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Kennis zit vooral tussen de neuzen,
niet alleen tussen de oren
De kop is er af, 2020 is volop draaiende. Binnenkort mogen we de lente weer begroeten en daarna de
zomer – en met deze vooruitzichten mogen we ook weer gaan nadenken over het nieuwe schooljaar.
Voor dat nieuwe schooljaar moet veel geregeld worden. De formatie is vaak de grootste puzzel, zeker
in tijden van schaarste. De tweede, meer inhoudelijke puzzel is die van de schoolontwikkeling. Het
schoolplan biedt richting en is te verbinden aan het strategisch beleid van het bestuur, maar welke
concrete stappen gaan we volgend jaar zetten? En met welke ontwikkelingen is in alle plannen (nog) geen
rekening gehouden?
Ver vooruitkijken, plannen maken voor de lange termijn en een lang houdbare stip op de horizon staan
op gespannen voet met een snel veranderende maatschappij … en dat is niks nieuws onder de zon. Maar
hoe kunnen we onze organisatie zo inrichten dat we inspelen op behoefte en aandacht hebben voor dat
wat aandacht nodig heeft? Hoe betrekken we nieuwe inzichten en ervaringen bij ons dagelijks handelen,
zodat we met elkaar de kwaliteit die ons voor ogen staat, kunnen bereiken of vasthouden?
Mijn overtuiging is dat geen plan, strategie, nieuw inzicht, onderzoek of beleid kan bepalen wat kwaliteit
is. Cultuur bepaalt kwaliteit. Dat … en niets anders. Als leider – of dat nu in de klas is of voor de hele
organisatie – bied je kaders en geef je helderheid en ruimte. Je bent de hoeder van de cultuur. Fullan
noemt dat zo mooi ‘het cultiveren van de samenwerking’.
Voor alle duidelijkheid: die plannen moeten er komen en die formatie moet straks rond zijn. Maar als
het gaat om de ontwikkeling van je organisatie, je team en het onderwijs, is het mijn wens dat je eens
stilstaat bij de cultuur binnen je team. Zeggen jullie hetzelfde, bedoel je hetzelfde, luister je naar elkaar,
kijk je naar elkaar? Delen jullie of verdelen jullie?
Het is een uitdaging om vorm te geven aan een leercultuur – ik geef het je te doen. Maar doe het samen.
Want hoe zuiver de kennis ook is die je anderen aanreikt, ze wordt pas van waarde als je haar deelt en er
gezamenlijk betekenis aan geeft. Kennis is niet iets wat alleen tussen de oren zit. Daar waar ze ook tussen
de neuzen zit, weet je dat je werk maakt van een sterke
cultuur en organisatie en dat je zo bijdraagt aan goed
onderwijs.
Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen
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“GEWOON WAAR HET
KAN EN BIJZONDER
ALS HET NODIG IS”
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE

N

a de zomer verhuizen vso-vmbo De
Thermiek en vmbo Boerhaavelaan
gezamenlijk naar Beroepscollege Leystede,
een prachtige, nieuwe school in hartje
Leiden. Om leerlingen en docenten alvast
aan elkaar te laten wennen, zijn beide
scholen sinds september 2018 tijdelijk
gehuisvest aan de Vijf Meilaan. Hier krijgt
de samenwerking stapje voor stapje vorm
en maken koudwatervrees en beren op
de weg steeds meer plaats voor denken
in kansen en mogelijkheden. OMJS nam
een kijkje en ging in gesprek met bestuur,
directie en docenten.
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Waar de samenwerking op bestuurlijk niveau de afgelopen
jaren al kon rijpen en groeien, moesten docenten en leerlingen
het sinds najaar 2018 gewoon maar gaan ervaren en uitvinden
met elkaar. “We kregen het op ons bordje en zijn het maar
gewoon gaan doen”, vertelt Yoko van de Oever, vakdocent
Nederlands van De Thermiek. Vandaag geeft ze samen met
haar collega Jannie Magendans van vmbo Boerhaavelaan
een les burgerschapsvorming over het verzet in de Tweede
Wereldoorlog aan een gemengde groep leerlingen. Een primeur,
want dit is de eerste keer dat leerlingen uit een derde klas met
én zonder beperking gezamenlijk een reeks lessen burgerschap
en Nederlands krijgen. Een bezoek aan kamp Vught en – als
het lukt met taxivervoer – het verzetsmuseum liggen nog in
het verschiet, net als deelname aan een gedichtenworkshop.
Van den Oever: “We knallen er gewoon in. Hoe meer nadruk we
leggen op het feit dat deze leerlingen een beperking hebben,
des te bijzonderder wij ze weer maken. En dat willen we juist
niet.”
PUBERS
De wens om pubers met een fysieke beperking gewoon als
pubers te zien in een puberale leeromgeving, was vanuit
Resonans – de stichting waar De Thermiek onder valt – een
belangrijke reden om te willen samenwerken met een regulier

V.l.n.r. Erik de Boer, Harr y van Alphen, Iepe Roosjen, Stijnie de Graaf

“Ze willen niet speciaal zijn en
vmbo. “Als je in een kleine gang beneden
pubers betekende het al heel veel dat
op een speciale school zitten.
in een schooltje zit, dan zit je niet echt op
ze een diploma op een reguliere school
Ze willen gewoon mogen zijn.”
een middelbare school”, schetst bestuurder
konden halen. Ze willen niet speciaal zijn
Iepe Roosjen de situatie zoals die was. Op
en op een speciale school zitten. Ze willen
de oude locatie aan de Sumatrastraat bood vso De Thermiek
gewoon mogen zijn. Daar draagt een diploma van een reguliere
vmbo-onderwijs aan 50 leerlingen met een fysieke beperking
opleiding aan bij.”
of een chronische ziekte. Leerlingen hadden de keuze uit één
profiel: Economie & Ondernemen. Meer smaken waren er
BOOST
niet. Om het perspectief en de keuzemogelijkheden voor deze
Met de inbreng van gezamenlijke nieuwbouwplannen kreeg
leerlingen te vergroten, zocht Iepe daarom de samenwerking
de samenwerking een geweldige boost. Twee jaar geleden
met een groter vmbo dat ook de profielen Techniek, Horeca en
werd deze formeel bekrachtigd en startte de bouw van de
Verzorging in huis had. Dit werd SCOL: het schoolbestuur van
nieuwe school: Beroepscollege Leystede. Harry: “Om hier een
onder andere vmbo Boerhaavelaan, een regulier vmbo met circa
succes van te maken is het belangrijk dat mensen elkaar op
300 leerlingen.
alle niveaus weten te vinden. Precies daarom hebben we de
scholen al eerder samengebracht in de tijdelijke huisvesting.
Met vmbo Boerhaavelaan bestond al langer een warme band,
En we hebben geïnvesteerd in externe begeleiding. Een
want vso-examenkandidaten van onder andere De Thermiek
directeur – van welke school dan ook – kan dit er niet zomaar
konden sinds 2014 bij vmbo Boerhaavelaan hun diploma halen.
even bij doen. Ik ben blij met de manier waarop Hans van
SCOL-bestuurder Harry van Alphen: “Leerlingen kwamen bij
Leeuwen (OMJS) ons ondersteunt als projectleider en logistiek
ons examen doen, maar zaten verder niet in ons gebouw, terwijl
ondersteuner. Hij is een verbinder.”
onze ambitie tot samenwerking wel verder ging.” Resonans
sectordirecteur Stijnie de Graaf vult aan: “We begonnen met
De Thermiek-leerlingen konden na de zomer van 2018 als
kleine stapjes, bijvoorbeeld door de pta’s (programma’s van
eersten starten en alvast wennen aan het gebouw. Rond de
toetsing en afsluiting) op elkaar af te stemmen. Voor onze
herfstvakantie volgde vmbo Boerhaavelaan met de profielen
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“Wat zijn dat dan voor
leerlingen? Wat moet en mag
ik doen, als er iets gebeurt?”

