Sardes

Taal & lezen

1992 - 2017

1997 - 2002

Een goede taalvaardigheid helpt kinderen in hun ontwikkeling, op school en daarbuiten. Sardes richt zich van meet
af aan op de verbetering van het taalonderwijs. Door de
jaren heen ontwikkelt Sardes SMILE, LeerKracht, mentoringprojecten, leesbevorderingsprogramma’s en recent Taal100
en de Taal-APK. Goed taalonderwijs is betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken.

In 1999 verschijnt de ringband
Leerlingen ondersteunen leerlingen.
Sardes werkt de methodiek van
leerlingmentoring uit voor de
thema’s ‘brugklasbegeleiding’,
‘pesten en conflictbemiddeling’ en
‘gezondheid en genotmiddelen’.

25 jaar
Met een geïntegreerd aanbod
van onderzoek, ontwikkeling en
training wil Sardes een bijdrage
leveren aan onderwijsachterstandenbestrijding.

Het project Ontwikkeling
Lokaal Preventief Jeugdbeleid (1996-1999) zet de
jeugd op de agenda,
versterkt de regierol van
de gemeente en bevordert jeugdparticipatie.
Staatssecretaris Erica Terpstra
is aanwezig bij de start.

1 januari 1992 - SARDES start als
zelfstandig bureau in Den Haag.

1998 - Het onderwijsachterstandenbeleid wordt
gedecentraliseerd. Sardes
ondersteunt gemeenten
bij de ontwikkeling van
lokale beleidsplannen die
stroken met het landelijk
beleidskader onderwijsachterstand (LBK) en bij
de ontwikkeling van hun
OALT-beleid
(Onderwijs in de
Allochtone Levende
Talen, 1998-2002).

‘Unieke bundeling van kennis en
ervaring op het gebied van
onderwijsachterstanden en research’.

Sardes ontwikkelt verschillende ‘Stapprogramma’s’, zoals het programma Overstap dat de leesvaardigheid van kinderen in
achterstandssituaties verbetert en Stap
Door waarin kinderen uit groep 7 kinderen
uit groep 4 begeleiden bij het lezen.
Het is 1993 als dit meisje haar Overstap-diploma haalt.

1995 - In opdracht van
OCW wordt Sardes het
Landelijk Transferpunt
voor Voortijdig
Schoolverlaten. In de
strijd tegen voortijdig
schoolverlaten ontwikkelt Sardes onder
meer de Almanak VSV.
Jo Kloprogge overhandigt de Almanak aan staatssecretaris Tineke Netelenbos.

Een van de eerste leesbevorderingsprogramma’s is Boekenpret. Daarna volgen Fantasia,
Sirene, Bazar en recent dBos
(de Bibliotheek op school).

Vele scholen kennen Sardes
van De Schoolgids. Een
basisgids (met floppydisk)
die zij gebruiken om hun
eigen schoolgids te maken.

1992 - 1997

1999 - Sardes loopt
voorop bij de
ontwikkeling van
de Brede School.
Nog steeds
worden de vijf
door Sardes
geformuleerde
profielen gebruikt
bij de ontwikkeling
van brede scholen:
achterstanden,
verrijking, opvang,
zorg, wijk.

Gemeenten laten zich
bij de invulling van
hun Educatief beleid
inspireren door de
handreiking van
Sardes:
Integraal
op schaal
(1995).

Gelijke kansen

In 2017 viert Sardes haar
25-jarig jubileum. Het wordt
een jaar waarin ‘ontmoeten,
verbinden en onderzoeken’
centraal staan en waarin we
u hopen te verwelkomen bij
inspirerende bijeenkomsten.
We nemen u graag mee in de
kleurrijke geschiedenis
van Sardes.

In opdracht van de
ministeries van OCW en
BZK (2001–2005) ontwikkelt Sardes C&SCO, een
integrale benadering
voor conflicthantering.

Onderwijsvoorrangsbeleid, Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijskansenbeleid… De naam en het beleidskader van onderwijsachterstandenbestrijding veranderen door de jaren heen. Wat niet verandert is de
inzet van dit beleid: betere kansen bieden aan kinderen die het risico
lopen om achterop te raken in het onderwijs. Een ambitie die Sardes na
aan het hart ligt. Hoe het beleid ook heet en wat de beleidskaders ook
zijn, Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid.

