
De Impulsklas: Wat je aandacht geeft, groeit! 

Context / actuele realiteit:  

Passend Onderwijs is voor elke school een uitdaging. Goede samenwerking tussen school, kind en 

ouders is een belangrijke voorwaarde. Afstemmen van verwachtingen vanuit de verschillende 

hoeken vraagt veel van de communicatie tussen betrokkenen. De aanpak van school verschilt nogal 

eens van de aanpak thuis. Basisschool De Tamarisk start in schooljaar 2017-2018 met de Pilot De 

Impulsklas . De Impulsklas biedt de mogelijkheid samen te werken middels het vangnet van de 

gouden driehoek om meer inzicht en begrip voor elkaar te krijgen.  

Doelgroep: 

Kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken op het gebied van de taak/werkhouding, gedrag 

of de sociaal emotionele ontwikkeling samen met (een van) de ouders.  

 

Uitdagingen en ambities: 

 

 

1 De Impulsklas richt zich op de dynamische gouden driehoek ouders, kind, school.  

2 Ouders en school werken samen bij het opvoeden en begeleiden van kinderen, ieder binnen 

de eigen verantwoordelijkheid.  

3 Pas als de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de school in elkaars verlengde 

liggen, krijgt het kind kans zich te ontwikkelen.  

4 Er wordt volgens de Oplossingsgerichte benadering gewerkt; voor uitgangspunten zie bijlage. 

5 Samenwerking met Scholeneiland, Gemeente, Sterk In de Klas, Triade en GGZ .  

Resultaten: 

Aan het einde van de periode zijn de volgende resultaten behaald:  



● De leerlingen verbeteren hun werkhouding, het omgaan met hun gevoelens en emoties en 

hun communicatievaardigheden. 

● De leerlingen ontwikkelen een positiever zelfbeeld en voelen zich meer verantwoordelijk 

voor hun eigen gedrag. 

● De leerkrachten kunnen beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van de 

leerlingen. 

● De leerkrachten werken samen met de ouders aan het opvoeden en begeleiden van de 

leerlingen. 

● De ouders krijgen inzicht in wat school van hun kind vraagt en ondersteunen dit. 

● De ouders ontwikkelen hun kennis en vaardigheden op gebied van opvoeden en leren.  

● Begrenzing en borging van de (on) mogelijkheden voor Passend Onderwijs binnen Codenz. 

● Er vindt uitbreiding van Impulsklassen plaats naar de kernen van gemeente Dronten op de 

scholeneilanden 

Uitwerking de Impulsklas:  

In de Impulsklas komen kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken op het gebied van de 

taak/werkhouding, gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling samen met een van de ouders, een 

ochtend per week bij elkaar gedurende het traject van 12 weken. De Impulsklas bestaat uit een 

groep van zes tot acht leerlingen uit de onder-, midden- of bovenbouw. Ze werken hier met hun 

individueel gestelde doelen  aan de leerstof van hun eigen klas (meegegeven door de eigen 

groepsleerkracht). Dit gebeurt onder begeleiding en in samenwerking met ouders, de 

Impulsleerkracht (pedagogisch en didactisch specialist)  en de Impulsouderbegeleider 

(gedragsdeskundige opgebied van de thuissituatie). De gespecialiseerde kennis en achtergronden van 

de Impulsklasmedewerkers zorgen voor tijdig signaleren van complexere problematiek en 

ondersteuningsbehoeftes van kind en ouders en heeft korte lijnen met externe zorgaanbieders. 

De Impulsklas is gericht op het versterken van de competenties van de leerling, ouders en leerkracht. 

De leerkracht wordt betrokken door dagelijkse observaties van de leerling in de groep, door overleg 

over de doelen van de leerling en hoe daar verder aan gewerkt kan worden op school. Leerkrachten 

ontwikkelen hun oplossingsgerichte vaardigheden en hun gespreksvaardigheden met de leerling en 

de ouders. Er wordt gekeken naar hulpbronnen in d eomgeving om het aangeleerde gedrag te 

versterken.  Leerkrachten volgen tijdens duur van de Impulsklas een traject Beeldcoaching waarbij 

hun hulpvraag gelinkt is aan de leerdoelen van het kind. Leerkrachten worden ondersteund en 

begeleid in het vergroten van hun competenties en kennis middels observaties, 

infomatiebijeenkomsten, gesprekken voeren en Beeldcoaching.  