Zorg & Welzijn en Techniek. Na de kerstvakantie ging de rest
van de school over. Aanvankelijk was er wel weerstand onder
teamleden van het reguliere vmbo. “Sommige docenten liepen
rond met vragen als ‘wat zijn dat dan voor leerlingen?’ en ‘wat
moet en mag ik doen, als er iets gebeurt?’ Er was bijvoorbeeld
een leerling die wel drie keer per dag tegen de vlakte kon gaan
en dat beangstigde sommige docenten”, vertelt Erik de Boer,
directeur van vmbo Boerhaavelaan. “Om die reden hebben we
– al voor de verhuizing – veel geïnvesteerd in de voorbereiding
van het team en de leerlingen. Daarnaast hebben we duidelijke
protocollen opgesteld, zodat docenten precies weten wat ze
moeten doen, als zich iets voordoet met een vso-leerling.”
GROTE, BOZE BUITENWERELD
Ouders van de vso-leerlingen – maar ook sommige teamleden –
vreesden voor het binnenhalen van de grote, boze buitenwereld
door het samengaan met een reguliere school onder één dak.
Die vrees werd nog eens bevestigd, toen sommige leerlingen
elkaar uitscholden en vervelende filmpjes van elkaar maakten
met hun telefoon. Gelukkig bleek het allemaal reuze mee te
vallen. “Leerlingen moet je de kans geven om aan elkaar te
wennen. Het gaat tenslotte om net even wat meer dan een
bril en rood haar”, aldus Iepe. Het pestgedrag is niet helemaal
opgelost, maar als er gepest wordt, is dat pesten om het
pesten. “En niet omdat het een Boerhaavelaan-leerling of een
Thermiek-leerling is”, zegt onderbouw-coördinator Tom de
Vries van vmbo Boerhaavelaan.
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Het draagvlak onder ouders is vele malen groter geworden,
vooral door hen bij alle stappen te betrekken en goed te
informeren. Stijnie: “Hierbij hielp het integratieplan, dat iedere
keer bij de MR-vergadering op de agenda stond. Maar nog
belangrijker waren de verhalen waar de leerlingen zelf mee
thuiskwamen. Daarvan moesten we het hebben.”
Inmiddels volgen maar liefst zestien vso-leerlingen
praktijklessen bij vmbo Boerhaavelaan. “Zij zitten meer dan
de helft van de week bij ons en doen gewoon mee”, aldus
Boerhaavelaan-directeur Erik, “en dat gaat heel goed, maar
het uitwisselen van expertise kan nog beter.” Dat beaamt
zijn bovenbouw-coördinator René van Zoen: “Wij hebben de
expertise om pubers met bijvoorbeeld moeilijke thuissituaties
te ondersteunen en onze collega’s van De Thermiek zijn
gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een fysieke
beperking. Daarin mogen we elkaar nog meer gaan opzoeken.”
Praktisch ligt er bij het uitwisselen van personeel overigens wel
een probleem als gevolg van verschillende cao’s (het vso valt
onder de cao PO). Dat zorgt soms voor scheve gezichten en daar
is zeker nog een slag te slaan.
OVERPRIKKELD
Elkaar opzoeken gaat de leerlingen steeds makkelijker af; er zijn
zelfs verkeringen ontstaan. “In het begin bleef een deel van de
Thermiek-leerlingen in een aparte ruimte om niet overprikkeld
te raken, maar we zien steeds meer dat die voorziening tijdelijk

“Onze leerlingen vinden
zelf dat we hen toch nog te
veel pamperen.”

is. Ons doel is dat alle leerlingen hun pauzes gezamenlijk
doorbrengen in de grote aula. Daar zetten we vol op in en
dat werkt ook”, vertelt Stijnie. Ze vervolgt: “Onze leerlingen
vinden zelf dat we hen toch nog te veel pamperen. Dat zegt ook
wel iets over welke stappen er gezet zijn, maar het is voor de
leerlingen nog niet genoeg. In de leerlingenraad hebben ze zich
bijvoorbeeld hard gemaakt voor tussenuren zonder toezicht.
Nu kunnen ze ook chillen in dat vrije uurtje, zonder dat iemand
hen gelijk weer aan het huiswerk zet.”
Ook is het basisschoolrooster op De Thermiek afgeschaft en
zijn de lestijden van beide scholen gelijkgetrokken. Studiedagen
zijn op dezelfde data, net als schoolfeesten en het kerstdiner.

Organisatorisch zijn er evenwel voortdurend haken en ogen die
om oplossingen vragen, óók buiten de deur, bijvoorbeeld als
het gaat om taxivervoer. “En roostertechnisch is het voor vso
De Thermiek vele malen complexer geworden”, zegt teamleider
Carla Reijners. “Maar ook veel leuker, want de leerlingen
hebben veel meer keuzes. Dus die uitdagingen nemen we graag
op de koop toe.” Boerhaavelaan onderbouw-coördinator Tom
benadrukt nog eens het sociale aspect: “Leerlingen houden hier
een deur open voor iemand in een rolstoel. Hopelijk gaan ze dat
automatiseren en doen ze dat vervolgens ook in hun dagelijks
leven. Hoe gaaf is het om daarin samen te groeien en samen toe
te werken naar de volgende stap in de maatschappij?”

AAN HET WOORD WAREN ...
CARLA REIJNERS

JANNIE MAGENDANS

Teamleider, vso-vmbo De Thermiek.

Vakdocent Nederlands, vmbo Boerhaavelaan.

ERIK DE BOER

RENÉ ZOEN

Directeur, vmbo Boerhaavelaan.

Bovenbouwcoördinator, vmbo Boerhaavelaan.

HANS VAN LEEUWEN

STIJNIE DE GRAAF

Projectleider, Onderwijs Maak Je Samen.

Sectordirecteur, Resonans.

HARRY VAN ALPHEN

TOM DE VRIES

Bestuurder, SCOL.

Onderbouwcoördinator, vmbo Boerhaavelaan.

IEPE ROOSJEN

YOKO VAN DE OEVER

Bestuurder, Resonans.

Vakdocent Nederlands, vso-vmbo De Thermiek.
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BEWEGINGSDOCENT MARGREET CHRISTIANS:

“BUITEN SPELEN IS
VAN GROTE WAARDE”
TEKST SANNE VOORZEE
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ls bewegingsdocent aan hogeschool De Kempel geeft Margreet Christians
les aan de (toekomstige) leraren in het basisonderwijs. Studenten leren op
welke manier zij een goede gymles kunnen geven. Buiten spelen hoort daar ook
bij. “Door kinderen de juiste triggers te geven bij het buiten spelen, wordt ook hier
de motoriek gestimuleerd. En dat is enorm belangrijk”, betoogt Margreet.

Maar er is meer dan alleen de motoriek, toch?
het spelen te stimuleren: “Als een leraar meedoet met bepaalde
“Jazeker! Buiten spelen heeft heel veel positieve
spelen, werkt dat stimulerend. Maar een school of leraar kan
effecten voor de kinderen”, zo gaat Margreet
ook op tal van andere manieren initiëren of ontlokken dat de
gepassioneerd verder. “Ze leren om zelf het initiatief
kinderen gaan bewegen en spelen. Sommige scholen hebben
te nemen bij het spelen. Buiten gaat dat nu eenmaal
een soort sport-o-theek, waar diverse sport- en spelattributen
makkelijker dan binnen, waar de setting vaak statischer
te leen zijn. Ook zijn er scholen waar bepaalde zones gecreëerd
is. Ook ontdekken kinderen buiten spelenderwijs de
zijn om verschillende soorten spelen de ruimte te geven op
omgeving met alles wat daarbij hoort. Denk daarbij
een speelplaats, zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Een
aan geuren, diverse ondergronden en ruimtelijkheid.
spel van de kleinere kinderen laten leiden door een ouder kind
Ook worden ze er behendiger van, omdat ze moeten
werkt ook altijd prima, net als het buiten herhalen van spelen
anticiperen op bijvoorbeeld een veranderende omgeving
die de kinderen in de gymles gedaan hebben. Omdat buiten
of op een spel dat net altijd even
spelen voor kinderen een vrij moment is, geef
anders verloopt. Een buitenomgeving
ik leraren vaak mee dat ze niet te veel regels
“Ja, de kinderen worden
is nu eenmaal dynamischer dan binnen.
moeten opleggen. Een spel initiëren is prima,
vies. Heerlijk, toch?”
Ook rollenspelen, zeg maar de ‘doen
maar laat het een proces van de kinderen
alsof’-spelletjes, worden bij het buiten
zijn. Laat kinderen gerust spullen van huis
spelen gestimuleerd. En ook dat is goed
meenemen om mee buiten te spelen. Waarom
voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast behoeft het
niet? En met een beetje risico is ook niks mis. Kinderen moeten
geen uitleg dat buiten spelen bijdraagt aan het behalen
leren omgaan met risico’s om angsten te overwinnen. Dus haal
van de beweegnorm. In een tijd van tablets en gaming is
een kind dat in een boom is geklommen, er niet te snel uit.” Het
het namelijk niet altijd vanzelfsprekend dat die norm – en
summum? “Organiseer een modderdag! Dat hoef ik niet uit te
die is één uur per dag matig tot intensief bewegen – wordt
leggen. Dat is alles, wat je je erbij voorstelt. En ja, de kinderen
gehaald.”
worden vies. Heerlijk, toch?” zo besluit Margreet lachend.
De huidige generatie basisschoolleerlingen lijkt misschien op
het eerste oog minder creatief dan vroeger, maar een leraar
kan op diverse manieren het buiten spelen een impuls geven.
Margreet heeft een scala aan tips voor scholen en leraren om

