
BASISSCHOOL:
TERUGKEER NAAR 
HET IDEAAL MET 
DAPOWERKT

MEER TIJD. MEER KWALITEIT.
MEER TEVREDENHEID.



De werkdruk op basisscholen is enorm 
hoog en soms zelf verstikkend, waarbij er 
op de schouders van de leerkrachten te 
veel verantwoordelijkheid rust. Het geven 
en ontwikkelen van onderwijs vereist alle 
tijd en aandacht, waardoor er geen ruimte 
is voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor 
kinderen die moeite hebben het tempo te 
volgen, negatieve gedragingen in de klas 
vertonen of om als leraar de administratie 
bij te houden.

Gedragsproblemen
Is er onrust in de klas door kinderen die uitleg 
niet begrijpen, niet willen luisteren of met 
elkaar ruziën en vechten dan verstoort dat 
de voortgang van het onderwijs. Je hebt als 
leerkracht geen tijd om daar steeds bij stil 
te staan als deze problemen zich structureel 
voordoen. Ongewenst gedrag van kinde-
ren vormt daarom een extra belasting voor 
leerkrachten en heeft op de gehele klas een 
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Multiproblematiek
Er zijn voor leerkrachten cursussen om met multiproblematiek om te gaan, waarbij de kennis op 
één manier wordt toegepast op alle leerlingen. Dat werkt natuurlijk niet, want elke leerling heeft 
wat dat betreft een individuele aanpak nodig. Daar is echter geen tijd voor, zodat gedragspro-
blematiek in de klas blijft voortbestaan. Lastig gedrag in de klas beïnvloedt de kwaliteit van het 
onderwijs, omdat leerkrachten telkens onnodig tijd, aandacht en energie kwijt zijn.



Onrust in de klas
Kinderen op de basisschool nemen vaak ook 
problemen van thuis mee naar de klas. Jon-
ge kinderen in een stressvolle thuissituatie 
gedragen zich mogelijk onrustig. Een gebrek 
aan aandacht thuis kan zich op school voor-
doen in een situatie van overcompensatie, 
waarbij het kind steeds ongewenst aandacht 
vraagt. Zo kan prestatiedruk van ouders 
eveneens invloed hebben op het gedrag van 
kinderen. Al deze situaties ondermijnen niet 
alleen de kwaliteit van het onderwijs op de 
basisschool, maar ook het plezier van het 
beroep. 

Terugkeer naar ideale situatie
Er zijn oplossingen voor basisscholen zoals 
ouder-kind teams en klassenassistenten die 
een handje helpen. Deze oplossingen zijn 
echter niet afdoende om in alle opzichten 
meer lucht te krijgen, kwaliteit te verbeteren 
en het plezier te vergroten. Er is meer voor 
nodig om meer tijd, meer kwaliteit en meer 
tevredenheid te bewerkstelligen.
situatie: meer tijd, meer kwaliteit en meer 
tevredenheid.
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Dapowerkt
Wat is dan wel afdoende? Dapo-
werkt heeft een 100% bewezen 
aanpak om problemen bij de wor-
tel aan te pakken. Hierdoor keert 
de bassischool weer terug naar 
de ideale situatie: meer tijd, meer 
kwaliteit en meer tevredenheid.

DACHAR WILLS | EIGENAAR

Tijd kwijt
Het kost leerkrachten veel tijd om klagende ouders in het algemeen te woord te staan vanwege 
problemen van individuele leerlingen. Een extra probleem is het om met ouders in gesprek te gaan, 
die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hierdoor duurt eventuele problematiek bij betreffen-
de kinderen vaak voort, omdat de ouders er niet optimaal bij te betrekken zijn.



DE IDEALE SITUATIE VOOR ELKE 
BASISSCHOOL
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Als school is het belangrijk om tevreden kinderen te hebben die goed met elkaar omgaan en 
ouders die weinig contact zoeken. Dat laatste is namelijk een teken dat het goed gaat. Zo is 
het voor leerkrachten prettig als kinderen minder snel boos zijn, braaf luisteren, en als de 
uitleg is geweest alles begrijpen en direct aan het werk gaan. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, 
want leerkrachten hebben daar geen tijd voor.

Beste kwaliteit van onderwijs
De ideale situatie voor elke basisschool is dat de school zich richt op wat echte het doel is: de 
beste kwaliteit van onderwijs geven en kinderen zichzelf op hun best te laten ontwikkelen. Het is 
fijn voor de leerkracht als een kind dat niet wil luisteren of een vechtersbaas is met het negatieve 
gedrag stopt. In een ideale klas zitten kinderen die braaf doen wat de leerkracht zegt, maar na-
tuurlijk ook begrijpen wat er wordt verteld.