Afbakening: 

➢ De Impulsklas is bedoeld voor kinderen in de middenbouw (groep ¾) of bovenbouw (5/6/7) . 

➢ De Impulsklas is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen met een zware 

psychiatrische achtergrond.  

 

 



Haalbaarheid: 

De volgende factoren bepalen de haalbaarheid van de pilot: 

● Financieel: 

De financiële middelen die beschikbaar zijn bij Codenz, Scholeneiland, Gemeente, SWV. 

● Expertise: 

Om de verschillende activiteiten binnen de pilot te kunnen uitvoeren moet er voldoende expertise 

aanwezig zijn. 

Zie ook bijlagen: Profielschetsen Impulsmedewerkers 

● Fysiek:  

De mogelijkheid om gebruik te maken van ruimte in de scholen voor de Impulsklas 

● Samenwerking:  

De mogelijkheid om samen te kunnen werken met Scholeneiland, Gemeente, Triade, SWV en GGZ.  

Parels en Puzzels: 

Voor het slagen van de pilot is het volgende nodig: 

● Draagvlak bij alle betrokkenen 

● Voldoende beschikbaarheid van middelen en ruimte 

● Voldoende expertise 

● Scholing Impulsklasmedewerkers voor aanvang 

● Zie ook bijlage: Voorwaarden Voortraject 

Risico’s voor het slagen van de pilot kunnen zijn: 

● Scholen melden zich niet aan; herkennen zich niet in de problematiek 

● Ouders nemen niet deel 

● Leerkrachten nemen niet voldoende deel door hoge werkdruk 

● Het biedt geen oplossing voor het ervaren probleem 

● Zie ook bijlage: Verwachtingen Impulsklas 

Proces:  

Procesbeschrijving implementeren van het project:  

● Presenteren project Impulsklas 

● Samenwerking zoeken scholen, gemeente, SIK en GGZ 

● Gemeenschappelijk vertrekpunt onderzoeken en gezamenlijke visie schrijven 

● Voorwaarden onderzoeken  

● Planning maken (jaarplanning Impulsklassen, vergaderschema,..) 

● Scholing Impulsklasmedewerkers 

● Presenteren in de omgeving 

● Start, evaluaties en borging 

● resultaten onderzoeken, mogelijk aanpassen 

● Uitbreiding 

 



Vorm en personen: 

vorm personen 
Presenteren/ delen van informatie Directeur 

Impulsleerkracht 

PLG (binnenkring) 
Proces 
Voortgang 
Faciliteren  
Borging 

Directie 
Interne Begeleider 
Impulsleerkracht 
Impulsbegeleider 
 

Regiegroep Passend Onderwijs Coördinator 

Schrijven van visie/ plan Impulsleerkracht 
Impulsbegeleider 
Directie 

Impulsleerkrachten opgeleid 5 personen 

Impulsklas begeleiding uitvoerend Impulsleerkracht 
Impulsbegeleider 

 Opleiding/ scholing Opleidingscoördinator 
Impulsorganisatieadvies 

Codenz Personeelsbeleid/ bemensing Personeelsadviseur 

 

Tijdspad en voortgang:  

Wie Wat  wanneer 
Directie , uitvoerders Eerste overleg 

Scholing  
Startbijeenkomst 
Schrijven plan 

juni 2017 

Directie, uitvoerders Intern overleg 
Plan uitwerken 
Buitenkring 
Activiteitenplanning  
Voorbereiden groep, inrichting 

september 2017 

Uitvoerders Intern overleg 
Starten plannen van aanpak 

oktober 2017 

Uitvoerders Intern overleg 
Tussenevaluatie 
Eindevaluatie  

januari 2018 
maart 2018 

Directie, uitvoerders Eind evaluatie traject 1 april 2018 

 