MARGREET CHRISTIANS
Bewegingsdocent hogeschool De Kempel, Helmond.
“Leven is het meervoud van lef.” – Loesje

BUITENSPEELKAARTEN
Maak buiten spelen nog leuker met de ‘buitenspeelkaarten’, een praktisch product dat zonder veel instructie
kan worden ingezet. De buitenspeelkaarten zijn een set kaarten met spelen om op het schoolplein te doen.
Op elke kaart staan twee spelen: een op de voorkant en een op de achterkant. De buitenspeelkaarten zijn
ontwikkeld om leerlingen inspiratie te bieden op het speelplein, maar vormen daarnaast ook een aanleiding
om de organisatie van het buiten spelen eens onder de loep te nemen. Is het mogelijk om leerlingen (meer)
zelfstandig te laten spelen? Hebben de leerlingen een rol tijdens het buiten spelen? Op welke manier kan
het buiten spelen nog uitdagender worden gemaakt? De kaarten zijn geschikt voor leerlingen van alle
groepen, al zullen de kinderen uit groep 1 en 2 vanzelfsprekend enige begeleiding nodig hebben.
s.omjs.nl/buitenspeelkaarten
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ONDERWIJSVERNIEUWING
VANUIT DE WORTELS
TEKST FLOORTJE DEKKERS
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et Nederlandse onderwijssysteem is aan herziening toe. De kerndoelen en eindtermen
waarmee het veld elke dag werkt, zijn dertien jaar geleden voor het laatst integraal
vernieuwd. De wereld verandert in rap tempo en dat vraagt om andere competenties bij
komende generaties.

Voor het eerst hebben leraren en schoolleiders zelf nu
voorstellen ontwikkeld voor herziening van het landelijk
curriculum. Verdeeld over negen leergebieden, samengebracht
in Curriculum.nu. Onder het motto ‘Samen bouwen aan het
primair en voortgezet onderwijs van morgen’ is er begin
oktober een rapport met daarin de hoofdlijnen aangeboden
aan de minister van Onderwijs. Op 5 maart volgde hierover een
Kamerdebat.

BREEDSTE BETROKKENHEID OOIT
Hoe ging dat in zijn werk? Van maart 2018 tot oktober 2019
hebben 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair
onderwijs, speciaal onderwijs en alle sectoren van het
voortgezet onderwijs in ontwikkelteams per leergebied
de benodigde kennis en vaardigheden bepaald. Zij waren
hierbij zelf aan zet, mét de inbreng van collega-leraren
en -schoolleiders, wetenschappers, lerarenopleiders,
vervolgonderwijs en vakverenigingen. Ook
“Nu is het afwachten, erg spannend”,
“Samen bouwen aan het haalden zij feedback op bij ouders, leerlingen,
reageert OMJS-adviseur Jenneken van der
maatschappelijke organisaties en het
primair en voortgezet
Mark, tevens voorzitter van de Nederlandse
bedrijfsleven. De ontwikkelteams werden
onderwijs van morgen.”
Vereniging voor de Ontwikkeling van Rekenondersteund door leerplanspecialisten. Dit
WiskundeOnderwijs. Zij is als het gaat om
gebeurde in vijf rondes, waarbij duizenden
reken-wiskundeonderwijs nauw betrokken geweest bij de
mensen betrokken waren. Niet eerder was er zo’n brede
totstandkoming van Curriculum.nu. “Het is nogal wat om mee
betrokkenheid bij het ontwikkelen van de basis voor kerndoelen
te bepalen hoe dat nieuwe curriculum er dan moet uitzien.
en eindtermen.
Het was nadrukkelijk de bedoeling om ons bezig te houden
met wát er geleerd moet worden en (nog) niet met het ‘hoe’.
Het ‘wat’ ontwikkelen zonder het ‘hoe’ is lastig, dat erkent ook
Voor de duidelijkheid: het onderwijs is nu absoluut niet slecht.
Jenneken. “Het is vooral belangrijk dat we constructief bezig
En we zijn er allemaal van overtuigd dat het belangrijk is om
blijven, dat het proces dóórgaat”, legt ze uit. “Wat er nu ligt, is
‘gewoon’ goed les te geven. Maar tegelijkertijd is duidelijk
een stevige aanzet. Het is nu zaak om die verder te ontwikkelen,
dat er andere dingen van toekomstige volwassenen worden
concreter te maken en pilots te gaan uitvoeren. Sprekend
gevraagd. Daaraan moet het onderwijs zich aanpassen. Neem
over mijn eigen vakgebied – het rekenen – zou het onderwijs
daarbij mee dat er een grote roep was om denkkracht hierover
betekenisvoller moeten zijn. Door de context, de wereld, meer
vanuit het werkveld en je hebt de basisingrediënten voor de
de school binnen te laten, begrijpen leerlingen veel beter
totstandkoming van Curriculum.nu.”
waaróm ze iets leren. Dat doet wonderen voor hun intrinsieke
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CURRICULUM.NU

“De ruimte die er is in ons
overlapt dat redelijk met het
curriculum van bijvoorbeeld
huidige onderwijssysteem
onderwijsgidsland Finland”,
wordt ingevuld door de
vervolgt hij. “En dan zie je
methodemakers.”
dat deze praktijkaanpak
dezelfde zaken tackelt als die
waar Curriculum.nu mee stoeit. De Deep Learning Skills – een
soort kapstok van competenties – zijn samengevat in zes C’s:
character (karakterontwikkeling), citizenship (burgerschap),
NU AL STAPPEN MAKEN
collaboration (samenwerking), communication (communicatie),
Collega-onderwijsadviseur Michel van de Ven beaamt dit. Ook
creativity (creativiteit) en critical thinking (kritisch denken).
hij houdt zich bezig met het ontwerp van onderwijs. En ook
Deze competenties en vaardigheden staan niet los van elkaar,
hij ervaart dat er een andere aanpak gevraagd wordt: een die
maar komen in het onderwijs in onderlinge samenhang aan
meer betekenisvol is en die
de orde. In deze onderwijsaanpak wordt in bredere
meer onderlinge samenhang
context, vanuit alle betrokkenen en de leeromgeving
“Het is vooral belangrijk dat
kent tussen de verschillende
van de leerling, nagedacht over wat er nodig is om
we constructief bezig blijven,
leergebieden. Wat hij nog
leerlingen verder te helpen in het ontwikkelen van deze
extra benadrukt, is dat
competenties. Het gaat daarbij niet om doelen behalen,
dat het proces dóórgaat.”
scholen zelf – stapsgewijs
maar wel om de ontwikkeling monitoren. Dus niet: je
– al heel veel kunnen
krijgt een 8, maar: je staat hier op de ontwikkellijn en
ondernemen. “Daarvoor hoeven ze niet te wachten op een
aan de volgende punten kun je werken. Er is een mondiaal
nieuw, landelijk curriculum”, legt hij uit. Dat zegt hij uiteraard
NPDL-netwerk (New Pedogagies for Deep Learning, red.) met
niet zomaar: hij blikt regelmatig (ver) over de landsgrenzen
daarin zo’n duizend scholen die hun kennis en ervaring op
heen (Finland, Canada, Estland) om te zien en te ervaren hoe
dit gebied delen. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit de heilige
het daar anders gaat en wérkt.
graal is, maar het is wel een bestaande en beproefde route met
duidelijke handvatten voor scholen die nú al graag stappen
“Als je bijvoorbeeld kijkt naar onderwijsinnovaties elders
willen ondernemen. Het roer hoeft niet in één keer op een
in de wereld, zoals Deep Learning van Michael Fullan, dan
bepaald moment rigoureus om; dat kan ook geleidelijk.”
motivatie. Dat geldt eigenlijk voor alle leergebieden. Waar ik
zelf ook tegen aanloop, is de ‘methodeverslaving’ op scholen.
Geen enkele methode past op iedere klas of op ieder kind.
Natuurlijk, grote lijnen of grovere handvatten zijn een must,
maar hoe meer je de rest als leraar aanpast aan je leerlingen,
hoe meer je bij hen bereikt. Curriculum.nu is geen aanklacht
aan het adres van het huidige systeem. Het is een duidelijke
handreiking om veel meer passend te gaan onderwijzen.”
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DUIDELIJKE LEERBEHOEFTEN
samenstellen vraagt om veel inzet en een lange adem.
Michel herkent de ‘methodeverslaving’ waar Jenneken over
Jenneken kan uit eigen ervaring vertellen dat de verschillende
sprak: “De ruimte die er is in ons huidige onderwijssysteem,
ontwikkelteams erg veel tijd en energie hebben gestoken in hun
wordt ingevuld door de methodemakers. Ik zie liever dat leraren
werk. “Het zou echt doodzonde zijn om daar niks mee te doen.
daar zelf, op hun eigen manier, een invulling aan kunnen
Alleen al het feit dat de dialoog tussen primair en voortgezet
geven. Onze scholen zijn goed ontwikkeld, ze doen goede
onderwijs op gang is gekomen, is al een mooie opbrengst! Door
dingen. Maar er zijn andere nuances
de huidige opzet van ons onderwijs zijn dat twee totaal
nodig: minder afhankelijk van in
verschillende culturen. Curriculum.nu ijvert ook voor een
“Het roer hoeft niet in
beton gegoten leidraden en meer
gestroomlijnder overgang voor leerlingen tussen die twee.
één keer op een bepaald
gebaseerd op professioneel inzicht
Dat leraren uit het primair en voortgezet onderwijs aan de
van de leraren zelf. Zij kunnen op
ontwikkeltafel elkaars taal zijn gaan spreken, is winst. Het
moment rigoureus om;
basis van eigen voorbeelden en
gaat erom dat we altijd open blijven staan voor en op zoek
dat kan ook geleidelijk.”
collegiaal leren lessen ontwerpen
gaan naar mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. En
en komen tot precieze pedagogiek.
dat we daarbij veel meer afstemmen met elkaar wat nodig
Met daaraan ten grondslag het zogenaamde pedagogische
is. Dat is immers geen statisch gegeven: kinderen moeten in de
partnerschap: de leerling heeft een andere rol in het leerproces
toekomst dingen leren die we nu nog niet eens kúnnen weten.
en is zelf betrokken bij het ontwerpen van de lessen.
Alleen als Curriculum.nu breed gedragen wordt, kunnen we de
Belangrijk is het horen en zien van de leerling: de bestaande
grote lijnen die nu zijn benoemd, steeds verder uitwerken en
vaardigheden in beeld brengen en bekijken wat er nodig is aan
kinderen het onderwijs bieden dat ze verdienen.”
leerbehoeften.”
De wereld is niet meer zoals dertig jaar geleden. Er is
meer behoefte aan thematisch onderwijs, aan samenhang
tussen onderwerpen en vaardigheden, aan aandacht voor
persoonsvorming. Kennis verwerven blijft de belangrijkste kern
van onderwijs, maar in balans met wat de maatschappij vraagt
van toekomstige burgers. Zónder dat dit betekent dat elk jaar
het roer in onderwijsontwerp om moet. Een nieuw curriculum