Rust in de klas
Rust in de klas is voor veel leerkrachten de perfecte basis om het beroep optimaal uit te oefenen, 
namelijk op een optimale manier onderwijs geven en daar plezier in hebben. Het aanleren van 
kennis en vaardigheden is het primaire onderwijsdoel en niet het aannemen van de rol van op-
voeder. Toch is het vaak de leerkracht die gedrag van kinderen dient te corrigeren en in een ideale 
situatie zou dat niet meer zo nadrukkelijk onderdeel van de lesdag hoeven te zijn.

Iedereen tevreden
De ideale situatie voor basisscholen waarbij de onderwijskwaliteit optimaal is en waarbij leer-
krachten, kinderen, ouders en het schoolbestuur tevreden zijn, is binnen handbereik. Dapowerkt 
overbrugt de situatie van nu naar het ideaalbeeld met een unieke aanpak om het gat dat openligt 
op te vullen.
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De huidige situatie laat vanwege de hoge 
werkdruk, tijdgebrek en multiproblematiek 
te wensen over. Het is dus tijd voor actie 
om het gapende gat te overbruggen en bij 
de ideale situatie voor de basisschool uit te 
komen. 

Probleem bij de kern aanpakken
Leerkrachten zijn uiteraard geschoold om 
kennis over te dragen en met probleemsi-
tuaties om te gaan. Het probleem is echter 
vaak dat de tijd ontbreekt om problemen bij 
de kern aan te pakken. Bovendien beschikken 
leerkrachten niet over alle tools om op een 
effectieve manier met gedragingen en proble-
men om te gaan.

BRUG BOUWEN NAAR DE
IDEALE SITUATIE
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Vechtpartijen op het 
schoolplein, in de klas niet 
willen luisteren of niets van 
de uitleg van de leraar 
begrijpen, maar ook ouders 
die om de haverklap voor de 
deur staan. ”
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Gedrag beïnvloeden
Vechtpartijen op het schoolplein, in de klas 
niet willen luisteren of niets van de uitleg 
van de leraar begrijpen, maar ook ouders die 
om de haverklap voor de deur staan. Dat zijn 
voorbeelden van situaties, zoals deze op vele 
basisscholen herkenbaar zijn en die menig 
leerkracht tot wanhoop drijven. Daarom is het 
belangrijk om het probleem bij de kern aan 
te pakken en verandering in gedrag teweeg 
brengen.

Individuele aandacht
Kinderen die uitleg niet begrijpen en dus niet 
meekomen in een klas lopen vanzelf een ach-
terstand op. Dat bemoeilijkt het geven van 
onderwijs. Klassenassistenten bieden daarin 
ondersteuning om met kleine groepjes kinde-
ren te werken. Bijvoorbeeld om extra oefenin-
gen in taal en rekeningen te doen. 

Diepere oorzaak blootleggen
De huidige gerichte aanpak lijkt doeltreffend 
en is dat ook voor het moment, maar wordt 
het wel duidelijk waarom het kinderen niet 
lukt om uitleg te begrijpen? Er is wat dat be-
treft meer voor nodig om het probleem bij de 
wortel aan te pakken en niet alleen dat deel 
wat boven de grond zit. 



SUCCESVOLLE AANPAK VAN 
DAPOWERKT
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Dapowerkt springt in het gat dat op basisscholen aanwezig is om meer lucht te bieden, onder-
wijskwaliteit te verbeteren en het plezier te vergroten. Dat doen wij op verschillende manieren 
met tools, begeleiding en coaching aan de hand van drie concrete diensten. Wij slaan de brug 
tussen de huidige situatie naar de ideale situatie: meer tijd, meer kwaliteit en meer tevreden-
heid.

Ondersteuning in de klas
Wij voorzien in kortdurende ondersteuning in de klas om de leerkracht gedurende een bepaalde 
periode te ontlasten en het kind te begeleiden. Bijvoorbeeld in de situatie dat besloten is dat een 
kind naar SO gaat. Het is dan belangrijk om de overgang op een soepele manier te laten verlopen. 
Dat is een gat waar wij graag inspringen met het bieden van kortdurende ondersteuning.

Begeleiders passend onderwijs
Het is voor basisscholen echter ideaal om het hele jaar door over jongerenbegeleiders (begelei-
ders in het passend onderwijs) te beschikken. Wij voorzien in begeleiders die zich onder meer 
richten op preventie om aanwezig te zijn voordat het misgaat. In de praktijk betekent dit dat wij 
observeren en gesprekken voeren, maar bijvoorbeeld ons ook inleven in de belevingswereld van 
kinderen. 

