
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WRAP-UP Conferentie ‘De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele 

doorstroom? ’ 
 
 
We kwamen deze dag verwachtingsvol hier bij elkaar 
In deze lichte, zeer gastvrije meubelboulevard. 
We stroomden soepel door naar hier, waar thee en koekjes stonden 
En hadden de toiletten ook best redelijk snel gevonden. 
 
Ik liep geïmponeerd wat rond, moet eerlijk zeggen dàt 
Ik om negen uur al zin in nieuwe gordijnen had. 
Vrouwen waren overweldigend in de meerderheid 
Maar bij een onderwerp als de overgang is dat eigenlijk altijd. 
 
We startten met een STEM die ons verzocht om op te staan 
En naar een onbekende in de zaal op zoek te gaan. 
Op een andere plek gaan zitten, wat u allemaal braaf dee 
Daarvoor had u vier minuten en de klok die tikte mee. 
 
Dagvoorzitter Myrthe sprak vervolgens tot de klas 
Rijzig, blond en na de gong, toen iedereen weer gezeten was. 
Wie voelde weerstand bij de start? Dat was de halve zaal 
Weerstand bij een overgang voelden wij immers allemaal. 
 
In de sessies zochten we de verdieping op! Verklaarde Myrthe luid 
De sessies waren op tweehoog! Dus dat kwam heel mooi uit. 
Eerst even luisteren naar een podcast, instrueerde Myrthe toen 
De keus uit drie, en dat graag even samen met je buurman doen. 
 
  



 

We deden onze oortjes in en ’t was wel even wennen 
Want het lukte ook niet iedereen om die QR code te scannen. 
De meesten luisterden, een serene stilte, dat ging helemaal tòp 
Maar het gestuntel leverde ook hier en daar een opvliegertje op. 
 
Vier minuten uitwisselen wat ons het meeste had geraakt 
En toen werd de uitwisseling weer fijn plenair gemaakt. 
Suzan, uit Amsterdam, van één zinnetje schrok zei zich ròt: 
“Toen het VO in zicht kwam, schrokken ouders zich kapot!” 
 
Een tweede dame reageerde, door haar werd ons toevertrouwd: 
Het gevoel opnieuw te moeten beginnen als een vertrouwde relatie was opgebouwd. 
Van HAVO naar MBO, door een dame werd ingebracht: 
Er was een groot verschil in wat van docenten werd verwacht. 
 
Ondersteuning bieden via externe partijen, leerde de klas 
Het bleek dat samenwerking een cruciale sleutel was. 
Extra begeleiding, we hoorden over Kylian 
Een mevrouw uit Nijmegen trok zich zijn hartenkreet an. 
 
Toen drie mensen naar voren, we zagen Anny, Tessa, Stijn 
Ze zegen in de zithoek neer en zaten alvast fijn. 
Tessa van BIOND, zij signaleerde duidelijk dàt 
De sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht nodig had. 
 
Docenten, meldde zij, waren soms “handelingsverlegen” 
Dan was het heel belangrijk dat zij daar wat steun bij kregen. 
De hele route die een leerling aflegt stopt niet na acht jaar 
Wanneer ik voor mijzelf spreek: je bent eigenlijk nooit klaar! 
 
Anny, die vier dagen per week gedragswetenschapper was 
Over het belang van een goede begeleider sprak zij tot de klas. 
Samen met de leerkracht optrekken, wat was daar ingewikkeld aan? 
“Het kost veel tijd, je stuit op weerstand” gaf een begeleider te verstaan. 
  
“Kunnen en willen wij dat wel?” Een zin die zij regelmatig hoorde 
Ze wou de drempel lager maken, terwijl ze zich er ook aan stoorde. 
Stijn, van de PO/VO Raad ging er vervolgens tegenaan 
Hij zag eruit alsof ie zelf vorig jaar eindexamen had gedaan. 
 
De lijnen moesten kort zijn, hoorden wij toen allemaal 
En er zaten niet meer dan DRIE leidinggevenden in deze zaal. 
Passend adviseren was hetzelfde als kansrijk adviseren 
“Zoveel mogelijk geld”, zei Stijn, “om dat te faciliteren.” 
 
  



 

Naast mij staat trouwens Eelco die mij al de hele tijd 
Ondanks zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, kundig begeleid. 
U hebt het al gehoord, aan overgangen doet ie niet 
Ik werk nu tien jaar met hem samen, hij speelt altijd hetzelfde lied. 
 
En daarna was het alweer tijd voor sessieronde één 
Ruud liep met zijn camera de hele dag door alles heen. 
Wie dat vervelend vond? Die kon dat rustig even melden 
Waarna wij blij, met goeie zin, richting de roltrap snelden. 
 
We hopten langs de boxsprings, in de rij bij de WC 
Ik koos voor de directiekamer, er was koffie, er was thee. 
Één kan, voor zoveel dames, dat kon niet, zo werd verteld 
Dus werd in allerijl een tweede theekan snel besteld. 
 