De principes en de leestips
van De Taallijn worden wijd
verspreid. Dit is onder meer
te danken aan de samenwerking met Z@ppelin KinderTV,
het programma Meneer
Logeer en de Logeerkoffer.

2007 - 2012
In het project Taal100 - het
vervolg op de Taallijn - ontwikkelen schoolteams
didactische vaardigheden
gericht op interactieve
taalstimulering. Kenmerkend
voor Taal100 is dat het team
leert om
zichzelf te
professionaliseren
op het
gebied
van taal.

In Utrecht, Zaanstad en Tiel is Sardes
nauw betrokken bij de ontwikkeling van
de Brede School Academie (BSA). Sardes
ontwikkelt het curriculum en traint en
coacht leerkrachten die lesgeven op de
BSA. De BSA is nog steeds succesvol.

Er komt steeds meer aandacht voor de taalvaardigheid
van pedagogisch medewerkers in de voorschool en de
kinderopvang. Al voordat de taalnorm 3F een eis wordt,
publiceert Sardes het praktische boek Praten met volle mond.

2004 - Sardes en het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelen De Taallijn: een aanpak
waarmee professionals de taalontwikkeling van
kinderen van 0 tot 8 jaar kunnen stimuleren.

2005 - OCW geeft Sardes de opdracht
om de landelijke invoering van de
schakelklas te begeleiden. Ook
ondersteunt Sardes in veel gemeenten de kwaliteitsverbetering van
schakelklassen met onderzoek,
procesbegeleiding en advisering.

De gemeente Den Haag wil kinderen
in achterstandswijken meer kansen
geven, onder andere met het leerkansenprofiel (LKP). Sardes begeleidt 26
LKP-scholen door middel van coaching
en door kennis en ervaringen te delen.

2006 – We gaan samenwerken
met De Harvard Graduate
School of Education (Boston).
Het belangrijkste doel: expertise
uitwisselen op het gebied van
taal en geletterdheid en
het jonge kind.

2007 – Op verzoek
van OCW richt Sardes,
samen met CED-groep
en FORUM, het
Kennispunt Mentoring op. Het
kennispunt verspreidt kennis en
ervaringen en stimuleert scholen
en instellingen om meer gebruik
te maken van mentoring.

2002 - 2007

> 2017

2007 - De schat
aan ervaringen
met bredeschoolontwikkeling
levert het
Handboek Brede
School op.

Ouderbetrokkenheid

Vversterk traint ruim 35.000
VVE-beroepskrachten en
ondersteunt gemeenten en
managers van
VVE-instellingen
(2006-2014).

Sardes
ondersteunt
gemeenten
en samenwerkingspartners
bij het
opstellen van
een Locale
Educatieve
Agenda, gericht op
betere onderwijskansen van kinderen.

Alle kinderen en jongeren verdienen goed onderwijs, bij
voorkeur dicht bij huis. In 2010 ontwikkelt Sardes de
IVO-systematiek voor toewijzing van extra ondersteuning
en maakt sindsdien schoolondersteuningsprofielen op voor
scholen in het VO en PO. Het mbo gebruikt de profielen van
Sardes om het omgaan met verschillen tussen studenten in
beeld te brengen. In 2016 ontwikkelt Sardes samen met
Plein013 en Dialogic de oudermodule; hiermee kunnen
ouders op de website van hun samenwerkingsverband
een passende school zoeken voor hun kind.

Sardes staat garant voor kwaliteit. Met
zo’n 30 adviseurs en ondersteunend
personeel streven we voortdurend naar
hoge inhoudelijke kwaliteit van onze
producten en diensten, afgestemd op de
specifieke wensen en behoeften van
onze klanten. Dat wordt gewaardeerd:
vanaf 2014 voeren wij het CEDEO-keurmerk, een onafhankelijke garantie voor
klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit

en bedrijfsgerichtheid. In 2016 is Sardes
opnieuw door Cedeo onderzocht en
erkend voor onderwijsadvies met een
tevredenheidsscore van 97%.
Zelf werken we ook voortdurend aan
verbetering van werkprocessen, diensten
en producten. In 2016 is de huisstijl
opgefrist, dat is te zien aan de nieuwe
website en kleurige publicaties.