Band opbouwen
Er kan door onze betrokkenheid een band worden opgebouwd en dan is het veel gemakkelijker om 
veranderingen in gedrag op gang te brengen. Overigens werken wij daarin wel met leerkrachten, 
maar niet met ouders. Wij zijn de stap die voor de stap van hulpverlening komt en dus als pedago-
gisch ondersteuners aanwezig voordat het misgaat.

Wij zijn de stap die voor de stap van hulpverlening komt en 
dus als pedagogisch ondersteuners aanwezig voordat het 
misgaat.”
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Trainingen: omgaan met winst en verlies
Het schoolplein van basisscholen dient een veilige plek te zijn voor kinderen, maar vechtpartijen 
komen wel eens voor. De meeste van deze vechtpartijen komen voort uit het gegeven dat kinde-
ren het lastig vinden om samen te spelen. Onze aanpak richt zich op het leren omgaan met winst 
en verlies. 

Sportief programma tot en met groep 8
Wij geven op basisscholen trainingen tot en met groep acht aan de hand van een sportief pro-
gramma. De setting is speels en veilig en wij leren kinderen om op een positieve en fijne manier 
met elkaar om te gaan. Leerlingen verdwijnen niet direct uit beeld na een training, want begelei-
ding op afstand is daarna mogelijk. Het geleerde is door de leerling zowel toe te passen in de klas 
als daarbuiten. In het geheel genomen zijn wij ongeveer zestien uur beschikbaar.

Na 3 maanden al effect
Veranderingen hebben tijd nodig en het duurt ongeveer drie maanden voordat er echt verande-
ring waarneembaar is. Dit is een normale periode en onze begeleider die daarna op school blijft, 
maakt daarmee een nog diepere impact, kan inspringen waar nodig en werkt preventief.

NPO geld is inzetbaar voor onze coaching
Er is per leerling in het basisonderwijs een geldbedrag beschikbaar vanuit NPO-geld. Deze rege-
ling is in elk geval tot en met 2023 actief en is in te zetten voor onze coaching. Basisscholen kun-
nen hiervoor een eigen plan maken en daarvoor NPO-geld gebruiken. De overkoepelende stichting 
bepaalt of het plan in aanmerking komt voor uitvoering met NPO-geld.



Er zijn allerlei instanties betrokken bij de 
kwaliteit, tijdsverdeling en aandacht in het 
basisonderwijs, maar het succes van jonge-
renbegeleiders (begeleiders in het passend 
onderwijs) is nog onbekend. Dapowerkt 
staat voor dat succes met 100% tevreden-
heid en brengt basisscholen terug naar de 
ideale situatie.

Enthousiast en gedreven
De 100% tevredenheid is te danken aan onze 
expertise gecombineerd met een enthousias-
te en gemotiveerde inzet. Onze medewerkers 
zijn pedagogisch opgeleid, maar ook getraind 
als sportbegeleiders en zijn tevens geschool-
de straatcoaches. De multidisciplinaire ach-
tergrond is aanwezig net als dat wij met alle 
achtergronden, kleuren en rassen overweg 
kunnen.

UNIEK & ONDERSCHEIDEND:
100% TEVREDENHEID
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Uitgebreide expertise
Wij zijn goed in wat wij doen omdat wij de expertise hebben en het leuk vinden om onze kennis en 
vaardigheden in de praktijk toe te passen. Wij weten dat de aanpak van Dapowerkt echt werkt en 
mede vanuit onze eigen ervaring. 

Anders en beter met maatwerk
Wij zijn inderdaad anders dan alle anderen en met de 100% tevredenheidsscore is onze aanpak 
effectief bewezen. Maatwerk is ons uitgangspunt, want iedere basisschool heeft uiteraard andere 
voorkeuren als het gaat om de inzet van begeleiders passend onderwijs. 



Terugkeer naar de ideale situatie? Neem 
direct contact op
Wilt u op uw basisschool verandering te-
weegbrengen om het oorspronkelijke doel 
van het onderwijs weer op de voorgrond te 
zetten? Als u ons inschakelt, komt er meer 
tijd, meer kwaliteit en meer tevredenheid 
op uw basisschool. Neem contact op met 
Dapowerkt via email of per telefoon voor een 
terugkeer naar de ideale situatie.
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Dapowerkt

085-0608893

info@dapowerkt.nl

06-12172433

Wij werken o.a. samen met:


