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U zet alles op alles om werk te maken van passend onderwijs. De kinderen gaan u immers aan het hart. U heeft
ook oog voor de belangen, uitdagingen en motivatie van iedereen die u op uw pad vindt. Helpt hen zelfs waar
nodig om zichzelf te versterken en de motivatie op peil te houden. Maar hoe zit het eigenlijk met u? Wie helpt u
om op kracht en gemotiveerd te blijven, of uzelf waar nodig te versterken? Bij voorkeur helpen uw bestuurder,
manager of collega’s u hierbij. Maar wat tips voor als dat dit niet zo is, kunnen waarschijnlijk geen kwaad.
Betrokkenheid kan uw gezondheid schaden
Wij ontmoeten regelmatig betrokken professionals die ‘tot het gaatje gaan’ om een oplossing te realiseren voor dit
ene kind in deze wel heel lastige situatie. Keer op keer bedenken zij oplossingen en proberen ze anderen aan
hun zijde te krijgen en te bewegen om te doen wat nodig is. Deze betrokkenheid houdt niet altijd gelijke tred met
hun mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen en het gewenste resultaat te boeken. Als dat niet het
geval is dan groeit de situatie hen boven het hoofd en belanden zij in een kantelsituatie. Dat is een situatie van
het kaliber ‘ er op of er onder’, die voor hen veelal behoorlijke risico’s mee brengt in de sfeer van bijvoorbeeld
gezondheid en welzijn of werkplezier.
Bestuurders en managers laten zich niet altijd adviseren door leerkrachten, intern begeleiders of andere
professionals in de uitvoering. Datzelfde geldt voor collega’s in andere organisaties in onderwijs, jeugdzorg, ggz
en jeugdgezondheidszorg. Ook teams hebben vaak een grote autonomie en collega’s kunnen – soms met steun
van de leiding – een andere koers willen varen dan u.
Overstijgen uw ambities uw invloedssfeer, onderzoek dan eerst uw concrete mogelijkheden om uw invloed te
vergroten. Het werkt niet altijd om alle hoop te vestigen op effectieve onderhandelingen of succesvolle
gesprekken. Kernvraag is welke mogelijkheden en middelen u hebt om daadwerkelijk te beïnvloeden.
Sparringpartners van Gedragswerk vertellen over invloed en betrokkenheid: ‘(…) In het algemeen maak ik
mensen mee die van goede wil zijn, niet op een uur kijken en het goede willen bereiken. Maar soms staan ze
gewoon met lege handen. Bijvoorbeeld leerplichtambtenaren. Ik zie die jonge meiden voor mij. Zij willen wat
bereiken maar wat kunnen ze? Wat mag je nu als leerplichtambtenaar? Je mag ouders een brief schrijven en ze
sanctioneren. Veel ouders worden daar niet echt warm of koud van. Je kunt weinig. Veel mensen zijn bereid om
de grenzen van hun mogelijkheden op te zoeken en soms over de grenzen van wet- en regelgeving heen te
gaan. Maar wat doet het dan met je als je tegen een muur loopt?’

Figuur 1. Invloed en betrokkenheid
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Stel u dus steeds opnieuw de vraag of de ambities die u hebt geformuleerd vanuit uw betrokkenheid haalbaar zijn
met de mensen en middelen waarmee u daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen. Anders gezegd: vraag u af hoe
uw ‘zone van betrokkenheid’ zich verhoudt tot uw ‘zone van invloed’.
Overlappen uw zones van invloed en betrokkenheid elkaar niet en ziet u evenmin een mogelijkheid om de
afstand tussen beide op welke wijze ook te overbruggen, dan staat u voor een onmogelijke opgave. Het is dan
zaak om niet tegen beter weten in te blijven vechten voor een onhaalbaar resultaat, maar om een grens te
bepalen en nee te zeggen. Het is niet eenvoudig voor u als betrokken professional om een nieuwe, realistische
en voor uzelf ook acceptabele ambitie te formuleren. Maar zo voorkomt u wel dat uw werkplezier keldert of zelfs
uw gezondheid in het geding komt. Koestert u wellicht nog een andere waardevolle ambitie? Dan is het misschien
wel de hoogste tijd dat u zich afvraagt of uw betrokkenheid, ervaring en competenties op een andere plek niet
beter tot hun recht komen.
