
“Kinderen dingen leren die niet voor 

mogelijk werden gehouden voelt super!”

Janieke van Selst, 
Begeleider Schoolklas bij Op de Bies



“Wat ik zo leuk vind aan mijn werk? Dat geen enkele dag 
hetzelfde is. Dat het samen met mijn collega’s een echte 
teamsport wordt. En dat ik elke dag - al zijn ze soms klein - 
succeservaringen met kinderen op mag doen.”

“Ik werk als zorgmedewerker in een klas die bestaat uit kinderen met 
gedragsproblemen. Een klas die speciaal in het leven is geroepen voor 
kinderen die niet meer naar een reguliere school voor speciaal onderwijs 
kunnen, omdat ze intensieve zorgvragen hebben. We hebben de klas 
samen met school St. Jan Baptist opgericht. Om juist ook deze 
kinderen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen.”

“Door de dag heen lever je ontzettend veel maatwerk. Ieder kind  
vraagt net weer iets anders en dat maakt het werk zeer divers!  
Door deze kinderen wat zelfstandiger te maken, op maat gerichte 
sociale vaardigheden aan te leren en in te spelen op hun individuele 
niveau, zie je ze gewoon elke dag groeien.”

“Doordat wij met zo’n vaste teamsamenstelling werken, kunnen we ook 
het gedrag goed bekijken. We blijven zoeken naar aanleidingen en kijken 
te allen tijde verder dan het gedrag. Zelf vind ik de samenwerking erg 
leuk! Wij - vanuit de zorg - zijn veel bezig met het ‘lezen’ van een kind. 
Hiermee bedoel ik dat we kijken naar de gemoedstoestand en naar de 
belevingswereld. ‘Kan een kind vandaag nieuwe werkjes aan?  
Hoe kunnen we het beste nieuwe dingen aanbieden?’ Vanuit de 
onderwijstak wordt dan weer heel erg gekeken naar niveau. ‘Als je dit 
kunt, dan kun je als volgende werkje misschien wel dat…’ Juist deze 
dynamiek in het team maakt het voor mij ontzettend interessant.”

“Dit alles maakt dat ik een ontzettend leuke baan heb, waar ik samen 
met super-collega’s kinderen dingen leer die niet meer voor mogelijk 
werden gehouden. Zo kan ik echt een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven van deze kinderen!” ■