Bijlagen: 

- Oplossingsgericht Werken 

- Voorwaarden Voortraject 

- Verwachtingen 

- Profielschetsen Impulsklas medewerkers 



Bijlage: Oplossingsgericht Werken 

Oplossingsgericht Werken bouwt verder op de succesvolle methodiek die Steve de Shazer en Insoo 

Kim Berg ontwikkelden in hun Brief Family Therapy Center, Milwaukee. De afgelopen 15 jaar 

ontdekken steeds meer professionals de kracht die ligt in doen wat werkt, zorgvuldig luisteren en 

voortbouwen op kleine successen. En natuurlijk: het omzeilen van analyse en diagnose. 

Uit gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek blijkt dat deze radicale, simpele en subtiele techniek 

even goede of betere resultaten oplevert als conventionele methoden, maar in veel minder tijd en 

met veel meer klant-/cliënt-tevredenheid. Voor de Oplossingsgerichte professionals zelf heeft de. 

aanpak ook voordelen. Het oplossingsgericht coachen, managen of adviseren geeft een boel 

werkplezier. 

Principes van Oplossingsgericht Werken 

Oplossingsgericht Werken is niet gebaseerd op theoretische modellen, het is ontwikkeld in de 

praktijk. Dat maakt de theorie overzichtelijk, praktisch en hanteerbaar. Het is dan ook gemakkelijk 

om mórgen al te beginnen met Oplossingsgericht Werken 

Hieronder een aantal (maar niet alle) principes en daarna een aantal instrumenten van 

Oplossingsgericht Werken: 

1. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Wanneer we de aandacht richten op gedrag 

dat wèl of betere resultaten boekt dan het gemiddelde, krijgen we ideeën en aan 

aangrijpingspunten voor verbetering. Wanneer het gaat om complexe problematiek, is dat een stuk 

productiever, dan onderzoeken waarom iets niet werkt en dan de oorzaak daarvan proberen op te 

lossen. Wat hier ook zo prettig aan is: je hoeft er niet in te geloven, doe eenvoudig wat werkt!. 

2. Als iets niet (minder) werkt, stop ermee.... en doe wat anders! Een hele bevrijding: durf 

te erkennen dat iets niet de gewenste resultaten geeft en heb het lef om te zoeken naar 

alternatieven. Pas wanneer we ons gedrag veranderen, veranderen ook de resultaten. 

3. Als iets (beter) werkt, leer het dan van of aan een ander. Het uitwisselen van kennis is dé 

manier om in innoveren, te verbeteren. Ga op zoek naar successcenario's en vind uit wat je 

daarvan kunt gebruiken. En heb je wat gevonden? Deel het dan weer met anderen! 

4. Niets is alléén maar negatief: er zijn altijd voldoende kwaliteiten en hulpbronnen beschikbaar 

om tot verbetering te komen. Ga op zoek naar de positieve uitzondering. 

5. Er is altijd beweging: voor wie het kan zien, de wereld en wijzelf zijn voortdurend in 

beweging. Kleine veranderingen kunnen leiden tot grote veranderingen. Wanneer we aandacht 

besteden aan die kleine veranderingen, kunnen we steeds meer veranderingen inzetten. 

6. Mensen creëren zelf het heden en de toekomst. Daarom besteden we meer aandacht aan 

de toekomst dan aan het verleden, dat niet meer te veranderen valt. 

7. De actie zit in de interactie. Het gaat erom wat er tussen mensen gebeurt en minder om wat 

je hebt en wie of wat je bent. Oplossingsgericht Werken richt zich dus op gedrag. 

  

  

  



Het hanteren van Oplossingsgerichte principes leidt tot een 

aantal  Oplossingsgerichte Werkwijzen of instrumenten 

1. Platform. Stel eerst vast wat er al is, wat al goed gaat, wat we willen behouden, om vervolgens 

daarop verder te bouwen. het platform is ons startpunt. 