JENNEKEN VAN DER MARK
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.

MICHEL VAN DE VEN
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
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KINDRAPPORTAGE IN LOOQIN

KINDRAPPORTAGE, BESCHIKBAAR IN LOOQIN PO

GEEN CIJFERS,
MAAR HET KIND CENTRAAL
IN ZIJN ONTWIKKELING
TEKST PATTY VAN DER AA
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C

ompetenties inzichtelijk maken is dé
manier om vooruitgang te boeken op
individueel niveau. Zo leunen leerlingen
niet langer achterover na een tien of haken
ze af bij een zesje. De discussie over onze
cijfercultuur is natuurlijk niet nieuw, maar
we kunnen er wel opnieuw naar kijken.
Leerlingen boeken meer vooruitgang met feedback in plaats van
cijfers. Wat iemand bereikt, hangt namelijk af van zijn talent
en zijn competenties. Wat zegt een zes, acht of tien namelijk
over leerlingen? Dat ze de lesstof beheersen of niet? Dat ze hun
talent benutten of niet? Als ouder wil je maar één ding weten:
hoe gaat het met mijn kind? Om die vraag te beantwoorden is
meer nodig dan een lijstje cijfers; met Kindrapportage geef je
hun dan ook antwoord vanuit het perspectief van welbevinden,
betrokkenheid en de cognitieve ontwikkeling. Simpelweg omdat
deze factoren grote invloed op elkaar hebben.
COMPETENTIES CENTRAAL IN OUDERGESPREK
Steeds vaker dringt het besef door dat beoordelingen in cijfers
betekenisloos zijn. Waarom zou je nog je best doen, als je
al een tien gehaald hebt? Niet langer draait leren puur en
alleen om de beheersing van de lesstof en het behalen van
goede cijfers. Het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke
competenties en eigen talenten. Een heel leven lang. Door
deze cognitieve ontwikkelingen inzichtelijk te maken, maak je
competentieontwikkeling begrijpelijk voor zowel de ouders als
het kind, om vervolgens in gesprek met ouders een compleet
beeld van het kind te vormen.
COMPETENTIE-STIMULEREND ONDERWIJS
Goed in je vel zitten, zelfsturing en ondernemingszin, sociale
ontwikkeling: stuk voor stuk zijn het belangrijke pijlers in
de ontwikkeling van leerlingen. Dat het welbevinden en de
betrokkenheid dé toetsstenen zijn voor de ontwikkeling van
persoonlijke kwaliteiten van peuters en kleuters, wist Ferre
Laevers ons in de jaren 70 al te vertellen. Het gebruik van
Kindrapportage, dat via het kindvolgsysteem Looqin PO
beschikbaar is, stelt leraren in staat om een compleet beeld van
kinderen weer te geven en inzichtelijk te maken voor ouders. De

praatplaat biedt handvatten om met ouders in gesprek te gaan
over de ontwikkeling van hun kind. De nadrukkelijke aandacht
voor het persoonlijke welbevinden en de betrokkenheid van
hun kind nodigt ouders uit om samen met de professional tot
stimulerende interventies te komen.

Kindrapportage: meer dan
een lijstje met cijfers.

INDIVIDUELE PRESTATIES ZIJN BELANGRIJK
Het benutten van de volledige talenten van kinderen maakt hen
gelukkig. Zo kunnen ze zich op hun eigen niveau ontwikkelen.
Een cijfer zegt hierbij niet zoveel. Het afzetten van de sociaalemotionele kant van kinderen ten opzichte van hun prestaties
en competenties is wel veelzeggend. Leraren vervullen
hierbij een belangrijke rol door dagelijkse observatie en
analyse. Door hun bevindingen vast te leggen in bijvoorbeeld
kindvolgsystemen, kunnen zij sneller tot bepaalde interventies
komen, zonder gebruik te hoeven maken van oordelen als
‘goed’ of ‘slecht’. Prestaties hebben namelijk geen waarde,
als kinderen niet bij het proces betrokken waren. Ze zeggen
hooguit iets over het potentieel van hun talent.

KINDRAPPORTAGE. BESCHIKBAAR IN LOOQIN PO
Met het kindvolgsysteem Looqin breng je de brede ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 4 en van 4 tot 12 jaar in kaart. De combinatie van
Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem, dat de doorgaande
ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de
communicatie met verschillende betrokkenen bevordert. Nu kunnen
leraren hun bevindingen digitaal verwerken in Kindrapportage, dat
als leidraad kan dienen tijdens oudergesprekken of als ondersteuning
tijdens besprekingen over de ontwikkeling van een kind.
Lees meer over looqin via

s.omjs.nl/looqin
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DEEP LEARNING EVENT

“Use the group to
change the group.”

HET DEEP LEARNING EVENT:
EEN OCHTEND VOL INSPIRATIE
TEKST VERA VAN HET HOF

W

at zijn de
mogelijkheden
van verdiepend leren
(Deep Learning) in de
praktijk en wat vraagt
dat van ons leiderschap?
Onderwijsinnovators
Michael Fullan en
Joanne Quinn namen ons
donderdag 28 november
j.l. mee in hun wereld
tijdens een inspirerend
seminar dat OMJS samen
met Turning Learning
en Stichting De Brink
organiseerde.