Voor ambulante begeleiders betekent de komst van passend onderwijs dat vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe
samenwerkingsverbanden passend onderwijs bepalen of, en zo ja hoe zij nog nodig zijn en wie dit werk gaan
doen. Met het oog daarop ontwikkelden verschillende teams van ambulante begeleiders een visie op de
dienstverlening van de toekomst en schreven ze plannen om een doorstart te maken. De bestuurders van hun
organisaties waren op dat moment uitsluitend bezig de arbeidsrechtelijke gevolgen in kaart te brengen en het
ontslag of de herplaatsing van de ambulante begeleiders voor te bereiden. Ze deelden niet de ambitie van een
doorstart. Sterker nog, sommige besturen waardeerden het initiatief van deze ambulante begeleiders totaal niet.
Ze vonden het op gespannen voet staan met hun huidige werkzaamheden en met mogelijke eigen
toekomstplannen. Maar de ambulante begeleiders hadden de medewerking van de bestuurders wel nodig
vanwege noodzakelijke investeringen in tijd en geld. Alleen zij die zelfstandig verder wilden gaan, konden de
ruimte scheppen die nodig was.
Uw eigen kracht komt niet uit de lucht vallen
Naast een goed zicht op de haalbaarheid van uw ambities, speelt uw eigen kracht nog een belangrijke rol. Deze
is “ergens” op gebaseerd. Drie condities van eigen kracht zijn erg belangrijk.
Een leerplichtambtenaar over de handelingsbekwaamheid van een school: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de school
ver ging in de begeleiding. Maar als ook bij hen de emmer vol is, als ook zij niet meer weten of ze nu links- of
rechtsaf moeten slaan, ja, dan houdt het op. Dan is er gewoon niks meer.’
De eerste conditie betreft de kwestie of de betreffende persoon de mogelijkheid heeft om te kiezen en te
beslissen. Bij passend onderwijs gaat het dan om vragen als: aan welke vorm van begeleiding geef ik als ouder
de voorkeur? Wat is volgens mij de meest geëigende zorg? Welke school kies ik? Daarbij gaat het er niet enkel
om of ‘ik’ de vraag mag stellen, maar ook om hoe vrij deze ‘ik’ is om een eigen, persoonlijk antwoord te
formuleren, zonder beperkingen van regels, heilige huisjes, gevoeligheden of verlangens van de school, de
schoolleider of andere betrokkenen.
De tweede conditie gaat over de mogelijkheid om actie te nemen en ‘door te pakken’. Kan ik daadwerkelijk doen
wat ik het liefst wil doen? Als leerkracht wil ik bijvoorbeeld werk maken van het handelingsplan voor deze leerling,
maar ik merk dat enkele van mijn collega’s – met medeweten en stilzwijgende instemming van mijn directeur –
dwarsliggen en het mij onmogelijk maken.
De derde conditie betreft de mogelijkheid de juiste informatie te krijgen en te begrijpen. Zoals een schoolleider die
vermoedt dat de thuissituatie van deze leerling een belangrijke rol speelt, weet dat GGZ is betrokken en relevante
informatie heeft, maar deze niet krijgt uit privacyoverwegingen.
Beoordeling en zo nodig versterking van uw eigen kracht en die van anderen vragen om aandacht voor deze drie
samenhangende condities. Belangrijk is ook het besef dat ieders eigen kracht al afneemt wanneer de speelruimte
van een van de betrokken partijen – ouders, leerkrachten, schoolleiders – niet gelijktijdig voor alle condities wordt
versterkt. Zodra een van de condities achterblijft, wordt de eigen kracht beknot. Kernvraag is hier hoe het in uw
geval is gesteld met deze condities. Hoe is het gesteld met uw eigen kracht?
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Wat te doen?
U werkt keihard en zeer gemotiveerd aan een oplossing voor dit kind, deze leerkracht of die ene schoolmanager.
Realistisch als u bent, accepteert u tegenslagen, u vermant zich en bedenkt ‘wat nieuws’. Opgeven is u vreemd.
Door een opeenstapeling van tegenvallers verslechtert uw situatie wellicht steeds meer, al merkt u dat niet direct.
U bent zonder erg in een kantelsituatie terecht gekomen. Als u nog wat langer op dezelfde voet verdergaat dan
raakt u helemaal gedemotiveerd en kunt u zich niet meer herinneren waarom u ooit voor een carrière in het
onderwijs koos. Van uw werkplezier en professionele tevredenheid is al weinig meer over, al staat u daar
misschien nauwelijks bij stil. En niemand die u erop wijst hoe u ervoor staat of de helpende hand reikt.
