
pilotklassen gevolgd door pilotscholen het rendement aantonen en de 
implementatie starten.  In  de  bijlage  staat  de casus  van Mirjam. Een 
voorbeeld van een schrijnende situatie die is ontstaan door de huidige 
setting. We schetsen het rendement van de ZON-aanpak in deze situatie, 
zowel op psychosociaal gebied als wat betreft kosten.  
 
Dit concept werkt! Voor alle betrokkenen. 

 
STEUN DE ZON-AANPAK 
Wij benaderen u middels dit schrijven om u te vragen uw steun, expertise en 
invloed aan te wenden voor het starten van de pilots. Het zou geweldig zijn 
als we samen tot handelen kunnen komen en Passend onderwijs kunnen 
laten slagen, maar bovenal dat we ieder kind centraal kunnen zetten zodat ze 
met plezier naar school gaan. 

 
 
Esther Jeras & Ingeborg de Keizer 
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ZON OPLOSSINGEN VOOR HUIDIGE BELEMMERINGEN 
 
 
 

 
 
 

 

Een kleine klas 
met maximaal 
23 kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leerkracht en 
jeugdhulpverlener 
samen iedere dag 

voor de klas 

 

De ZON-aanpak begint met het vormgeven van een kleine klas. Dat is essentieel 
voor het welbevinden van een kind. De aanpak vermindert werkdruk en geeft 
de leerkracht ruimte om ieder kind te zien, te volgen en te begeleiden. 
Overprikkeling wordt voorkomen, gedragsproblemen nemen af. De leerkracht 
zorgt voor een gezond klassenklimaat waardoor sociale vaardigheden toenemen 
bij het kind. Een goede relatie tussen leerkracht en kind zorgt voor veiligheid, 
welbevinden en motivatie om tot leren te komen. Goed onderwijs wordt beter 
gewaarborgd. (Groeps)interventies van buiten nemen af. Minder kinderen 
worden gediagnosticeerd. 

 
In de huidige situatie zijn klassen vaak groot. Cijfers van het Nederlands 
Jeugdinstituut geven aan dat ongeveer de helft van de kinderen in een klas 
specifieke onderwijsbehoeften kan hebben. Hierin kan een leerkracht niet altijd 
voorzien door ontbrekende kennis. Maar vooral ook door tijd die ontbreekt. 
Ook kunnen ernstige gedragsproblemen zorgen voor (fysiek) onveilige 
situaties. Een leerkracht kan bijvoorbeeld te maken hebben met: KOPP-
kinderen, (vecht)scheiding, ontwikkelingsachterstanden, psychiatrische 
problemen, mishandeling, misbruik, depressie, eetstoornis, taalproblematieken, 
angst, suïcidaliteit, chronisch zieke kinderen en kinderen met een handicap. 

 
Door een leerkracht en een jeugdhulpverlener dagelijks de gehele dag samen te 
laten werken in de klas worden vroegsignalering, goed onderwijs en zorg beter 
gewaarborgd. Ieder kind wordt zowel op onderwijskundig gebied als op 
psychosociaal vlak gezien en begeleid in de dagelijkse praktijk. 

 
In de huidige situatie geeft slechts 24% van de leerkrachten aan voldoende 
kennis te hebben op het gebied van zorg en ondersteuning in de klas. 
Pabo’s leiden leerkrachten niet op om met de diversiteit van 
problematieken om te kunnen gaan. Hierdoor ontbreekt vroegsignalering en 
deskundige begeleiding. Problemen escaleren daarom sneller: lichte 
ondersteuning wordt vaak zware ondersteuning, kinderen komen thuis te 
zitten. Veel thuiszitters zijn hoogbegaafd. Onderzoek laat zien dat 36.000 
hoogbegaafden niet krijgen wat zij nodig hebben op school. 