In 2015 nemen ruim
2500 pedagogisch
medewerkers en 250
stafmedewerkers in
de kinderopvang deel
aan de TINK-training,
die Sardes samen
met het ITTA en het
Expertisecentrum
Nederlands heeft
ontwikkeld. TINK staat voor Taal- en
Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Ook in 2017 gaat TINK verder.

Sinds 2006
brengt Sardes
Specials uit over
actuele thema’s.
Werken aan

Diewertje Blok presenteert
de Vversterk slotconferentie.
2014 - Vversterk
wordt afgesloten
en het Expertisepunt Versterk
Het Jonge Kind
start. Sardes
coördineert dit
netwerk van van
ontwikkelaars,
trainers en experts dat
zich inzet voor ontwikkelingsstimulering van
jonge kinderen.

rdigheden
21ste-eeuwse vaa

Vanaf 2007 voert Sardes
een aantal keer metingen uit van de Landelijke
monitor VVE.

2006 - Sardes wordt coördinator
van Vversterk, een landelijk
project voor verbetering van de
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Passend onderwijs

Het jonge kind

Investeren in het jonge kind loont. De kwaliteit van
voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang is een
speerpunt van Sardes. Met projecten als de Taallijn,
Vversterk en TINK draagt Sardes bij aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
De focus verandert: van een exclusieve aanpak voor
doelgroepkinderen, zijn we nu op weg naar een inclusieve
aanpak waar alle kinderen profijt van hebben.

In grote en kleine gemeenten brengt Sardes het
bereik, de kwaliteit en de
effectiviteit van VVE in kaart.

Kinderen die thuis worden gestimuleerd in hun
ontwikkeling, hebben betere onderwijskansen.
Daarom is het belangrijk dat gemeenten, scholen
en opvangvoorzieningen samenwerken met
ouders. In de visie van Sardes begint ouderbeleid met het serieus nemen van ouders. Dat
betekent: niet praten over ouders, maar praten
met ouders. Dat is het uitgangspunt van alle
activiteiten die Sardes op dit terrein uitvoert. Of
het nu gaat om onderzoek, advisering, procesbegeleiding of deskundigheidsbevordering.

Toekomstvisie
Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang,
onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen
aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de
wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van
het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.
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Samen met Pharos voert Sardes in 2016 een
landelijke verkenning uit onder gemeente over
de opvang voor
asielzoekerspeuters.
De bijeenkomst die
we naar aanleiding
van het onderzoek
organiseerden werd
druk bezocht.

Passend
onderwijs is in
ontwikkeling.
Sardes
brengt
een Vademecum
Passend Onderwijs uit
met de meest voorkomende termen.

Handboek

Kindcentra

In het handboek Kindcentra zet Sardes op een rij wat er allemaal
komt kijken bij de opzet van een integraal kindcentrum. Het Handboek en de daarin opgenomen praktijkvoorbeelden laten zien dat de
opzet van een IKC veel creativiteit en ondernemerschap vereist.

Op het
goede
spoor

Frank Studulski
Joke Kruiter
Sardes, september 2016

2012 - 2017
◆ strategische consultancy ◆ Sardes Analytics ◆ lokaal educatief beleid ◆
◆ digitale media ◆ het jonge kind ◆ innovatieve professionalisering ◆
◆ digitale taakondersteuning ◆ gelijke kansen ◆ burgerschap ◆
◆ asielzoekerspeuters ◆ kind & media ◆ 21ste-eeuwse vaardigheden ◆
◆ executieve functies en zelfsturing ◆ integraal kindcentra ◆
◆ passend onderwijs ◆ nieuwkomers ◆ taalontwikkeling ◆
◆ mediaopvoeding ◆ schoolleiderschap en schoolontwikkeling ◆
◆ gepersonaliseerd leren ◆ harmonisatie ◆ zorgend ouderschap ◆

