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Peter de Vries is van huis uit orthopedagoog en werkt Peter de Vries hadden willen hebben." Het leidde ertoe dat 
als docent, adviseur en onderzoeker bij de Hogeschool beide Peters de Vries steeds vaker bedachten dat ze elkaar 
Utrecht (HU). Ook is hij als adviseur betrokken bij het wel eens wilden ontmoeten. 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Het 
valt hem op dat 'passend onderwijs' inde praktijk vaak als     Zeven thema's 
moeilijk wordt ervaren. "Je ziet dat leerkrachten,begeleiders Dat gebeurde uiteindelijk pas in 2016,toen Peter de Vries 
en leidinggevenden in de school soms het gevoel hebben   (HU) zijn naamgenoot belde om te polsen of hij wilde 

dat hun 'ietswordt aangedaan'. Ze ervaren dat ze taken meewerken aan het nieuwe boek. De Vries (CPS) was direct 
erbij hebben gekregen,waarvoor ze niet altijd voldoende enthousiast en in februari 2016 gingen de twee aan het 

zijn toegerust. Soms voelen ze zich zo overspoeld, dat ze het   schrijven. 'Toen bleek meteen dat we qua visie erg op 

 
 

 
 
 

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend 

onderwijs. "We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: 

beter toegerust om het passend  onderwijs zo goed moge/ijk vorm te geven." 
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belang van het kind uit het oog verliezen." 
 
 
Direct bruikbaar 
Dat is bijzonder jammer en ook onnodig, vindt De Vries. 

"Er bestaan namelijk veel goede instrumenten die scholen 
kunnen inzetten om leerlingen 'binnenboord te houden'." 
Eerder al schreef hij hierover- samen met andere 
deskundigen - twee boeken: nstrumenten voor nterne 
Begeleiders deelI(2005) en deel II(2008). "Veel van deze 
instrumenten zijn -in geactualiseerde vorm - nog steeds 

heel bruikbaar,"vertelt hij."Bovendien zijn er de afgelopen 
jaren ook veel goede nieuwe instrumenten ontwikkeld." 
De Vries besloot een nieuw boek te schrijven, ditmaal 
gericht op álle professionals binnen en buiten de school 
die zich richten op het begeleiden van leerlingen: 
IB'ers, leerlingbegeleiders, ambulant begeleiders, 
gedragsspecialisten,onderwijsassistenten,coaches, 
onderwijsadviseurs en vooral - beginnende en ervaren - 
leerkrachten. "Ik wilde dit boek graag samen met een 

andere professional schrijven, omdat ik het fijn vindom 

gedurende het schrijfproces te kunnen sparren. En toen 
dacht  ik aan mijn naamgenoot." 
 

Peter de Vries-dag 

'Peter de Vries' is geen bijster originele naam."Er zijn er 
zeker een stuk of 100,"vertelt De Vries. "In 2007 is er zelfs 
eens een Nationale Peter De Vries Dag georganiseerd door 
Sander de Heer van 3FM.Tijdens die dag kwam ik erachter 
dat ik een naamgenoot heb met ongeveer hetzelfde beroep. 
Hijwerkt als consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en 
Advies en heeft ook veel boeken gepubliceerd.Daardoor 
werden we door anderen regelmatig door elkaar gehaald. 

Dan kreeg ik bijvoorbeeld complimenten voor boeken die hij 

geschreven had. Of ik werd uitgenodigd als spreker op een 
congres en dan bleek ter plekke dot ze eigenlijk de andere 

een lijnzitten," vertelt De Vries (CPS). "Zo vinden we het 

allebei essentieel dat de instrumenten die we beschrijven in 
het boek een wetenschappelijke of empirische basis 
hebben. Sommige zijn internationaal heel bekend, maar 
worden in Nederland nog niet veel gebruikt. Bijvoorbeeld 
de ndex voor inclusie, waarmee je meet ofje inclusie goed 
vormgeeft. Andere komen uit de Nederlandse praktijk en 

zijn ons aangeleverd door hetwerkveld. Bovendien hebben 
we zelf instrumenten ontwikkeld, bijvoorbeeld een waam,ee 
je je curriculum kunt aanpassen. En een instrument om 
te beoordelen of programma's voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling werken.""Het moeten wel beproefde 
instrumenten zijn," vult De Vries (HU) aan. "Daarom 
hebben we sommige instrumenten nog eens laten testen 
door studenten." Een verantwoording van de meer dan 
zeventig instrumenten is in het boek terug te vinden inde 
uitgebreide literatuurlijst. De instrumenten zijn gegroepeerd 
rondom zeven thema's/hoofdstukken: begeleiden van 
leerlingen, begeleiden in passend onderwijs, begeleiden in 
samenwerking met ouders, begeleiden van leerkrachten, 

begeleiden van complex gedrag, begeleiden bij interne 
processen en begeleiden bij externe ondersteuning. 

