
Dames en heren,  

Ik heb de eer om namens mijn medebestuursleden van het Hermen J. Jacobsfonds het juryrapport 

voor te lezen.  De jury was verheugd dat er bij deze editie van de prijsvraag 18 inzendingen konden 

worden beoordeeld. Blijkbaar sprak het onderwerp, nieuwkomers in het onderwijs, zeer tot de 

verbeelding. 

Helaas viel ongeveer een derde van de inzendingen af omdat zij niet voldeden aan de richtlijnen voor 

indiening van een plan. 

De overige inzendingen zijn door de jury met plezier en interesse gelezen en beoordeeld. Het viel op 

dat veel inzendingen “verbetering van de taalvaardigheid” als onderwerp hadden. Dat is gezien de 

doelgroep, nieuwkomers, goed te begrijpen. Er waren ook andere onderwerpen, zoals de aansluiting 

tussen primair en voortgezet onderwijs, rekenen en de aanpak van gedragsproblemen. 

De jury heeft uiteindelijk een keuze gemaakt. Er zijn drie genomineerden en een van die 

genomineerden zal straks worden verblijd met een geldprijs van 20.000 euro die het mogelijk maakt 

om het ingezonden plan voor nieuwkomers in het onderwijs te verwezenlijken.  

De drie genomineerden zijn, in alfabetische volgorde: Internationale Schakelklas Assen, Puzzles of 

Peace en Stichting Alles Kidzzz. 

 

De eerste genomineerde is de Internationale Schakelklas Assen, met als vertegenwoordigers de 

heer Johan Wibbens en mevrouw Renate Buls 

Johan Wibbens en Renate Buls zijn  docenten van de  Internationale Schakelklas van het Dr. Nassau 

College in Assen. Beiden ontwikkelen lesmateriaal en ze zijn betrokken bij diverse projecten. 

Zij hebben als doel om een eenvoudig platform te creëren waar mensen elkaar online en face-to-face 

kunnen ontmoeten. Het gaat om de ontmoeting tussen leerlingen tussen 12-18 jaar, hun ouders, 

leraren en vrijwilligers. 

De jury nomineert jullie om een aantal redenen. 

• Allereerst: het enthousiasme, het plezier en de ambitie straalt er van af. 

• We zijn zeer verheugd dat mensen uit het veld deze aanvraag hebben ingediend met als doel 

om op een serieuze wijze werk te gaan maken van een nieuwe, veelbelovende aanpak. 

• In de tekst van deze inzending wordt zeer duidelijk aangegeven dat het bestuur van het 

Hermen J. Jacobsfonds op meerdere momenten de voortgang van het project kan 

monitoren. Wij zien dit als een vorm van kwaliteitsdenken. 

De tweede genomineerde is Puzzles of Peace met als vertegenwoordiger mevrouw Pauline de 

Bruijn 

Pauline de Bruijn is orthopedagoog met een bijzondere interesse in psychotrauma en de zorg voor 

vluchtelingenkinderen. Zij heeft een eigen praktijk genaamd Puzzles of Peace. 

Puzzles of Peace wil dat meer vluchtelingenkinderen in Nederland professionele hulp krijgen 

aangeboden bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Daarom organiseert Puzzles of Peace 

individuele- en groepsbehandelingen bij de kinderen op school. Er is reeds een pilot geweest in de 

gemeente Uithoorn en dat was een groot succes. De geldprijs van deze prijsvraag zou een mooie 



gelegenheid zijn om de pilot uit te breiden. Het gaat om een groepsbehandeling voor kinderen van 5-

10 jaar en voor kinderen van 11-15 jaar. 

De jury heeft Puzzles of Piece genomineerd om een aantal redenen. 

• Uit het ingestuurde plan blijkt een grote betrokkenheid bij het kwetsbare kind. Het 

psychologisch welzijn is een belangrijk doel in de aanpak. Een gezonde psychosociale 

ontwikkeling zou blokkades in het leerproces kunnen opheffen. 

• Er is gekozen voor een preventieve aanpak met interventies die in het buitenland hun 

werkzaamheid hebben bewezen. 

• Pauline de Bruijn koppelt aan de doorontwikkeling van de materialen ook een 

effectonderzoek. Het is belangrijk te onderzoeken of de interventie ook hier effectief is. 

• Als materialen zijn doorontwikkeld zullen nieuwe orthopedagogen worden opgeleid zodat 

zoveel mogelijk kinderen kunnen worden bereikt. 