 
Andere kinderen worden alsnog verwezen naar het speciaal onderwijs. Deze 
scholen geven aan dat leerlingen later binnenkomen en daardoor meer 
beschadigd zijn. Meer interventies zijn nodig om het kind weer op de rit te 
krijgen. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk. Ook de inzet van externen, het 
speciaal onderwijs, uithuisplaatsing en jeugddetentie kosten onze 
maatschappij miljoenen. Wij zien regelmatig dat bij het op de rit krijgen van 1 
kind meer dan 15 professionals betrokken zijn. Deze kosten staan niet in 
verhouding tot de kosten die gemoeid zijn bij de vormgeving van de ZON-
aanpak. 
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   Ouderparticipatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verantwoording van 

gelden en zorg- 
arrangementen terug 
naar de scholen 

Door Zorg en ONderwijs op school wordt de drempel naar ouderparticipatie, het 
stellen van een hulpvraag en de weg naar gezinsbegeleiding verlaagd. Door de 
ZON-aanpak is er ruimte en tijd voor de leerkracht en de jeugdhulpverlener om 
ook het gezin te betrekken bij een zorgtraject voor een kind. Huisbezoeken 
worden haalbaar. Het werken met één plan en visie is gewaarborgd. Door 
vroegsignalering wordt groei naar zwaardere ondersteuning ook in het gezin 
voorkomen. 

 
In de huidige situatie  werken onderwijs, de jeugdhulpverlening en de gemeente 
vaak nog ieder voor zich. Het werken met één gezamenlijke visie en plan 
ontbreekt regelmatig. Door een trage verbinding zijn veel extra uren gemoeid 
bij het vormgeven van een plan en zorgroute voor een kind. Dit zijn veel extra 
kosten die door de ZON-aanpak bespaard worden. Ongeveer 13% van de 
kinderen loopt een verhoogd risico dat hun behoeften uitgroeien tot 
intensievere ondersteuningsbehoeften of tot problematisch gedrag. 
Daarnaast ontvangen kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op school 
ook vaak zorg, begeleiding of hulp vanuit de jeugdhulpverlening. Hier zit geen 
doorgaande lijn in met de onderwijspraktijk. Er wordt geïnvesteerd vanuit 
het onderwijs en vanuit de gemeentelijke budgetten. 

 
Binnen de ZON-aanpak bestaat de directie van een school uit een directeur 
en orthopedagoog. In samenwerking met de leerkracht en jeugdhulpverlener 
zorgen zij voor de ondersteuning van een kind. De beslissing over de aanpak 
ligt bij de directeur en orthopedagoog van de school die het kind kennen. Lange 
procedures via een samenwerkingsverband worden voorkomen, een nauwe 
samenwerking met ouders is gewaarborgd. Een samenwerkingsverband kan 
aangepast worden naar een overkoepelende organisatie die het 
ondersteuningslandschap in kaart heeft waardoor een school snel zelf kan 
schakelen. De begeleider passend onderwijs kan ingezet worden bij het 
opstellen en borgen van het ondersteuningsplan van de school en het trainen en 
versterken van de professionals voor de klas. Het vormgeven van een 
samenwerking tussen onderwijs en zorg in combinatie met gepersonaliseerd 
onderwijs staan hierbij centraal. 

 
In de huidige situatie vraagt de leerkracht samen met de intern begeleider 
ondersteuning aan bij het samenwerkingsverband. Voor deze aanvraag moet 
een groot leerlingdossier ingevuld worden. De criteria hiervoor veranderen 
voortdurend. Leerkrachten ervaren hierdoor veel onrust en werkdruk. Veel 
kinderen krijgen geen ondersteuning toegewezen. Schoolleiders en leraren 
geven aan dat zij onvoldoende betrokken worden bij de keuzes die een 
samenwerkingsverband hierin maakt. Scholen voelen zich niet serieus 
genomen, veel geld blijft op de planken liggen. Toezicht op de besteding van de 
gelden vanuit de overheid ontbreekt. De ondersteuningsplannen zijn nog lang 
niet toereikend. Veel scholen hebben er geen, er worden per regio andere 
criteria gehanteerd en vaak ontbreekt borging van de plannen. Er ontstaan 
(hoge) verwachtingen bij ouders die niet gerealiseerd kunnen worden 
waardoor conflicten ontstaan. De vormgeving en instandhouding van een 
samenwerkingsverband brengen hoge kosten met zich mee. 
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DE INZET VAN PILOTSCHOLEN 

Om het rendement van de ZON-aanpak aan te tonen, zijn pilotscholen 
nodig. Hiermee starten wij tegelijk het implementatietraject dat nodig 
is voor de landelijke vormgeving van de ZON-aanpak. Wij willen op korte 
termijn starten met 3 klassen. Daarna pakken we door naar een 
pilotschool, gevolgd door meerdere pilotscholen. Deze pilotscholen 
worden zowel in de stad als in een dorp vormgegeven, zodat het 
rendement vergeleken kan worden en we tot gerichte conclusies kunnen 
komen voor de algehele implementatie van de ZON-aanpak. 