 

Inleiding, toelichting, instructie, instrument 

In de inleiding van ieder hoofdstuk wordt eerst ietsverteld over 
de basis van de instrumenten in dat hoofdstuk. De Vries 
(CPS) geeft een voorbeeld. "Het hoofdstuk over 
samenwerken met ouders is gebaseerd op het concept 
Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS en de motivatietheorie 

van Deci & Ryan. Ouderbetrokkenheid 3.0is een manier van 

denken die school en ouders helpt om goed samen 
tewerken op basis van drie belangrijke uitgangspunten: 

gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
verantwoordelijkheid voor elkaar. De motivatietheorie zegt 
dat mensen van nature drie psychologische basisbehoeften 
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kennen: autonomie, competentie en relatie. Wanneer 
op alle drie een beroep wordt gedaan, raken zij 
gemotiveerd om taken en verantwoordelijkheden 

op zich te nemen. Als leerkrachten aan deze 

 
 
 
 
 
 
 
 

te bieden. Daar is geen draaiboek voor, maar een 
leerkracht kan wel leren hoe een leerling het best kan 
worden begeleid." De Vries (CPS): "In de diagnostiek 

gaat het vaak over de tekorten van de leerling. Terwijl 

 

drie basisbehoeften appelleren, verhoogt dit de 
betrokkenheidvan ouders en kinderen." 
Bij ieder instrument wordt ineen toelichting eerst 

concreet uitgelegd wat het doel ervan is. De Vries 
(CPS) geeft weer een voorbeeld: "In het hoofdstuk over 
samenwerken met ouders, is een van de instrumenten 
het startgesprek. Doel hiervan is: een goede start 
maken met het team leerling-leerkracht-ouders.In de 

gebruikersinstructie wordt vervolgens toegelicht hoe 
en wanneer het instrument toegepast kan worden. 
Pas daarna volgt het daadwerkelijke instrument: een 
formulier waarop leerkrachten puntsgewijs kunnen 

noteren welke zaken zijn besproken en dat ze kunnen 
opnemen in het leerlingdossier." 

de zorgvraag eigenlijk bij de leerkracht ligt: hoe kan 
ik deze leerling verder helpen? Leerkrachten moeten 
kunnen omgaan met de leerling en dejuiste dingen 

kunnen doen. De instrumenten in het boek helpen hen 
op weg." 

  

 

Passend onderwijs 
Met behulp van de instrumenten - die direct praktisch 

toepasbaar zijn - weet de leerkracht tijdens het 
handelen wat hij doet en waarom hij dat doet, stelt 
De Vries (HU)."Daarom zijn de instrumenten handig 
en belangrijk. Ook scheppen ze transparantie naar 
bijvoorbeeld ouders.De leerkracht kan via deze 
instrumenten goed aan de ouders inzichtelijk maken 

welke stappen hij onderneemt." "Passend onderwijs is 
niet geslaagd zonder voldoende ouderbetrokkenheid. 
Dat is mijn stokpaardje," grapt De Vries (CPS). "Goede 
ouderbetrokkenheid lost niet alleen problemen met 
leerlingen op, maar het zorgt ook voor een prettige 
cocreatie met ouders." 
Uiteindelijk is een grondige bezinning op het passend 
onderwijs volgens De Vries (CPS) wel nodig om het 
als concept te laten slagen. "Wij doen in Nederland 
een heleboel goed, maar lopen achter in passend 

onderwijs. Kijk ook eens naar het buitenland, naar 
Italië, Oostenrijk of Engeland.En houd steeds de 
bedoeling van passend onderwijs goed voor ogen." 

Een positieve grondhouding van leerkrachten is daarbij 
belangrijk, vindt De Vries (HU)."Zij moeten zich 
verantwoordelijk voelen om goed passend onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter de Vries & Peter de Vries, Instrumenten voor 
begeleiden in passend onderwijs (Perspectief 
Uitgevers 2016; ISBN 9789491269127) €  39,90. 

Op de website is een gratis preview met enkele 
instrumenten uit het boek geplaatst: 

www.begeleideninpassendonderwij s.nl. 
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