“Things won’t stick unless
we create our own opinion
about it.”
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KEYNOTES EN SESSIES
“If we want learners who can thrive in
De ochtend werd afgetrapt met twee keynotes,
die direct aan het denken zetten. Michael Fullan
turbulent and complex times, apply thinking
sprak over de noodzaak tot systeemverbetering
to new situations and change the world,
en het ontwikkelen van focus en samenhang in
then we must re-imagine learning.”
complexe systemen. Joanne Quinn benadrukte
in haar presentatie waarom verdiepend leren zo
belangrijk is voor de toekomst en liet aan de hand van praktijkvoorbeelden zien
hoe goed het werkt. De ruim 240 aanwezigen werden uitgenodigd te reageren
met eerste inzichten en vragen. Deze werden verder besproken in twee
sessies: Michael praatte verder over organisatieontwikkeling en genuanceerd
leiderschap en Joanne ging dieper in op het implementeren van verdiepend
leren.
MICHAEL FULLAN OVER ORGANISATIEONTWIKKELING EN
GENUANCEERD LEIDERSCHAP
In zijn boek Nuance stelt Michael Fullan dat het hoog tijd is voor nieuwe
systemen in het onderwijs. Systemen die antwoord geven op de grote
veranderingen in de wereld. En bij nieuwe systemen horen ook genuanceerde
leiders die de tijdgeest snappen, de context aanvoelen en handelen naar wat
er in het hier en nu voor de ontwikkeling van kinderen moet gebeuren. In deze
sessie legde hij uit hoe hij een genuanceerd leider definieert: het is iemand
die aandacht heeft voor zowel het grotere als het kleinere geheel – én voor de
onderlinge verbanden. Een genuanceerd leider staat steeds weer stil bij vragen
als: hoe ontwikkel je wereldburgers? Hoe verdiep je kennis? Hoe ontwikkel je
sterke praktische vaardigheden? Hoe bereik je gelijke kansen voor iedereen?
NIEUWE MANIEREN VAN DENKEN EN DOEN
Deelnemers die hiervoor een concreet stappenplan hadden verwacht, kwamen
bedrogen uit: Fullan benadrukte vooral dat het, bij het zoeken naar antwoorden,
juist niet gaat over het volgen van checklists, maar over samenhang, cultuur
en nieuwe manieren van denken en doen. Zo ga je van oppervlakkige
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veranderingen naar een succesvolle school, die een duurzame
impact heeft op het leren en leven van alle kinderen. Zijn
Coherentie-raamwerk uit het boek De verbindende schoolleider
biedt hiervoor houvast. Het is een dynamische, aanpasbare
routekaart met vier essentiële componenten: focus op richting,
cultiveren van de samenwerking, verdiepend leren en slim
verantwoorden. Leiderschap verbindt alle componenten met
elkaar en stimuleert en motiveert leden van het systeem
om van de gelegenheid gebruik te maken en samenhang te
ervaren in een chaotische wereld. De sessie werd afgesloten
met de overhandiging van de onlangs verschenen Nederlandse
vertaling van Fullans boek Nuance.
JOANNE QUINN OVER VERDIEPEND LEREN IN DE
PRAKTIJK
Onder het motto ‘Things won’t stick unless we create our
own opinion about it’ richtte Quinn haar sessie praktischer
in. Geheel volgens het principe van verdiepend leren, zodat
de deelnemers zelf konden ervaren welk verschil dat maakt.
Ze werkten in groepjes, onderzochten zelf de tools uit het
nieuwe werkboek Dive into Deep Learning en analyseerden de
voorbeelden uit verschillende landen, om hun bevindingen

WAAR STA JIJ ALS
SCHOOL OF LERAAR?
In hoeverre besteed jij als school
of als leraar al aandacht aan
verdiepend leren? Waar sta je
in dat proces? Onderwijs Maak
Je Samen heeft, naar aanleiding
van het boek Deep Learning
(2019), een schema ontwikkeld
voor scholen en leraren. Met
dit schema kun je achterhalen
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vervolgens te delen met de hele groep. Daarna was er ruimte
voor vragen en tips om aan de slag te gaan in de eigen praktijk.
CONNECTIE
Wat vooral opviel als succesfactor bij het in de praktijk
brengen van verdiepend leren, is de connectie. Wanneer
leerlingen verbinding voelen met het onderwerp waarover
ze leren, dan gebeuren er mooie dingen. Connectie zorgt
voor eigenaarschap en dat stimuleert enthousiasme,
verantwoordelijkheidsgevoel en de behoefte om resultaten te
delen met anderen. En dat begint bij de scholen en de leraren:
verdiepend leren vraagt om connectief denken. Hoe knoop
ik verschillende manieren van leren aan elkaar? Wat is een
goed en breed genoeg onderwerp? Hoe kan ik buiten mijn vak
denken? Met wie kunnen we samenwerken? Connecting the
dots, dus.
ENERGIEK NAAR HUIS
Michael en Joanne hebben laten zien dat verdiepend leren
een essentieel leerproces is, waar coherent en genuanceerd
leiderschap voor nodig is. De opgedane inzichten zorgen voor
herijking van de visie op leren, voor inspiratie en handvatten
om zelf aan de slag te gaan. Voor Vivian Berden, schoolleider
van obs De Graswinkel in Weert, was deze ochtend een
bevestiging van hun eigen aanpak: “Wij werken al op manieren
die heel erg aansluiten op verdiepend leren en dit evenement
geeft niet alleen kaders en context, het bevestigt ook dat we
op de goede weg zijn. Ik geloof heel erg in het lef om gewoon
te doen. Door een voorbeeld te zijn krijg je anderen mee en
uiteindelijk kun je samen systemen veranderen. Ik ga weer vol
inspiratie naar huis.”

hoe de ontwikkeling van de
sleutelfactoren en de zes
competenties binnen jouw school
of klas er op dit moment uitziet
en waar je nog meer aandacht
aan kunt besteden.
DEEP LEARNING
Download het schema via

s.omjs.nl/deeplearning

s.omjs.nl/schema-deeplearning.
DIVE INTO DEEP LEARNING
In het voorjaar van 2020 wordt het praktijkboek Dive into Deep Learning verwacht.
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IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
IN

DE SPOTLIGHTS

KLETSDOBBELSTENEN
Laat leerlingen op creatieve en speelse wijze kletsen en gemotiveerd hun taal
ontwikkelen. De 25 dobbelstenen en 15 kletssuggesties (spelopdrachten) dragen bij
aan het spreken, denken en luisteren, maar ook het aanleren van een tweede taal
behoort tot de mogelijkheden.
s.omjs.nl/kletsdobbelstenen

Kleesttsies
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TS

PIRAMIDE VAN DANIEL KIM

WAARDE(N)VOLLE KEUZES MAKEN

DANIEL KIM, 2007

Wanneer je als school of stichting strategische keuzes wilt
maken, kun je daarvoor de piramide van Daniel Kim gebruiken.
Om een stevige en duurzame ontwikkeling aan te kunnen gaan,
is het van belang om vanuit de onderlaag te starten. Wie zijn wij?
Waar staan wij voor? Waar gaan wij voor?
Aan de hand van de zes lagen ga je gezamenlijk op zoek naar
antwoorden, die uiteindelijk richting zullen bieden in het
ontwikkelproces en de keuzes die je in de praktijk gaat maken.

Activiteiten
Wat doen wij wel?

Tactiek
Waarmee gaan wij aan de slag?

Strategie
Hoe gaan wij dat doen?

Visie
Wat willen wij samen creëren?

Missie
Waarom zijn wij hier?

Identiteit en centrale waarden
Wij zijn wij?

Bron: Buijs, R, & Spitteler, J. (2013). De Mooiste Weg. Naar leren en
leiderschap in het onderwijs. Uitgeverij OMJS, Helmond.
s.omjs.nl/demooisteweg

GOLDEN CIRCLE

WAAROM?

SIMON SINEK, 2009

De ‘golden circle’ van Simon Sinek is een simpel, maar krachtig
model dat een kader biedt voor de wijze waarop je naar
processen van een organisatie kunt kijken. De golden circle
bestaat uit drie gouden cirkels, die je van binnen naar buiten
kunt doorlopen of van buiten naar binnen. In de cirkels bevinden
zich – van buiten naar binnen – de termen ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’.
Met ‘waarom’ wordt bedoeld: wat is je doelstelling of drijfveer?
Waarom bestaat de organisatie en waarom doet ze ertoe voor
anderen? Het ‘hoe’ staat voor het proces. Hierbij gaat het om
de handelingen die nodig zijn om het ‘waarom’ te (kunnen)
realiseren. Het ‘wat’ beschrijft wat er concreet wordt ingezet of
wat er eventueel uit voortkomt.

Bron: Creemers, M, & Lamers, P. (2017). Leergesprekken in een
notendop. Uitgeverij OMJS. Helmond.
s.omjs.nl/leergesprekken-in-een-notendop

De piramide van Daniel Kim en de Golden Circle
van Simon Sinek zijn vergelijkbare modellen
die een organisatie kunnen ondersteunen in het
uitdragen van de eigen visie en identiteit en de
keuzes die zij (moeten) maken.
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LEESMOTIVATIE

MAAK VAN KINDEREN WEER
BOEKENVERSLINDERS!
TEKST FLOORTJE DEKKERS

S

teeds vaker kopt het nieuws over kinderen die onvoldoende
geletterd zijn, te weinig lezen en niet meer voor hun plezier in een
boek duiken. Behoorlijk alarmerende berichten, want leesvaardigheden
zijn nodig om überhaupt tot leren te komen. Waar gaat het mis en –
veel belangrijker – (hoe) is het tij te keren?
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“Leesvaardigheid is meer dan alleen een tekst kunnen
lezen. Het is het begrijpen van, gebruiken van, evalueren
van, reﬂecteren op en omgaan met teksten. Dit om
je doelen te bereiken, je kennis en potentieel te
verruimen en deel te nemen aan de maatschappij.”
Barbara van der Linden, onderwijsadviseur voor
OMJS, haalt een sheet aan uit haar presentatie
over boekpromotie en leesmotivatie. Ze heeft
een achtergrond als onderwijskundige en
orthopedagoog en een van haar specialisaties
is het thema taal. Ze verduidelijkt: “Er is in het
onderwijs natuurlijk veel aandacht voor lezen.
Maar veelal ligt de focus hierbij op technisch
lezen en begrijpend lezen, waarbij het accent
ligt op leesstrategieën. ‘Vrij’ lezen, is meestal
iets dat leerlingen kunnen doen, als ze hun
werk klaar hebben. Maar
het creëren van tijd voor
lekker lezen is voor ieder
kind belangrijk binnen de
beschikbare onderwijstijd. Het
leert kinderen om een verhaal
te beleven, te waarderen en
om zich er een mening over
te vormen. Door die mening
en interpretatie met elkaar te delen, verruimen ze
niet alleen hun eigen denkwijze; ze kunnen elkaar
ook enthousiasmeren. Doordat ze aan een vriendje
vertellen: ‘Oh, dat is zó’n spannend boek, niet
normaal’, denkt dat vriendje: dat wil ik ook lezen!”