 
Met onze expertise, ervaring en daadkracht willen wij de ZON-aanpak 
waarborgen door professionals binnen de pilotscholen te trainen en te 
coachen. 
 

 
Hier hebben wij úw steun, expertise en invloed voor nodig! 
 

 

MET DE ZON-AANPAK NAAR ECHT PASSEND ONDERWIJS 
 

Passend onderwijs landt onvoldoende op de werkvloer. Hierdoor lopen teveel 
kinderen vast en zijn er hoge kosten gemoeid bij het vormgeven van de zorg 
die nodig is voor een kind. Er is een aanvulling nodig. Een aanvulling 
waardoor Passend onderwijs wél landt op de werkvloer en ieder kind de 
kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Waarbij we kostenbesparend werken. 
De ZON-aanpak vormt hier een passend antwoord op. 

 
Wanneer de politiek, het onderwijs en de jeugdhulpverlening de handen ineen 
slaan en samenwerken aan de hand van de ZON-aanpak komt er verandering. 
Ieder kind heeft het nodig om gezien, gehoord en begrepen te worden. Laten 
we investeren in hén. Want zij zijn de toekomst van ons land. 
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BIJLAGE: CASUS VAN MIRJAM 

 
Mirjam 

 
Toen jij naar school  ging  was  je  hoopvol en  talentvol.  Samen  met  je   ouders 
ging je op pad. Maar wat een mooie periode had moeten zijn, was voor jou een 
frustrerend,   ongekend  pad.   Je   werd   niet   gezien,   gehoord   en    al  helemaal  niet 
begrepen. Toen jij uiteindelijk thuis kwam te zitten, daarna in een voorziening 
voor dagbehandeling en tijdelijk onderwijs kwam en later niet meer thuis kon 
zijn, werd alle hoop je ontnomen. Door een afwijzing vanuit het 
samenwerkingsverband werd jij uithuisgeplaatst. Nu kan je alleen nog maar 
dromen. Hoop is voorbij. Je dromen durf je niet meer hardop uit te spreken. Wie 
ziet jou nu, wie begrijpt jou en luistert er naar jou? Wie droogt jouw tranen van 
het verdriet waar jij geen invloed op had? Een kind heeft recht op goed onderwijs. 
Jij  had  gezien,  gehoord  en  begrepen moeten worden! 

 
DE AANLOOP 
Mirjam groeit op in een groot gezin dat bestaat uit vader, moeder, twee zussen 
en drie broers. Vader is vrachtwagenchauffeur en daardoor bijna niet thuis. 
Moeder heeft nooit mogen studeren terwijl zij (hoog)begaafde capaciteiten 
heeft. Moeder vertoont kenmerken van psychiatrisch gedrag, die naast 
persoonlijkheidskenmerken voort kunnen komen uit haar eigen geschiedenis 
van onderpresteren en niet gezien zijn. Mirjam is de jongste en een nakomer. 
Vanaf de peuterleeftijd is Mirjam al een temperamentvol kind. Haar lichamelijke 
ontwikkeling is conform haar leeftijdgenootjes. Gezin en omgeving zijn niet 
direct stimulerend wat betreft het ontwikkelen van een veilige gehechtheid, 
zelfvertrouwen, het leren hanteren van emoties en uitdagingen aangaan. Er is 
onvoldoende kennis en inzicht wat betreft de ontwikkeling van het jonge kind. 
Mirjam wordt cognitief niet gestimuleerd. Zij mag in veel aspecten haar eigen 
gang gaan. Mirjam gaat niet naar de peuterspeelzaal. Een vaste gezinsstructuur 
ontbreekt. Omdat Mirjam een nakomer is, wordt zij ook ‘opgevoed’ door haar 
veel oudere broer en zus. Mirjam krijgt voor haar leeftijd veel ruimte om haar 
eigen wil door te drijven. De relatie met haar zussen en broers is niet zoals deze 
behoort te zijn. De ‘opvoedmomenten’ vanuit broer en zus zorgen voor veel 
conflicten. Vanuit de onduidelijke structuur en onvoldoende betrokkenheid 
van ouders ontstaan er signalen van onveilige gehechtheid bij Mirjam. Haar 
snelle begrip, verwerking van informatie en drang naar leren worden niet 
opgemerkt. 