De derde genomineerde is Stichting Alles Kidzzz, met als vertegenwoordiger mevrouw Anne-Mieke 

Kruuk.  

Alles Kidzzz is een individuele sociaal cognitieve training voor kinderen (9 tot 12 jaar) met 

externaliserend probleemgedrag of gedragsstoornissen. Kinderen verbeteren door de training hun 

sociale cognities, zelfbeeld en vermogen tot woederegulatie, en zij ontwikkelen alternatief prosociaal 

gedrag. De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten met het kind op 

school. In de databank Effectieve Jeugdinterventies wordt de interventie beoordeeld met: Effectief 

volgens goede aanwijzingen. Dat is een mooie verdienste, het programma heeft bewezen dat het 

bestaansrecht heeft.  

De jury vindt het interessant dat het programma een nieuwe weg wil inslaan, namelijk een 

verbijzondering naar de doelgroep van nieuwkomers. Indien de prijs wordt gewonnen, gebeuren er 

twee dingen: er wordt een app ontwikkeld die de uitvoering van het programma moet 

vergemakkelijken; daarnaast zal er onderzoek plaatsvinden naar de werking van het programma bij 

jonge nieuwkomers. 

De jury is heeft Alles Kidzzz genomineerd om een aantal redenen. 

• De interventie heeft in de afgelopen jaren zijn effect bewezen. Het is interessant om te zien 

of bij nieuwkomers dezelfde effecten kunnen worden gemeten. We weten immers dat jonge 

nieuwkomers veel gedragsproblemen kunnen hebben mede als gevolg van diverse 

traumatische ervaringen. 

• De aanvraag is goed onderbouwd. Men heeft zich verzekerd van academische denkkracht. 

Men heeft ook een eerdere prijswinnares aan het project weten te binden. (Sabine Stoltz). 

• Als de interventie gereed is kunnen veel meer kinderen profiteren van de training.  Het gaat 

dan om leerlingen in NT2-taalklassen, het regulier basisonderwijs en het speciaal 

basisonderwijs. 

 

  



Geachte genodigden, 

Het thema van deze vierjaarlijkse prijsvraag is: Nieuwkomers in het onderwijs. 

Er waren diverse mogelijkheden om dit thema uit te werken: van een meer filosofische doordenking 

tot het ontwikkelen van een interventie of het doen van een voorstel voor een praktijkgericht dan 

wel wetenschappelijk onderzoek. 

Deze prijsvraag kent een overtuigende winnaar. Uit 18 inzendingen kwam één inzending als beste 

naar voren. Voordat ik bekend maak wie gewonnen heeft, eerst even een woord van dank aan de 

andere genomineerden.  

Fijn dat jullie de moeite namen om deel te nemen aan deze prijsvraag. We hebben een verrassing 

voor jullie. Als straks blijkt dat je niet hebt gewonnen, is er voor jullie toch een aanmoedigingsprijs. 

We zien veel potentie in jullie projecten en we menen dat te moeten honoreren met een bedrag van 

10.000 euro voor elk. Hiermee hebben jullie een behoorlijke basis om mee te starten. Het Hermen J. 

Jacobs Fonds hoopt dat jullie anderen vinden om het restbedrag mee te financieren. Van harte 

gefeliciteerd met deze aanmoedigingsprijs! 

Dames en heren, dan nu de bekendmaking van de winnaar. 

De prijswinnaar van de Hermen J. Jacobsprijs 2018 is …. de Internationale Schakelklas Assen ! 

Van harte gefeliciteerd! 

De jury heeft gemeend deze inzending te moeten honoreren vanwege de eerder genoemde redenen, 

maar ook omdat deze docenten goed hebben nagedacht over de wijze ze waarop zij hun resultaten 

gaan delen. Zo zullen zij een documentaire gaan maken die start bij deze  prijsvraag en doorloopt 

gedurende het hele traject. Deze informatie zal worden gedeeld op een groot landelijk congres zodat 

in een klap heel veel collega’s worden geïnformeerd en geïnspireerd. Door deze inzending is het 

mogelijk dat we in korte tijd veel nieuwkomers kunnen helpen.  

 

Geachte heer Johan Wibbens en mevrouw Renate Buls 

Het bestuur van het Hermen J. Jacobsfonds hoopt dat ze met het toekennen van de prijs van 

€20.000,00 het realiseren van jullie droom mede mogelijk maakt. Nogmaals gefeliciteerd! 