Een goeie mindset voor goeie overdracht, dat was wat wij hier leerden 
Hoe de zorgcoördinator en de intern begeleider dat samen organiseerden. 
Het ging direct over salarisschalen, vrolijk werd verteld: 
De IB’ers hun salarisschalen werden rap hersteld. 
 
Linda, Elzeline en Francis, wat ze eigenlijk voor auto reden? 
Waar ze woonden en wat ze in hun vakantie deden? 
Uw aannames bleken niet met de werkelijkheid te stroken. 
Waar kwamen de dames graag hun bed voor uit? Daar werd toen over gesproken. 
 
Ze kwamen àlledrie hun bed uit, brachten ze vol vuur ter sprake 
Om voor kinderen, elke dag weer, een verschil te kunnen maken. 
Lastige kinderen bestonden niet! Deed Linda een boekje open 
Zij noemde dat liever kinderen voor wie we harder moesten lopen. 
 
“Iedereen moet gewoon zijn werk doen!” kregen wij van haar te horen 
Mindset was cruciaal, bracht Elzeline toen naar voren. 
En taal! Ook taal was cruciaal om mensen te verbinden 
Als je dezelfde taal sprak dan wist je elkaar te vinden. 
 
Een onderzoek naar voornamen, Francis wou daarover kwijt: 
“Floor zit váák, Mohammed haast nooit op de universiteit.” 
De zoektocht van ouders, daar schoof ik ook nog even aan 
Daar zou het vast ook over Floors en over Mohammeds gaan. 
 
Frustraties vierden hier hoogtij, er waren allerlei problemen 
Iedereen kwam graag zijn bed uit, maar liep vast in de systemen. 
Ouders moesten maar niet scheiden! Wat een onzinquote was dat! 
Dat was klote voor een kind! Niet omdat je dan twee adressen had. 
 
  



 

Op de middelbare school, daar waren ondersteuningsmogelijkheden 
Maar de schoolkeuzemogelijkheid bleef beperkt, deelde Marieke mede. 
Zelfstandig reizen? Naar Lelystad? Met het openbaar vervoer 
Dat bleek zelfs voor doorgewinterde volwassenen al een heksentoer. 
 
Ikzelf had teveel keuzes, teveel workshops om heen te gaan 
Een goede start dankzij handelingsgerichte overdracht, daar schoof ik ook nog even aan. 
Je moest je welkom voelen, deed Noëlle een boekje open 
Zij heette mij direct welkom toen ik halverwege binnen kwam lopen. 
 
Blanco starten? Dat bestond niet, een reputatie snelde je vooruit 
En een tolk voor wie een andere taal sprak? Graag, zei ene Luuk toen luid. 
Welkom in het Arabisch, dat kon ook heel prachtig zijn 
Toen was het alweer tijd voor lunch, vandaag deed niemand aan de lijn. 
 
Een boterham, een kopje soep, hoe aangenaam was dat? 
Ik was vast niet de enige die het niet heel warm had. 
We moesten zuinig zijn met gas, begrijpen deed ik dat 
Maar het was lang geleden dat ik zulke stijve tepels had. 
 
Een mevrouw vroeg drie keer soep maar heeft mooi niks gekregen 
Zij deed dat veel te bescheiden, was zeer handelingsverlegen. 
Een van die drie leidinggevenden liet zich van haar beste kanten zien 
En regelde hier soepjes voor minstens een man of tien! 
 
On één uur gingen we weer verder, de workshops waren waardevol 
En na de lunch stond Emma “on a mission” op de rol. 
Emma liep vast in ’t onderwijs al kon zij heel goed leren 
Over haar eigen leerpad wilde zij ons informeren. 
 
Het montessorionderwijs paste haar als een jas 
Leren om het zelf te doen, wat voor haar heel prettig was. 
Haar zusje was dyslectisch, een duidelijke hulpvraag was daar, dus 
Emma was, op leergebied, een ander meisje dan haar zus. 
 
Maar de beide zussen waren niet optimaal aan ’t leren 
In Arnhem, op ’t Gymnasium ging Emma het proberen. 
Zij verveelde zich kapot! En vond het er niet fijn 
Probeerde om zo weinig mogelijk op school te zijn. 
 
Of de slimste mensen van de wereld allemaal op Harvard zaten? 
Dat wilde Emma eigenlijk liever in ’t midden laten. 
Dat er dingen waren die haar niet lukten, daarover wou ze kwijt: 
Daar was zij in haar leven eigenlijk totaal niet op voorbereid. 
 
  



 

Emma besloot niet te gaan studeren, maar nam haar tussenjaar niet licht 
Haar eigen college, waar zij eigenaar van was, werd door haar opgericht. 
Informeel leren! Daarvoor hield Emma toen een pleidooi 
Dat deed u al! Tijdens de lunch! Dat was ontzettend mooi. 
 
