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“Programma Prijsuitreiking Herman J. Jacobsfonds" 2018

Woensdag 13 maart 2019 Onderwijsmuseum Dordrecht


 13.30 - 14.00 uur   ontvangst 

 14.00 - 14.15 uur   opening dagvoorzitter  door de heer drs. J. Kistermann

 14.15 - 14.45 uur   inleiding “Hermen J. Jacobs, nieuwkomer in het onderwijs” 
 door de heer drs. J.G. Brandsma

 14.45 - 15.15 uur   presentatie prijswinnaar  2010   door mw. Dr. S. Stolz

 & mw. Y. van den Berg
 15.15 - 15.30 uur   presentatie juryrapport “Nieuwkomers in het onderwijs” door de heer 

 dr. K. van Overveld

 15.30 - 15.45 uur   prijsuitreiking door de heer drs. J.G. Brandsma

 15.45 - 16.00 uur   afsluiting door de dagvoorzitter drs. J. Kistermann

 16.00 uur               informeel samenzijn met een hapje en een drankje



“In you I see, Someone Special”



De Stichting Hermen J. Jacobs Fonds heeft ten doel: 'het stimuleren en 

materieel en immaterieel ondersteunen van ontwikkelingen ten dienste van de 

kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland'. 

De stichting heeft deze algemene doelstelling gedifferentieerd in enkele nadere doelstellingen, 

o.m.:

 de wetenschappelijke bestudering van het (voortgezet) speciaal onderwijs in zijn historische ontwikkeling en zijn perspectief in

het onderwijs en welzijnsbeleid bevorderen.... 

 mogelijk maken dat het gedachtegoed en de verworvenheid aan kennis en inzichten binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs in

Nederland onderwerp van studie en gedachtewisseling in een brede culturele context op nationaal of internationaal niveau 

kunnen worden. 

 perspectief biedende ontwikkelingen uit met name kleine groeperingen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs stimuleren 

en / of ondersteunen. 

 het verlenen van stipendia of het verstrekken van studieopdrachten aan personen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs die 

verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bevorderen. 

 bevorderen en/of ondersteunen van uitgaven van leermiddelen, boeken en publicaties ten behoeve van het (voortgezet)speciaal 

onderwijs. 

 een prijs instellen die periodiek, maar ten minste een maal per vier jaar, wordt 

uitgereikt aan een persoon, personen of instelling, die speciale verdiensten t.a.v. het 

(voortgezet) speciaal onderwijs heeft / hebben (gehad).



“Hermen J. Jacobsprijs 2018”

Het bestuur kent elke vier jaar de zogenaamde Hermen J. Jacobs Prijs toe 

aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft 

gemaakt of zal maken voor de ontwikkeling van het “speciaal onderwijs”
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De prijs

 Vierjaarlijks

 € 20.000 beschikbaar

 Bijdrage leveren aan verhogen kwaliteit speciaal 
onderwijs / passend onderwijs

 Thema

 Wie? Leraren, studenten etc.



 Voormalige prijswinnaars

 Mw. Y. Van den Berg en S. Stoltz 2015

 (Meester, mogen we al binnen kom n?) 

 Mw. T. de Wit-Gosker 2011

 (Een picto schrijver met een eigen picto
lettertype: Het Picto Semi schrift) 

 Mw. Voor in 't Holt e.a. 2007
 (onderzoek slechthorende lln.)

 Mw. José Banens 2003

( ontwikkeld lesmateriaal)

 Dr.  Wim van Werkhoven 1990

(publicaties/video lln-lln interacties)



Het thema

“Nieuwkomers in het onderwijs”









Prijsvraag

Deze keer is het thema: Nieuwkomers in het onderwijs.

Aanleiding is dat er de laatste jaren een toename is van kinderen uit andere culturen. 

Kinderen die dikwijls door (oorlogs-)omstandigheden gedwongen werden hun land te 
ontvluchten. Bescherming zochten zij onder andere in Nederland. 

Voor deze 'nieuwkomers' in ons onderwijs moet een passende onderwijsplek 
gerealiseerd worden. 

Dit geldt zowel voor het primair-, voortgezet-, als middelbaar beroepsonderwijs. 