 
VROEGSIGNALERING 
Wanneer Mirjam naar school mag, is zij zeker schoolrijp. Vol enthousiasme 
en onbevangenheid maakt zij de stap. De groep waarin Mirjam onderwijs gaat 
volgen start met 24 kinderen. Gedurende het schooljaar stromen er nog zeven 
kleuters in. Wanneer Mirjam merkt dat de kinderen uit haar klas anders 
tekenen, nog niet lezen en haar niet begrijpen, past zij zich al snel aan. Thuis 
komt de frustratie eruit. Mirjam uit dit door het vertonen van dwangmatige 
handelingen en het willen bepalen van de gang van zaken in huis. Al snel laat 
Mirjam het oppositionele gedrag van thuis ook op school zien. Zij valt sociaal-
emotioneel op. Haar emotieregulatie is zeer zwak. Mirjam komt regelmatig in 
conflictsituaties terecht die opgelost worden met straffen en belonen.  
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De werkhouding van Mirjam neemt al snel sterk af. Waar zij aan het begin 
mooie tekeningen maakte, krast zij nu. Zij levert het werk vaak verfrommeld 
in. Lichamelijke onrust wordt versterkt. Wanneer Mirjam merkt dat zij nieuwe 
stof aangeboden krijgt, blokkeert ze. Als Mirjam een fout maakt, raakt ze 
dermate gefrustreerd dat haar omgeving het moet ontgelden, ongeacht of dit 
volwassenen of andere kinderen zijn. Door het gebrek aan vroegsignalering valt 
Mirjam tussen wal en schip. Haar gedrag wordt steeds onaangepaster. Zij 
schreeuwt om hulp. Haar signalen worden opgevat als brutaal: een kind met een 
sterke wil dat moet leren luisteren. Achterliggende belemmerende factoren 
worden niet gezien. Kenmerken van onderpresteren, ADHD en ODD steken de 
kop op. Helaas heeft de leerkracht hier op dit moment nog geen kennis van, 
waardoor de signalen opgepikt worden als lastig gedrag – wat streng 
aangepakt moet worden. De moeder van Mirjam neemt regelmatig contact op 
met school wat betreft driftig gedrag thuis. De leerkracht beantwoordt het 
gesprek zoals hij in de opleiding geleerd heeft: beleefd en met erkenning. Er is 
onvoldoende kennis en daadkracht binnen de school om een zorgtraject in te 
zetten op de juiste wijze. Ook wordt er niet gezien hoe ongezond de 
thuissituatie voor Mirjam op dat moment is. 

 
DE BASISSCHOOL 
Mirjam ontwikkelt zich op de basisschool niet conform haar vermogen. Door 
haar ‘anders’ zijn en het niet gezien voelen, trekt zij zich sociaal terug. Hierdoor 
valt Mirjam continu buiten de boot. Mirjam reageert met woede-uitbarstingen, 
vechtpartijen en oppositioneel gedrag naar volwassenen toe. Door de 
geschiedenis van Mirjam legt de school al snel de nadruk op haar gedrag. 
Mirjam komt in een negatieve spiraal terecht. Ouders zijn niet bij machte om 
haar te begrijpen en te beschermen. School heeft onvoldoende inzicht in 
onderpresteren en het opgroeien in een disfunctioneel gezin, wat aan de orde is. 
Kennis over gedragsproblematieken en onderpresteren ontbreken. Er is geen 
inzicht in de thuissituatie van Mirjam. De zorgroute wordt niet zorgvuldig 
doorlopen. Regelmatig wordt Mirjam uit de klas gestuurd. Haar welbevinden 
daalt dermate dat ook haar resultaten dalen. Waar zij eerst aangetoond vwo-
resultaten haalde, zit zij in groep acht op vmbo-GT- niveau. Mirjam maakt dan 
ook de overstap naar het vmbo. Haar (hoog)begaafde capaciteiten zijn zowel 
thuis als op school niet opgemerkt. 