2. Stel je voor.... We gebruiken het menselijk vermogen om zich een betere situatie voor te 

stellen dan de huidige. Stel je voor dat er een wonder gebeurde... Stel je voor dat de huidige 

situatie zich in de goede richting ontwikkelde.... Stel je voor dat dat de situatie dusdanig was dat je 

er zeer tevreden over was..... Wat zou er anders zijn? Wat zou je anders doen? Wat zouden 

anderen dan aan jou merken? 

3. Verschillen  Mensen zijn goed in het onderscheiden van verschillen. Door verschillen waar te 

nemen, bemerken we vooruitgang. Wat gaat beter? De Schaalvraag brengt verschillen in kaart: 

Waar sta je nu? Wat is er anders? 

4. Hulpbronnen We zoeken gericht naar wat er maar voorhanden is aan kwaliteiten, 

omstandigheden, mogelijkheden die kunnen helpen om een stap verder te komen. 

5. Bevestigen wat al goed gaat helpt om mensen terug in hun kracht te brengen, het spreekt 

hun vermogen aan om vooruitgang te boeken. Complimenten mogen op ieder moment gegeven 

worden, mits oprecht en concreet. 

6. Kleine stapjes maken grote verschillen. Het zijn de kleine, maar haalbare stappen in de goede 

richting die werkelijk duurzame resultaten gaan geven. We moedigen mensen en organisaties aan 

om vooral haalbare doelen te stellen en te focussen op het in beweging komen. Daana kost het 

minder moeite om de beweging vast te houden. Hier zie je een interview van Harvard Business 

Review over dit onderwerp. 

7. De taal van oplossingen is positief, hoopvol, toekomstgericht en suggereert de mogelijkheid 

op verbetering van de situatie. We besteden veel aandacht aan de formulering van onze vragen en 

zien elke vraag als een mogelijke (proces-)interventie. 

  

Bron:http://www.impulsorganisatieadvies.nl/site.php?100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BYC-t7Xb2pc&feature=player_embedded#!


Bijlage Voorwaarden Voortraject:  

Management 

- Het team staat achter het concept van de Impulsklas 
- Indien de IB-er niet de Impulsklasleerkracht is, dient de IB-er nauw betrokken te 

worden bij het traject. IB-er volgt de leerling en heeft een grote rol in de nazorg 
- Contact tussen directie en Impuls Organisatieadvies over de voortgang van het 

traject 
- Bereidheid om te investeren in scholing/coaching medewerkers als het gaat om 

oplossingsgerichte vaardigheden, o.a. door scholing en deelname aan (landelijke) 

intervisiedagen, door Impuls Organisatieadvies georganiseerd 
School 

- Gastvrije, oprechte betrokken houding in de school naar ouders en kinderen 
- Teampresentatie door Impulsklasleerkrachten, eventueel samen met een 

begeleider vanuit Impuls 
- Indien nodig bereidheid van de school om te investeren in aanvullend onderzoek 

(zoals IQ, dyslexie, gedrag) / inzicht geven in aanwezige onderzoeksgegevens 
Ruimte/materiaal 

- Lokaal voor 8 leerlingen, 10 volwassenen 
- Tafels waaraan kinderen en ouders kunnen werken 
- Voldoende stoelen of zitgelegenheid voor 18 personen 
- Ruimte om in een kring te zitten met elkaar 
- Grote tafel om met ouders aan te zitten 
- Thee en koffie-faciliteiten 
- Opbergruimte voor het materiaal van de Impulsklas (denk aan administratiemap, 

boeken, time-timer) 
- Mogelijkheid tot gebruik van kopieerapparaat 
- Digibord of verrijdbare tv met internetverbinding en toegang tot de 

vaardighedenkaarten op het schoolnetwer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen Impulsklas 



Bijlage Verwachtingen:  

 

Ouders 

- 12 keer aanwezig zijn op woensdagochtend in de Impulsklas. Bent u verhinderd, 

probeer dan zelf te zorgen voor vervanging (andere ouder of iemand die 

betrokken is bij de opvoeding) 
- Vooraf aanwezig zijn met het intakegesprek, halverwege met de tussenevaluatie 

en bij de afsluiting met de eindevaluatie 
- Aanwezig zijn bij de terugkombijeenkomsten 
- Begeleiding en ondersteuning van uw kind in de Impulsklas 
- Actieve rol tijdens de ouderbijeenkomsten. Dat betekent dat we verwachten dat u 

een eigen inbreng heeft, kunt luisteren naar elkaar en elkaar kunt respecteren 
- Een actieve rol tijdens het werken met uw kind, beschikbaar zijn voor uw kind. 