De ‘cirkel van Chambers’ laat zien dat er drie pijlers zijn waarop
leesmotivatie en boekpromotie kunnen bogen, namelijk:
kiezen, lezen en reageren. Barbara: “Allereerst helpt het om
als leraar boeken op een aantrekkelijke manier te presenteren,
zodat kinderen graag gaan uitkiezen. Dat kan rechtopstaand
met de cover goed zichtbaar, in versierde kratjes of met steeds
een ‘boek van de week’ in de schijnwerpers. Dan het lezen zelf:
maak dat ook zo aantrekkelijk mogelijk en gebruik daarbij alle
creativiteit. Houd een boekenproeverij of lees als leraar uit
allerlei boeken een fragment voor en laat een aantal leerlingen
ze – net als in het populaire televisieprogramma The voice of
Holland – als een jury beoordelen. Daarmee zorg je dat ze op
een leuke manier met zoveel mogelijk verschillende boeken
in aanraking komen. Je speelt als leraar dus een belangrijke
ondersteunende rol voor leerlingen bij het kiezen van
boeken. Zorg dat er tijdens het vrij lezen wat meer mag dan
alleen rechtop aan een tafeltje zitten; laat
kinderen eens op kussens in een gezellige
hoek zitten of met hun schoenen uit op een
bank ‘hangen’. Wie thuis een boek leest,
doet dat immers ook graag met opgekrulde
benen in een luie stoel onder de leeslamp.
En tot slot: laat kinderen op een creatieve
manier reageren op wat ze gelezen hebben,
in interactie met hun klasgenoten. Via een
presentatie of een rollenspel bijvoorbeeld. Daarmee werken
ze tegelijkertijd ook nog aan hun woordenschat en hun
mondelinge taalvaardigheden!”

Als leraar moet je lezen
aantrekkelijk maken,
anders verdwijnt het
plezier.

LEUKE LEESACTIVITEITEN
Aandacht voor leesmotivatie is van groot belang,
zeker aan de basis van de schoolcarrière van
kinderen. Dat weet ook Margot Panhuizen, leraar
van groep 3/4 op basisschool De Peelparel in het
Brabantse Helenaveen. In het begin van haar
loopbaan was ze vervanger op een aantal scholen
en overal bemerkte ze een gebrek aan leesmotivatie
bij kinderen. Ze speurde internet af, maar vond
weinig inspirerende voorbeelden. Daarom bedacht
ze zelf opdrachtkaarten voor leerlingen, variërend
van ‘bedenk een nieuwe kaft’ tot ‘ontwerp kleding
die past bij de hoofdpersoon in een bepaalde scène
van het boek’. Voor oudere leerlingen verzon ze
dingen als: ‘als het verhaal in een ander tijdvak
zou spelen, wat verandert er dan?’ Haar aanpak gaf
zoveel enthousiaste reacties, zowel bij leerlingen als
bij collega’s, dat ze zelf het initiatief nam om ermee
naar een uitgever te stappen. Met OMJS ontstond zo
Boekie de boekenverslinder: een doos opdrachtkaarten met
leesactiviteiten voor groep 3 tot en met 8, die kinderen
uitdaagt om hun fantasie te gebruiken, hun kijk op het boek
te presenteren, hun mening te geven en voort te borduren
op het verhaal.

LEZEN CREATIEF INTEGREREN
“De woordenschat ontwikkelt zich vanaf ongeveer groep
5 steeds meer tijdens het (begrijpend) lezen van teksten
en verhalen”, legt Barbara uit. “We hebben het dan over
impliciete uitbreiding van de woordenschat. Het expliciet
woordenschatonderwijs kost veel tijd.
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Juist het belangrijke stillezen is vaak een ondergeschoven
kindje. Tel daarbij op dat vanaf deze leeftijd lezen als hobby
aan populariteit inboet; er is zóveel concurrentie van televisie,
games en apps op mobieltjes. Om kinderen uit zichzelf naar
een boek te laten grijpen, is meer leesaandacht nodig in het
onderwijs dan bij wijze van spreken twee keer per week een
half uur stil lezen. Niet als extra hooi op de vork van leraren:
leesaandacht kun je integreren in andere lessen, bijvoorbeeld
binnen thematisch onderwijs. Door het langere tijd over
vulkanen of het heelal te hebben, stimuleer je nieuwsgierigheid
bij leerlingen en gaan ze mogelijk uit zichzelf op zoek naar
informatie. Om meer te weten te komen, om input te vinden
voor de opname van een filmpje, voor een presentatie of

een werkstuk en om die informatie dan weer met de klas te
delen. Als je als leraar zorgt dat er ruimte is om kennis te
verdiepen met behulp van teksten en verhalen, creëer je als
vanzelf leesmotivatie. Binnen de lessen in methodes is er
vaak onvoldoende ruimte om een onderwerp te verdiepen en
hiermee je woordenschat en je kennis van de wereld echt uit
te breiden. Maar het lezen meer integreren in andere vakken is
realiseerbaar. Het is hierbij wel van belang dat je als leraar de
samenwerking opzoekt met collega’s.”
Leraar Margot vult aan: “Als leraar moet je lezen aantrekkelijk
maken, anders verdwijnt het plezier. Doe bij begrijpend lezen
of kinderen speurders zijn die met een loep antwoorden in
een tekst kunnen vinden. Laat kinderen bij vrij lezen zelf
meedenken over een vervolgopdracht. Laat hen rappen of
filmen. Ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar deze vind
ik erg mooi: ik had een leerling die niks met lezen had en altijd
naar de wc moest, als het leestijd was. Tot hij wist dat er een
opdracht bestond om een rap over het verhaal te maken. Dat
opdrachtkaartje verstopte hij in zijn laatje, zodat hij het steeds
weer kon gebruiken. Hij las vervolgens gretig, lachte hardop
tijdens het lezen (weer een nieuw idee voor een rap) en kreeg er
zo écht lol in.”

AAN HET WOORD WAREN ...
Meer weten over leesmotivatie en boekpromotie of over Boekie de

MARGOT PANHUIZEN

boekenverslinder? Kijk op

Leraar groep 3/4, basisschool De Peelparel in

s.omjs.nl/boekie.

Helenaveen.

BARBARA VAN DER LINDEN
Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
“Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?” – Loesje