 
THUISZITTER IN NEDERLAND 
Op het vmbo komt Mirjam al snel in de problemen. Ze voelt zich steeds meer 
vervreemden van haar klasgenootjes. Mirjam voelt zich anders en totaal niet 
begrepen. Alle motivatie om te leren verdwijnt. Ze komt in een sociaal isolement. 
Zowel op school als thuis wordt zij niet begrepen. Hierdoor is zij een 
gemakkelijk slachtoffer voor loverboys. Wanneer zij benaderd wordt voor het 
aangaan van seksuele contacten is Mirjam onvoldoende weerbaar om hier “nee” 
tegen te zeggen. Voor het eerst voelt zij zich ‘gezien’. Wanneer Mirjam merkt dat 
zij gevangen zit in dit web, voelt zij zich radeloos. Zowel thuis als op school 
heeft zij niemand bij wie zij terecht kan. Door deze traumatische ervaringen 
wordt Mirjam nog oppositioneler op school. Vanuit onvermogen en onvoldoende 
kennis tot signaleren wordt Mirjam geschorst na een conflict op school.  
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Wanneer ouders en school vastlopen wordt Mirjam een thuiszitter. 
Onderwijs en hulpverlening werken niet volgens één plan. Mirjam krijgt 
hierdoor niet de begeleiding en behandeling die zij nodig heeft. Ook de 
begeleiding naar het gezin toe ontbreekt. Na ingrijpen door een 
onderwijsconsulent kan Mirjam uiteindelijk terecht bij een voorziening voor 
dagbehandeling tijdelijk onderwijs. Tijdens deze periode ontstaat er een 
band tussen Mirjam en de begeleiders. Wanneer ouders bemerken dat Mirjam in 
een loverboy-circuit terecht is gekomen, sturen zij haar uit onmacht naar een 
familielid. Hier verblijft Mirjam voor enige maanden. Ouders raken steeds 
minder betrokken bij het proces van Mirjam, zowel op persoonlijk gebied als op 
onderwijsgebied. Door de (hoog)begaafde capaciteiten en deskundige 
begeleiding bij de voorziening voor dagbehandeling tijdelijk onderwijs behaalt 
Mirjam toch de theorie die nodig is voor de overstap naar vmbo-GT leerjaar 2. 

 
EEN VOORZIENING VOOR DAGBEHANDELING TIJDELIJK 
ONDERWIJS EN HET SAMENWERKINGSVERBAND 
Verbijsterd komt de orthopedagoog aangelopen: “Sorry, onze leerling krijgt 
geen toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. We moeten dit 
met elkaar oplossen. Deze leerling blijft op school. Dit houdt in dat zij na de 
zomer terug moet naar de school van herkomst, dus waar zij geschorst is.” De 
school van herkomst moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen; het 
samenwerkingsverband van de scholen beoordeelt deze aanvraag. Beide 
partijen werken op moment van aanvraag niet met het kind, maar geven wel de 
doorslag; ongeacht de orthopedagoog, docent, hulpverleners en externe 
betrokkenen bij de leerling. In dit geval ongeacht de uitspraken van een 
beschermingstafel, waar de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, het 
jeugdteam en de extra ingezette individuele begeleiding volledig bij betrokken 
zijn. Alle betrokkenen staan achter het proces wat doorlopen is, maar het 
samenwerkingsverband besluit anders. Hulpverlening en kind werken keihard 
aan rehabilitatie. Ondanks de steun die het kind mist vanuit ouders. In het 
huidige systeem wordt de situatie als onvoldoende beoordeeld op basis van 
papierwerk. Met als gevolg dat de leerling terug moet naar de school van 
herkomst. Een school waar Mirjam totaal is vastgelopen en waar de 
onderliggende factoren van de problemen niet naar voren zijn gekomen. 
Waardoor er een totaal verkeerd beeld van Mirjam ontstaan is. 

 
TERUGVAL 
Mirjam krijgt een grote terugval in gedrag, ernstiger dan voorheen. Zij loopt weg 
bij het gezinslid waar zij verblijft. Vanuit politie-ingrijpen wordt zij naar haar 
ouders gebracht. Haar destructieve reactie zorgt er uiteindelijk voor dat de 
hele situatie weer bij de beschermingstafel besproken wordt. Dit keer volgt een 
opname, met toestemming van ouders, naar een drie-milieu setting. Tot op de 
dag van vandaag zit Mirjam daar. Een talentvol meisje, waar veel meer inzit 
dan dat zij laat zien. Mág laten zien. 
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HOE HAD HET LEVEN VAN MIRJAM ERUIT KUNNEN ZIEN MET EEN ZON-AANPAK? 