Dit is voor de leerkracht en zijn school een opdracht die uitnodigt tot didactische en 
pedagogische creativiteit. 

Deze vorm van 'speciaal onderwijs' wil het bestuur van het

Hermen J. Jacobsfonds van harte ondersteunen



Voorbeelden

 Ontwikkelen interventie, spel, app

 Voorstel tot onderzoek

 Filosofische doordenking > publicatie

 Evenement

 …



 14.15 - 14.50 uur   inleiding “Hermen J. Jacobs, nieuwkomer in het 

onderwijs” door de heer drs. J.G. Brandsma



Hermen J. Jacobs in Suriname



Eigen leermateriaal



Eigen leermateriaal



Kinderslavernij

Algemeen Handelsblad 1 oktober 1917



14.50 - 15.20 uur  

Presentatie prijswinnaar  2015  mw. Dr. S Stolz

& Y. van den Berg 

Meester, mogen we al binnen komen? 

Een passende plaats in de klas voor iedere leerling



Meester, mogen we al binnen komen? 

Een passende plaats in de klas voor iedere leerling

Sabine Stoltz & Yvonne H. M. van den Berg

Prijs 2014: Afwijkend gedrag, nou én? 

Hermen J. Jacobs

13 maart 2019













Afwijkend gedrag: nou en? 

 Ontwikkelen App voor leerkrachten voor

het maken van een klasindeling

 Beste plaats voor leerlingen met extra 

behoefte aan zorg?
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Stoeltjesdans

 www.stoeltjesdans.nl

 In kaart brengen sociaal klimaat in de klas

 Doelgericht herindelen van de klas

http://www.stoeltjesdans.nl/


Filmpjes stoeltjesdans



www.stoeltjesdans.nl
Aantal gebruikers: 5.321

Feedback:
+ Handig in gebruik
+ Snel overzicht van sociaal klimaat
+ Duidelijke terugkoppeling van resultaten
+ Privacy van antwoorden leerlingen gewaarborgd
+ Breed inzetbaar
+ Wetenschappelijk onderbouwd
+ Unieke ondersteuning bij het maken van een nieuwe 
plattegrond

Toekomst:
 Geschiktheid voor meer diverse populatie (speciaal 

onderwijs, onderbouw PO, VO)
 Keuzemodules toevoegen waarmee leerkrachten de 

optie hebben om nog specifiekere informatie over 
sociaal klimaat te krijgen. 

 Bestaande strategieën en nieuwe suggesties van 
leerkrachten over het indelen van de klas 
onderzoeken op effectiviteit.







Meer informatie: Sabine Stoltz s.stoltz@psych.ru.nl 

Yvonne van den Berg y.vandenberg@psych.ru.nl

https://stoeltjesdans.nl/Home/Publications

Heel veel dank aan:



15.20 - 15.40 uur

presentatie juryrapport 

De heer dr.K. van Overveld

Hermen J.Jacobsprijs 2018

http://images.ourontario.ca/Laurier/57270/data?n=14


 De eerste genomineerde “Internatiole

Schakelklassen Assen” Deze inzending is 

afkomstig van het tweetal vertegenwoordigers 

Dhr. Johan Wibbens en Mw. Renate Buls               

Beiden zijn docenten van  ISK Dr. Nassau College 

in Assen. Beiden ontwikkelen lesmateriaal en ze 

zijn betrokken bij diverse projecten.
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 De tweede genomineerde is Puzzles of Pace 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.



 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. 



“Hermen J. Jacobsprijs 2018”
15.40 - 15.50 uur   prijsuitreiking door de 
heer H. Koster
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Geachte genodigden

 Deze prijsvraag kent een overtuigende winnaar. 

Uit 18 inzendingen kwam één inzending als beste 

naar voren.

 De prijswinnaar van de Hermen J. Jacobsprijs 2018  

zijn “Internationale Schakelklassen Assen”

 Dhr. Johan Wibbens en Mw. Renate Buls               

docenten van  ISK Dr. Nassau College Assen

 Van harte gefeliciteerd!



Bonus en Fotomoment



“Afsluiting en borrel”
 15.50 - 16.00 uur  afsluiting 

 16.00 uur               informeel samenzijn met een hapje

en een drankje
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