Gebruik van mobiele apparaten graag bewaren voor na de Impulsklas of tijdens 

een pauze.  
- Informatie die in de Impulsklas gedeeld wordt over andere ouders en kinderen 

blijft vertrouwelijk.  
 

Leerkrachten 

- Deelnemen aan intakegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie 
- Dagelijks op 4 momenten de vaardighedenkaart met de leerling invullen en dit in 

het excelbestand verwerken (uiterlijk woensdagochtend) 
- Klasgenoten als supporter activeren en actief houden 
- Ontdekkingen noteren in het mapje 
- Observatie in de groep mogelijk maken 
- Werk klaarleggen voor de leerling op woensdag 
- Vragen stellen aan Impulsklasleerkrachten over voortgang van leerling 
- Impulsklasleerkrachten op tijd informeren over roosterwijzigingen 
- Na het beëindigen van de Impulsklas de leerling op een positieve en 

oplossingsgerichte manier blijven begeleiden bij mogelijke vaardigheden die nog 

niet behaald zijn. 
- Gebruik maken van het aanbod Beeldcoaching, gericht op een specifieke 

hulpvraag gelinkt aan de vaardigheidsdoelen van de leerling.  
 

Intern Begeleider 

Indien de IB-er niet uitvoerend is in de Impulsklas en/of wanneer de Impulsklas 

leerlingen van meerdere scholen heeft. 

- Zoekt binnen de school naar leerlingen die in aanmerking komen voor de 

Impulsklas.  
- Vult het aanmeldingsformulier in.  
- Maakt afspraak voor het intakegesprek met ouders, leerkracht, leerling, 

Impulsklasbegeleider en zichzelf als IB-er.  
- Is aanwezig bij intakegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie.  
- Zorgt tijdens de Impulsklas voor goede zorg voor leerlingen en leerkrachten, als 

onderdeel van de zorgstructuur.   
- Zorgt na afloop van het traject voor de borging. Zie hiervoor het document 

Borging voor de specifieke taken die hierbij horen.   
 

Leerlingen 

- De leerling houdt zich aan de regels die gelden in de Impulsklas (eventueel 

zichtbaar gemaakte gedragsafspraken) 
- De leerling komt samen met een ouder naar de Impulsklas. Bij afwezigheid van de 

ouder, wordt er met de leerling een afspraak gemaakt over de vorm van 

deelname op die betreffende ochtend. 
 

 
 



Bijlage Profielschetsen  Impulsklasmedewerkers:  
 

Profielschets Impulsklas Leerkracht  
 

Functie-eisen  

- Je hebt onderwijsbevoegdheid  

- Kennis van verschillende soorten leer- en gedragsproblemen  

- Kennis van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen in de betreffende 

leeftijdscategorie  

- Kennis van de leerlijnen  

- Zicht hebben op de basisschoolse vaardigheden 

- Open staan voor ouders/bezoekers in je groep  

- Bereid zijn om de Impulsklas samen verder te ontwikkelen  

- Bereid zijn tot het voeren van gesprekken met leerkrachten en IB’ers om belangrijke 

items uit observaties en ervaringen terug te koppelen  

- Bereid zijn tot het volgen van training, intervisie en krijgen van coaching  

- Een dagdeel beschikbaar om de impulsklas te draaien en daarnaast nog een dagdeel 

beschikbaar (evt. dezelfde dag, afhankelijk van schooltijden) voor bijkomende taken. 