Mirjam viel al vanaf de kleuterleeftijd op. De zorgprofessional had haar al in 
de kleuterklas opgemerkt en interventies uitgevoerd. Deze interventies hadden 
gericht kunnen worden op zowel de begaafdheid die Mirjam liet zien als het 
gedragsaspect. Vanuit ouderbezoeken werd de ‘ongezonde’ gezinssituatie al 
vroeg gesignaleerd. Hierdoor wordt direct opvoedondersteuning ingezet 
waardoor ouders deskundig begeleid worden in het opvoeden van Mirjam. In 
samenwerking met de leerkracht en de andere zorgprofessionals op school 
had Mirjam door de basisschool heen begeleid kunnen worden. Ouders 
hadden direct betrokken kunnen worden bij de processen op school. Door 
samenwerking aan de hand van één plan worden zowel Mirjam als haar ouders 
tijdig begeleid. Hierdoor ontstaan veilige relaties waardoor Mirjam zich wel 
gezien voelt en zich ontwikkelt conform haar mogelijkheden. 

 
Mirjam had de basisschool kunnen verlaten met voldoende zelfvertrouwen, op 
een voor haar passend niveau. Ouders waren beter in staat geweest hun dochter 
te begrijpen en op te voeden. Ook moeder had persoonlijke begeleiding kunnen 
krijgen. 
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OVER ONS 
 

 
Mijn naam is Esther 
Jeras, getrouwd en 
moeder van twee 
kinderen. Vanuit 
mijn praktijk 
Elevation begeleid ik 
al meer dan 12 jaar 
kinderen, jongeren 
en gezinnen.  

Mijn ervaringen vanuit Elevation zijn divers. 
Binnen het onderwijs ben ik gestart als 
leerkracht waarna ik werkzaam ben geweest als 
intern begeleider, gedragstrainer, specialist 
hoogbegaafdheid en onderwijsvormgever. 
Binnen de jeugdhulpverlening heb ik gewerkt als 
gedragstrainer, uitvoerder van arrangementen 
en als individuele coach bij verschillende 
voorzieningen voor dagbehandeling en tijdelijk 
onderwijs. 

 
Mijn expertise ligt vooral in het signaleren 
van problemen en het maken van 
oplossingsgerichte plannen. Een voorbeeld 
hiervan is het onderwijsprogramma SOIL 
Horizon, dat ik samen met een collega 
orthopedagoog heb gedraaid. Waarbij 
onderpresterende (hoog)begaafde kinderen en 
tieners weer tot leren konden komen. Hierbij 
heb ik ervaren dat het veel rendement voor de 
kinderen heeft om samen een groep te 
draaien waarbij onderwijs en hulpverlening 
elkaar versterken. 

 
Aan de hand van mijn vele observaties en 
coachingstrajecten ben ik gaan nadenken over 
een manier waarop ieder kind gezien en 
deskundig begeleid kan worden op de 
basisschool. Na mijn ervaring binnen het 
rebound-onderwijs kon ik dit onderwerp niet 
meer laten rusten. Naast het op de rit brengen 
van veel kostbare kinderen en jongeren ben ik 
nu dus ook intensief bezig met de ZON-aanpak. 
Hiermee willen wij bijdragen aan het doen 
slagen van Passend onderwijs. 

 
Mijn naam is Ingeborg 
de Keizer. Meer dan 10 
jaar heb ik coachend 
leiding mogen geven aan 
verschillende teams in 
heel    verschillende 
branches en organisaties, 
waaronder   overheid, 

  onderwijs en zorg.  
In deze jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk de 
periode is die je in het onderwijs doorbrengt.  

 
 Ik ben veel (jong)volwassenen tegengekomen die 
zich te weinig gezien en gehoord hebben gevoeld. 
De effecten daarvan zijn veel groter dan ik me ooit 
realiseerde. Gebrek aan zelfvertrouwen. Een laag 
zelfbeeld. En daardoor niet écht in staat je 
KernTalenten uit te leven. Daar heeft iemand in de 
eerste plaats vooral zelf last van. Maar ook voor de 
maatschappij is dat, in meerdere opzichten, 
natuurlijk ook niet optimaal. 

 
Vanuit deze ervaringen ben ik Eigen Meerwaarde 
gestart. Ik coach en begeleid mensen bij vragen 
rondom persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. 
Jongvolwassenen help ik graag bij hun studiekeuze. 
Mijn motto hierbij: “Intrinsieke motivatie kun je niet 
leren, wél ontdekken!”. 

 
Mijn professionele carrière is nauw verbonden met 
mijn carrière als moeder van drie prachtige dochters. 
Ik heb hierdoor vanuit verschillende rollen met 
zowel scholen als de zorg te maken. En juist vanuit 
deze combinatie is de ZON-aanpak ontstaan. 