Wilt u deze situatie voorkomen, beantwoord dan eerst voor uzelf deze twee vragen:
1. Wat heb ik nodig om mijn werk goed en met plezier te kunnen doen?
2. Wanneer kan ik mijn werk niet langer goed en met plezier doen?
Hierna beschrijft u concrete situaties en gebeurtenissen die wat u betreft model staan voor goed en plezierig
werken. Deze voorbeelden vormen uw toetssteen voor ‘het goede’.
Benoem aansluitend ook de concrete situaties en gebeurtenissen die aangeven dat u uw werk niet langer goed
en met plezier kunt doen. Maak zo zichtbaar hoe uw situatie eruitziet wanneer deze verslechtert naar een
ongewenst niveau.
Zo krijgt u een concreet houvast bij het evalueren van uw eigen situatie en hebt u de mogelijkheid om te bepalen
waartegen u ja of nee zegt. Wat dit laatste betreft is het vooral van belang om uw ontkoppelpunt te bepalen. Dat
is het punt waarop u nee zegt tegen een (sterk) verslechterde situatie en ja zegt tegen uw eigen welzijn,
gezondheid en geluk.
Een directeur van een school voor voortgezet onderwijs kreeg van haar raad van toezicht de opdracht om de
school de komende jaren drastisch en onomkeerbaar te veranderen. Tegelijkertijd hechtte de raad van toezicht
zeer veel belang aan rust in de organisatie. Verandering bewerkstelligen en de rust bewaren gaan niet samen.
Verandering brengt immers onzekerheid met zich mee en roept vragen en mogelijk ook persoonlijke zorgen op
bij teamleden. Hierdoor gaan verandering en onrust vaak hand in hand. Het duurde lang voordat deze directeur
besefte de door de raad van toezicht verstrekte opdracht onmogelijk goed uit te kunnen voeren: de school
veranderen zou onrust teweegbrengen en de rust bewaren zou stilstand betekenen. Uiteindelijk formuleerde zij
voor zichzelf de volgende ontkoppelpunten:
§ Ik geef de voorzitter de eerstvolgende keer dat deze intervenieert in de dagelijkse leiding van de school
feedback over de onwenselijkheid hiervan. Gebeurt het dan nog een keer, dan geef mijn opdracht terug.
§ Ik bespreek nog eenmaal met de raad van toezicht dat het onmogelijk is om tegelijkertijd zowel de rust te
bewaren als verandering te realiseren. Als de raad van toezicht dan nog steeds niet beweegt, geef ik mijn
opdracht terug.
§ De eerste de beste keer dat de raad van toezicht rechtstreeks reageert op een klacht van een ouder, geef
ik mijn opdracht terug.
Deze directeur bepaalde deze ontkoppelpunten in een situatie waarin zij op het punt stond om in de verkeerde
richting te kantelen. Vanzelfsprekend bleef het hier niet bij. De directeur werkte daarnaast ook aan haar eigen
kracht en stelde een werkagenda op om de gewenste veranderingen binnen de gestelde termijn te realiseren.
Het is zaak van tijd tot tijd uw situatie te evalueren met gebruik van de beschreven situaties. Agendeer dit, om te
voorkomen dat u het in de hectiek van alledag vergeet.
Een laatste tip nog: neem wekelijks de rust om een halfuur achterover te leunen, naar het plafond te kijken, en uw
gedachten de vrije loop te laten gaan. Sta even bewust stil bij de gedachten die opkomen. Wanneer u van dag tot
dag druk bezig bent, is dit uw moment om te verwerken wat u meemaakt, dit te evalueren en na te denken over
de gevolgen voor uw doen en laten. Reflectie verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer de werkdruk hoog is en
dit moment van rust ontbreekt.
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Natuurlijk haalt u ook veel motivatie uit de gerealiseerde samenwerking en geniet u van de opbrengsten. Neem
daar vooral ook de tijd voor.

Over de auteurs
Jos van der Horst en Bart van Kessel zijn sinds 2005 verbonden aan project Gedragswerk (www.gedragswerk.nl)
dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen die thuiszitten, of voor wie dat
dreigt. Gedragswerk beoogt een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgen
dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben. Samen schreven zij het boek ‘Iedereen aan boord!’ (Uitgeverij
SWP) over het realiseren van passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt. Dit artikel is
gebaseerd op een hoofdstuk uit dit boek.
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