 

Vereiste ervaring  

- Ruime werkervaring in de betreffende bouw  

- Ervaring met kinderen met ontwikkelingsachterstanden  

- Ervaring en affiniteit met verschillende doelgroepen ouders  

- Afstemmen van didactisch aanbod op niveau van een kind  

- Ervaring met het aanpassen van het onderwijssysteem aan het kind  

- Ervaring om met ouders als partners samen te werken  

- Ervaring in het bewust aanleren van schoolse vaardigheden bij leerlingen met zorg  

- Ervaring met coaching van andere leerkrachten of in ieder geval begeleiding van 

stagiaires  

 

Vaardigheden  

- Veilig pedagogisch klimaat kunnen bieden  

- Toegankelijk voor ouders en kinderen  

- Vriendelijke, open uitstraling  

- Flexibel kunnen handelen  

- Goed kunnen reflecteren op eigen handelen  

- Plan op maat kunnen maken voor leerlingen en ouders  

- Scherp kunnen observeren van kinderen, ouders en leerkrachten  

- Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden naar ouders en kinderen  

- Met ouders, leerkrachten en kinderen werkdoelen bespreekbaar maken  

- Intensief kunnen samenwerken en afstemmen op ouders, kinderen en leerkrachten  

- Korte lijntjes onderhouden met groepsleerkrachten  

- Initiatiefrijk  

- Uitstekende communicatieve vaardigheden  

- De Impulsklas in breder perspectief binnen de school kunnen zien en signaleren wat er 

nodig is binnen de school rondom borging van Impulsklas resultaten.  

 

Profielschets Impulsklas Ouderbegeleider  
 

Functie-eisen  

- Je hebt een training of opleiding gevolgd of veel werkervaring waarbij gesprekken met 

ouders een belangrijk onderdeel vormt (of onderwijsbevoegdheid) 



- Kennis van verschillende manier van opvoeden 

- Kennis van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen in de betreffende 

leeftijdscategorie 

- Zicht hebben op wat er van een kind op school gevraagd wordt 

- Bereid zijn met een groep ouders tegelijk in gesprek te zijn rondom opvoedings-

gerelateerde thema’s 

- Open staan voor ouders/bezoekers in je groep 

- Bereid zijn om de Impulsklas samen verder te ontwikkelen 

- Bereid zijn tot het volgen van training, intervisie en krijgen van coaching 

- Bereid zijn tot het voeren van gesprekken met leerkrachten en IB’ers om belangrijke 

items uit observaties en ervaringen terug te koppelen 

- Een dagdeel beschikbaar om de impulsklas te draaien en daarnaast nog een dagdeel 

beschikbaar (evt. dezelfde dag, afhankelijk van schooltijden) voor bijkomende taken. 

 

Vereiste ervaring 

-Ruime werkervaring in het werken met ouders en het bespreken van opvoedings 

-en schoolgerelateerde thema’s  

- Ervaring met werken dat gerelateerd is aan onderwijs 

- Ervaring met kinderen  

- Ervaring en affiniteit met verschillende doelgroepen ouders 

- Ervaring om met ouders als partners samen te werken 

 

Vaardigheden 

- Veilig pedagogisch klimaat kunnen bieden 

- Toegankelijk voor ouders en kinderen 

- Vriendelijke, open uitstraling 

- Flexibel kunnen handelen 

- Goed kunnen reflecteren op eigen handelen 

- Plan op maat kunnen maken voor leerlingen en ouders 

- Scherp kunnen observeren van interactie en gedrag van kinderen, ouders en 

leerkrachten 

-Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden naar ouders en kinderen 

- Met ouders, leerkrachten en kinderen werkdoelen bespreekbaar maken 

- Intensief kunnen samenwerken en afstemmen op ouders, kinderen en leerkrachten 

- Korte lijntjes onderhouden met groepsleerkrachten  

- Initiatiefrijk 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden 

- De Impulsklas in breder perspectief binnen de school kunnen zien en signaleren wat er 

nodig is binnen de school rondom borging van Impulsklas resultaten.  

 

 

 


