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plaats krijgen, juist om meningsvorming en kennisdeling te bevorderen. Voor een kritisch perspectief zorgt het artikel van Jos Louwe, die zich
afvraagt of PBS nu werkelijk die ene universele
en goedwerkende kant-en-klaaroplossing is waar
het onderwijs al jaren op heeft gewacht. Hij kijkt
nauwkeurig naar wat nu precies evidence-based is
en reflecteert op de fit tussen de uniforme aanpak
en de diversiteit van leerlingen.
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Dit derde nummer van de derde jaargang is een
bijzondere uitgave. Het is een themanummer
rond School Wide Positive Behavior Support
(SWPBS), een schoolbrede gedragsmodificerende
aanpak die veel bijval krijgt in zowel het basis- als
het voortgezet onderwijs. De terloopse aankondiging van dit speciale nummer heeft hier en daar
al tot verzoeken om toezending van (extra) exemplaren geleid. SWPBS leeft. Het idee voor een themanummer kwam van een van onze adviesraadleden, Sui Lin Goei, die zich eerder (jaargang 3,
nummer 1) aan de lezers heeft voorgesteld. Zij
heeft als gastredacteur een onmisbaar aandeel geleverd bij de totstandkoming van dit nummer en
het openingsartikel geschreven. Daarin beschrijft
ze de stand van zaken van SWPBS in Nederland,
biedt ons zicht op wat de nabije toekomst ons op
dit vlak zal brengen en introduceert de andere bijdragen in dit themanummer.

Tenslotte heeft de redactie voor dit themanummer
een gast-columnist gezocht en in de persoon van
Jos Bergkamp gevonden. En hij houdt niet van PBS
en al helemaal niet van de samenleving waarin het
concept werd bedacht. Hij laat zich leiden door zijn
geprikkeld gevoel en professionele twijfel.
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De redactie is erg ingenomen met deze diversiteit
aan informatie, opvattingen en gezichtspunten.
Wij hopen dat we er de lezer een even groot plezier mee doen. Uw reacties zijn altijd welkom.

Dit themanummer is echter geen uithangbord
voor PBS. Nieuw Meesterschap wil een informatief podium zijn waar meerdere meningen een
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(Advertentie)

Breng je collega op een goed idee!
Een Master SEN kan ‘speciaal onderwijzen’ en geeft
‘Passend Onderwijs’ vorm.
De meeste lezers van Nieuw Meesterschap hebben
het getuigschrift Master Special Edcuational Needs
al behaald.
Jij weet als geen ander wat het voor jezelf en voor
je onderwijs betekent. Geef daarom je collega een
goede tip!
Vraag een gratis prospectus en een magazine aan en
leg ze in jouw school op tafel in de docentenkamer.
Kijk ook op www.fontys.nl/oso of mail naar oso@fontys.nl
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