En documentaire over zebra’s of het einde van de aarde? 
Je leerde overal van en alles was van waarde. 
Autonomie, competentie en verbinding, die drie waren van belang 
En konden kinderen helpen bij een soepele overgang. 
 
Contact maken, van elkaar leren zo werkte de echte wereld echt 
Dat ging door alle leeftijden heen, werd door Emma gezegd. 
Deze blozende Emma had de aandacht van de hele zaal 
Een leerling als zij? Die wilden wij wel allemaal. 
 
“Zoek een goede mentor!” Adviseerde Emma tot besluit 
“Ik elke sessie zitten er wel tien!” Verklaarde zij toen luid. 
Een vraag over de voorschool en de overgang naar ’t basisonderwijs 
Hoe een netwerk werkte? Wij kregen het levende bewijs. 
 
“Ik wil rechts leren inparkeren!” vatte toen een dame moed 
Een ander, in een leren jekkie, hielp haar echt ontzettend goed. 
In het begin hield zij zich aan de regels, nu deed zij het op gevoel 
Het was amusant en tegelijk leerden wij een heleboel. 
 
Een tweede ronde workshops die diende zich alweer aan 
Hoogbegaafdheid en maatwerk had ik nog op mijn lijstje staan. 
We verloren onderweg wat mensen, ik zal niet zeggen wie het zijn 
Maar die vonden een powernapje op zo’n boxspring ook wel fijn. 
 
Bij Désiree Houkema, waar het over begaafde leerlingen ging 
In deze learning community stonden de stoelen in een kring. 
We spraken eerst geïmponeerd wat over Emma na in deze klas 
En gingen haar bij de borrel vragen of haar bestaan niet eenzaam was. 
 
Hoe verhoudt zich het ik tot het alomvattend wij? 
Dat was een worsteling waar een meneer iets over zei. 
Als de structuren waarlangs je als leerling wordt geleid 
Niet voorzien in jouw behoefte? Dan leidt dat tot eenzaamheid. 
 
Maatwerk! Ik schoof binnen in een best heel volle zaal 
Er stond een vrouw, in het lichtblauw, met een witte wollen sjaal. 
Ze sprak over taal, daar had je altijd mee te maken 
En de sjaal bleek een metafoor: het was zaak om in te haken. 
 
  



 

Een jongetje dat alleen maar interesse in koeien had? 
Dan had je toch een aanknopingspunt en dan gebruikte je dat. 
Maar ja, in groep acht, daar moest F wel aangeboden zijn 
Ambities en maatwerk lagen niet altijd op één lijn. 
 
Gras? Dat ging niet harder groeien als je eraan trok 
Dat was een waarheid als een koe waarmee ik hier vertrok. 
In de plenaire zaal bleek Myrthe alweer klaar te staan 
En toen jullie allemaal lekker zaten kondigde zij mij aan. 
 
Een schitterende dag, ik was enorm geïnspireerd 
En weet nu, voor het leven, hoe men rechts inparkeert. 
Ik dank u allen zeer, ik leerde echt een heleboel 
En zo’n gedicht? Dat schrijf ik eigenlijk helemaal op gevoel.  
 
Blanco starten bestond niet, maar toch was het best apart: 
Dat ik deze ochtend geheel blanco ben gestart. 
Ik heb een hoop geleerd vandaag, er ging een wereld voor mij open 
En morgen, dames en heren, ga ik nieuwe gordijnen kopen. 
 
Eelco stopt pas als ie van mij een duidelijk seintje heeft gekregen 
En nooit uit zichzelf, hij is heel handelingsverlegen! 
De overgang kent geen geheimen meer, dat zal uit dit gedicht wel blijken 
En vanavond ga ik lekker een documentaire over zebra’s kijken. 
 
Wij doen nog drie coupletten dan is dit vers achter de rug 
Dan gaan hij, met het openbaar vervoer, weer naar Lelystad terug. 
Een welkom in ’t Arabisch was er hier vandaag niet bij 
Maar er waren hier veel meer Floors dan Mohammeds, volgens mij. 
 
Ik kan nog uren doorgaan, maar Eelco zit haast aan zijn taks 
Die gaat nog even lekker op zo’n boxspring liggen straks. 
Ik ben ook best een beetje moe, maar dat is niet de vraag 
Want zelf kwam ik voor jullie heel graag mijn bedje uit vandaag. 
 
Lastige opdrachten bestaan niet!, ik doe voor iedereen mijn best 
Wel zijn er opdrachten waarvoor je harder moet lopen dan de rest. 
Vandaag heb ik best hard gelopen, maar ik liet elke regel rijmen 
Want als het één keer niet rijmt huren ze de volgende keer Nico Dijkshoorn in. 
 
Hoog tijd voor de borrel, dit gedicht duurde best lang 
Laat ons de glazen heffen, op een soepele overgang 
Taal is cruciaal, daar deed ik hier mijn voordeel mee 
En we zaten hier gezellig en we zaten hier oké! 
 
Dominique Engers, Nieuwegein, 5 oktober 2022 
 