22

OMJS MAGAZINE

COLUMN

Penvriend
Judith
WIE HEEFT HIER NU EEN PROBLEEM?
TEKST JUDITH VERHOEVEN

E

en prachtige oude villa, een grote open zolder en een heerlijke groep kinderen. Groep 7/8 van openbare
basisschool Het Klokhuis, locatie Lieshout. De vaste leraar van deze groep was ziek en ik ging haar
tijdelijk vervangen. Op de eerste dag merkte ik dat ik de indeling van dit lokaal niet prettig vond. Enkele
kinderen konden vanaf hun plek nauwelijks op het bord kijken. Ik moest midden in de klas gaan staan om
overzicht over de hele groep te hebben en dan kon ik het bord niet bereiken om iets te laten zien. Lastig! Ik
was geneigd om de inrichting van dit lokaal te veranderen.
Maar kon ik dat wel doen? Het was tenslotte het lokaal van mijn collega. En van de kinderen. Want wat
vonden de kinderen eigenlijk van de inrichting? Ervaarden zij hetzelfde probleem als ik? Ik besloot met hen
in gesprek te gaan.
In dit gesprek wilde ik de kinderen autonomie geven. Autonomie is zelfbeschikking, vrij zijn van externe
sturing. In veel (internationaal) onderzoek blijkt dat leerlingen die meer autonomie krijgen, gemotiveerder
zijn en beter presteren. Autonomie is een psychologische basisbehoefte, samen met de behoefte aan relatie
en competentie. Een manier om kinderen meer autonomie is te geven is het eigenaarschap te vergroten. De
kinderen zijn natuurlijk samen met hun juf eigenaar van hun lokaal. Een mooie gelegenheid dus om eens naar
hun ervaringen, mening en ideeën te vragen.
Dat leverde mooie resultaten op. Want wat bleek? De kinderen vonden deze opstelling juist prettig! “Lekker
veel werkruimte, omdat je niet zo dicht op elkaar zit! Daardoor kan ik me beter concentreren.” Ze waren het
met me eens dat de instructieplek van enkele kinderen niet ideaal was. Dichter bij het bord zou beter zijn,
maar ze wilden niets veranderen aan de huidige inrichting van het lokaal. Uiteindelijk kwam één leerling
met het idee om de betreffende kinderen een instructieplek én een werkplek te geven. Tijdens klassikale
instructies konden ze dan met de benodigde spullen op hun instructieplek zitten; er waren tenslotte nog
voldoende plekken vrij. Zo konden alle kinderen het bord zien en behielden ze toch hun huidige, fijne
werkplek. We besloten samen dat dit een goed idee was, dat we gingen uitproberen en twee weken later
zouden evalueren.
Een stukje bewustwording bij mezelf. Als leraren en opvoeders zijn we snel geneigd om dingen voor kinderen
te doen of te beslissen. Een kind krijgt echter een groter competentiegevoel als het iets zelf mag doen.
Eigenaarschap zorgt dus ook voor zelfvertrouwen. En zeg nu zelf, wie had er hier een probleem: de leraar of
de kinderen?

Judith Verhoeven (37 jaar) is intern begeleider op openbare basisschool Het
Klokhuis, Beek en Donk, Stichting PlatOO. Daarnaast staat Judith in verband met
vervangingswerkzaamheden afwisselend in groep 1-8 (locatie Lieshout en Beek
en Donk) en volgt ze de opleiding ‘toekomstbewuste schoolleider’ bij OMJS.
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RONDETAFELGESPREK BIJ OMJS

OVER KANSEN EN MOGELIJKHEDEN IN ROERIGE TIJDEN:

“HET PERSONEELSTEKORT
ZET AAN TOT OMDENKEN”
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE
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V.l.n.r. Ad Vis, Judy-Ann Dingemans, Jasmijn Kuy venhoven, Alex Saalmink, Lenneke Wolf f, Kimberly Pijnenburg.

K

lassen die naar huis worden gestuurd,
stakend onderwijspersoneel, onvrede
over werkdruk: ons onderwijssysteem
rammelt aan alle kanten en raakt vrijwel
iedereen. Tijdens een rondetafelgesprek
bij OMJS wisselen verschillende
onderwijsprofessionals van gedachten over
de vraag waartoe de huidige complexe
situatie uitdaagt. Waar liggen kansen en
ontwikkelpunten voor het onderwijs en voor
mensen die anno 2020 in het onderwijs
werkzaam zijn?

“Discussies: te veel vanuit
de cao en te weinig vanuit de
ontwikkeling van het kind.”

Op deze woensdagmorgen in februari ligt de tweede massale
onderwijsstaking van het schooljaar nog vers in het geheugen;
de zesde staking in drie jaar tijd. De roep om meer geld en een
lagere werkdruk klinkt luider dan ooit. Bij het uitblijven van
extra maatregelen loopt het lerarentekort op tot meer dan
10.000 voltijdsbanen in 2027, een doemscenario dat iedereen
uitdaagt om het werk anders te organiseren en in te richten en
om na te denken over de toekomst van het onderwijs.
De noodzaak om het anders te gaan doen wordt steeds meer
gevoeld, zien OMJS-onderwijsadviseurs Jasmijn Kuyvenhoven
en Judy-Ann Dingemans om zich heen. Ook zien ze al veel
mooie dingen ontstaan, zoals units en leerpleinen waarbij niet
één leraar verantwoordelijk is voor alles, maar waarbij sprake
is van gedeelde verantwoordelijkheid tussen kinderopvang,
onderwijsassistenten en leraren. “Het is goed om ook
oog te hebben voor dit soort positieve ontwikkelingen”,
aldus Judy-Ann, “én om daarvan te leren. De intentie van
dit rondetafelgesprek is dan ook vooral om kansen en
ontwikkelingen te belichten en hierover vanuit verschillende
rollen met elkaar in gesprek te gaan.”
De gesprekspartners – drie onderwijsadviseurs, een intern
begeleider, een directeur en bestuurder – stonden ooit
allemaal zelf voor de klas. Het meest recent verruilde
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Kimberly Pijnenburg haar baan als leraar voor een baan
als onderwijsadviseur. Op de scholen waar ze werkzaam
was, gingen discussies vaak over organisatorische zaken en
praktische randvoorwaarden. “Natuurlijk is dat óók belangrijk,
maar de gesprekken gingen in mijn ogen te weinig over
inhoud”, aldus Kimberly. “Daardoor had ik steeds minder
plezier in mijn werk.”
De wens om te focussen op inhoud en de ontwikkeling van
kinderen, geldt niet alleen voor Kimberly, maar voor alle
aanwezigen. Als deze ochtend iets duidelijk wordt, is het dat
alle onderwijsprofessionals op ‘aan’ staan en bezig zijn met
vragen als ‘waarom heb ik ooit gekozen voor het onderwijs’
en ‘waarom wil ik iets betekenen in de ontwikkeling van
kinderen?’ Maar ook: ‘hoe kijken we met zijn allen naar het
onderwijs?’ Denken vanuit een vast curriculum of denken
vanuit kerndoelen maakt tenslotte een groot verschil.
Alex Saalmink, directeur van sbo de Piramide in Arnhem, vindt
dat er al heel lang vanuit het verkeerde perspectief wordt
gediscussieerd: te veel vanuit de cao en te weinig vanuit de
ontwikkeling van het kind. “Het gaat erom dat je de leerling
centraal zet en kijkt hoe je het kind weer een stapje verder in
zijn ontwikkeling kunt brengen. En dat hoef je als leraar niet
alleen te doen, dat doe je samen met je team. De ontwikkeling
van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid: het is niet
jouw leerling, maar onze leerling”, aldus Alex. “Dat probeer ik
voor te leven, iedere dag weer. En ik stimuleer leraren om elkaar
te bevragen en gebruik te maken van elkaars expertise. Daarbij
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probeer ik steeds meer los te laten en mijn team het vertrouwen
en ruimte te geven om zaken samen op te lossen. Ik houd
daardoor meer tijd over om me te richten op het verstevigen
van samenwerkingsverbanden in de wijk.”
Lenneke Wolff, intern begeleider op basisschool ’t Palet in
Eindhoven, vult aan: “Het besef dat we zaken vanwege het
aanhoudende lerarentekort anders zullen moeten organiseren,
begint nu wel door te dringen. Daar hebben we het over als
team, maar ook stichtingbreed. Vorige week hadden we met
600 SKPO-collega’s brainstormsessies in het Parktheater. Zo’n
dag draagt echt bij aan bewustwording, net als het inspirerende
verhaal van gastspreker Sjef Drummen (onderwijskunstenaar
en oprichter van Agora in Roermond, red.). Hij had het over
nieuwsgierigheid als motor van verbeeldingskracht. En over hoe
we dat in ons huidige onderwijssysteem helemaal platslaan.
Hij liet een foto zien van een huis, balancerend op een smal
fundament: een metafoor voor ons onderwijssysteem, dat op
instorten staat.”
Ad Vis, bestuurder bij stichting Albero in Goes, beaamt
dat: “Het Nederlandse onderwijssysteem is failliet, het
leerstofjaarklassensysteem is failliet. Gedreven door
kortetermijndenken en symboolpolitiek hebben opeenvolgende
kabinetten een kolossaal systeem opgetuigd, waarvan de
veelheid aan regels vleugellam maakt.” Ad stimuleert zijn
scholen en leraren daarom om de grenzen op te zoeken van
wat kan binnen het huidige systeem. Er gebeuren volgens

de bestuurder veel mooie dingen en tal van zijn scholen
experimenteren met proeftuintjes. “Daar zal ik ook alle ruimte
voor blijven bieden, maar daarmee gaan we het niet redden.
Ik pleit voor een fundamentele discussie over de hervorming
van ons onderwijs. Het ontbreekt in ons land aan een goed
onderbouwde, breed gedragen visie op onderwijs. En zonder
visie blijft het dweilen met de kraan open.”

Volgens Lenneke moeten we het personeelstekort aangrijpen
om te gaan omdenken. Op haar eigen school, waar de rol van
andere partijen steeds belangrijker wordt, gebeurt dat ook.
Ze vertelt dat inmiddels zeker honderd vrijwilligers uit de
wijk betrokken zijn bij de taal- en talentontwikkeling van hun
leerlingen. “We integreren al veel en werken veel samen. Het
zou mooi zijn als de grenzen tussen school en de naschoolse
activiteiten in de toekomst nog verder vervagen, waarbij de
school als het ware deel uitmaakt van
een grote lerende community.”
als de grenzen

Alex sluit zich daarbij aan. Ook
uit hij zijn zorgen over de steeds
“Het zou mooi zijn
zwaardere problematiek die so- en
tussen school en de naschoolse
sbo-leerlingen met zich meebrengen.
Aan het einde van het gesprek zijn veel
activiteiten in de toekomst nog
“Leraren zullen nog beter toegerust
onderwerpen de revue gepasseerd. De
moeten worden om leerlingen met
problemen zijn weliswaar nog even
verder vervagen, waarbij de school
zeer specifieke onderwijsbehoeften
groot, maar lijken toch iets lichter
als het ware deel uitmaakt van een
van goed onderwijs te voorzien. Hoe
te voelen. Delen werkt verbindend,
grote lerende community.”
gaan we dat doen, als er geen leraren
helemaal als daarmee een gedeelde
zijn? Reguliere basisscholen zullen hun
passie wordt bestendigd.
basisondersteuning anders moeten organiseren. Of zij zullen
expertise vanuit diverse gebieden de school moeten binnen
LERARENTEKORT IN DE GROTE STEDEN
halen. Zeg het maar.” Ad reageert: “In bredere zin zijn er
Het lerarentekort in Nederland wordt op steeds meer plekken zichtbaar.
Op dit moment zijn de tekorten het sterkst merkbaar in de grote steden.
personeelstekorten en met velen vissen we in dezelfde vijver.
In september vorig jaar is door de G5 besturen (de onderwijsbesturen
Een oplossing om onderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg beter
uit de vijf grootste steden van Nederland) een brandbrief gestuurd
op elkaar te laten aansluiten, is het werken met professionele
aan onze ministers van onderwijs. Daaruit is het initiatief ontstaan om
leergemeenschappen (PLG’s), zoals René Peeters adviseert
voor de korte termijn vanuit elke stad een noodplan op te stellen. Deze
(in het rapport Mét andere ogen, red.).” Alex uit tevens zijn
plannen zijn 27 januari jongstleden gepresenteerd. Begin april wordt
zorgen over de tweedeling in de maatschappij, die steeds groter
een plan voor de middellange en lange termijn opgeleverd. Ook hierin
wordt. “Scholen in de betere wijken zijn in staat om – met
is de focus gelegd op de vijf grote steden, echter, is de verwachting dat
allerlei huiswerkklasjes – zwakkere leerlingen voldoende te
de uitgewerkte plannen eveneens van waarde zullen zijn voor andere
compenseren. Dat gebeurt niet altijd in de minder welvarende
regio's van ons land.
wijken. Hierdoor wordt het verschil tussen sterke en zwakke
scholen groter.”

AAN HET WOORD WAREN …
AD VIS

JUDY-ANN DINGEMANS

Bestuurder Albero, Goes

Onderwijsadvsieur Onderwijs Maak Je Samen

“Education is the most powerful weapon which you can use

“The future belongs to those who believe in the beauty of

to change the world.” – Nelson Mandela

their dreams.” - Eleanor Roosevelt

ALEX SAALMINK

KIMBERLY PIJNENBURG

Schoolleider sbo De Piramide, Arnhem

Onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen
“De beste wijze om iets te leren, is er les in te geven.” - Seneca

JASMIJN KUYVENHOVEN

LENNEKE WOLFF

Onderwijsadviseur Onderwijs Maak Je Samen

Intern begeleider Basisschool ’t Palet, Eindhoven

“Ieder kind is een ster en het is aan ons de taak om ze te

“Ieder kind heeft iets anders nodig, dus gelijke kansen en

laten stralen!”

ongelijke behandeling voor ieder kind.”
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PROFESSIONALISERINGSAANBOD

GEEF INVULLING AAN JOUW

PROFESSIONALISERING

Positief
Leiderschap

(studiedag)

De basis op orde

(training)

is de vriend
van schoolverbetering.

Persoonlijk leiderschap
(leergang)
Bezielend leiderschap
van binnenuit
(studiereis Italië)

Visiteren is investeren

(training)

Morgen ga ik
werken aan

WOORD&BOX

W W W.ONDERW

IJSMA AKJESAM

EN.NL

Schoolplan ‘light’

(studiedag)

Activerende didactiek
(training)

PROFESSIONALISERINGSAANBOD
Dit is een greep uit het professionaliseringsaanbod van de OMJS Academie.
Bekijk alle studiedagen, trainingen, leergangen, opleidingen en studiereizen
voor schooljaar 2020/2021 op

WOORD&BOX

W W W.ONDER

WIJSMA AKJ

omjs.nl/academie

ESAMEN.NL

Letters en luisteren
in groep 1-2-3

Kindgesprekken

(training)

(training)

Formatieve evaluatie

Aandacht voor

(studiedag)

komt ten goede
voor de leerling.
Eigenaarschap
in de groep

(training)

WOORD&BOX

W W W.ONDE

WOORD&BOX
De getoonde kaartjes komen uit WOORD&BOX;
een box met 50 contextkaarten en 150 woordkaarten
om invulling te geven aan begripsvorming.
Meer info
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s.omjs.nl/woord-box

RWIJSMA A

KJESAMEN

.NL

Begrijpend lezen
en leesmotivatie

(training)

VRIEND AAN HET WOORD

KENNIS WAAR JE
METEEN WAT MEE KUNT
TEKST VERA VAN HET HOF

I

n gesprek met Simone ter Schegget-Roskam, leerteamleider en vve-coördinator bij
basisschool BoschAkker in Eindhoven en vriend van OMJS*.

Vriend worden van Onderwijs Maak Je Samen is niet alleen
interessant door de kortingen op producten. Het zijn ook de
inspiratie en de updates van de laatste trainingen en cursussen
die deze vriendschap zo waardevol maken. Dat geldt zeker
voor Simone ter Schegget-Roskam, die met haar collega’s van
basisschool BoschAkker in Eindhoven ﬂink inzet op verdere
professionalisering.

“OMJS maakt kennis
toegankelijk en
toepasbaar.”
Simone ter Schegget-Roskam is leerteamleider en vvecoördinator bij basisschool BoschAkker in Eindhoven. Dit is een
vrij grote school, met 450 leerlingen verdeeld over negentien
groepen. “We werken in leerteams, waarin we focussen op de
eigen verantwoordelijkheid van de leraren, specifiek gericht op
de doelgroepen van elk van de vier leerteams. Dat biedt ruimte
om jezelf echt te specialiseren op je eigen leeftijdsgroepen. Dat
betekent dus ook voor iedereen een andere leervraag. OMJS
speelt hier al een tijd een belangrijke rol in door hun aanbod
op maat. Ik heb zelf al twee trainingen gevolgd en een seminar
bezocht.”

inschrijven, was er ruimte om met een groep van vijf mensen
te gaan. Dat zorgt voor meerdere perspectieven en werkt door
in onze dagelijkse bezigheden. Er wordt in overleg regelmatig
teruggepakt op de verschillende inzichten die we opdeden
die dag. Maar het gaat verder dan dat. Door de komst van een
nieuwe directeur – Miranda van Os – is er bij ons meer ruimte
voor scholing en professionalisering. We zijn dus op zoek naar
inspiratie en andere invalshoeken. In die zoektocht verzand je
al snel in een overkill aan informatie. Door onze vriendschap
met OMJS worden we automatisch op de hoogte gehouden van
de laatste inzichten, cursussen en evenementen, waarvan we
weten dat die echt hout snijden.”
Vooral het brede aanbod en de toegankelijke inhoud is wat
Simone zo aanspreekt aan OMJS: “Ik vind het belangrijk om
me te blijven ontwikkelen, maar dat doe ik wel graag efficiënt.
Dus direct toepasbaar op mijn specifieke situatie. OMJS biedt
zo’n breed aanbod om te professionaliseren. Artikelen, het
laatste nieuws uit de onderwijswereld, trainingen op maat,
korte cursussen over specifieke onderwerpen, alles is even
toepasbaar. Er rouleert hier inmiddels van alles: van leuke
hulpmiddelen voor in de klas – zoals de 5 minuten-kaarten tot
praktische brochures en boeken.”

SIMONE TER SCHEGGET-ROSKAM
De mogelijkheid om vriend te worden van OMJS is voor Simone
dan ook een dikke plus: “Neem het Deep Learning Event
met Michael Fullan en Joanne Quinn afgelopen november.
Doordat we ons als een van de eersten met korting konden

Leerteamleider en vve-coördinator basisschool
BoschAkker, Eindhoven.
“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.”

* Wij zijn Onderwijs Maak Je Samen,
maar vrienden noemen ons OMJS

OOK VRIEND WORDEN VAN OMJS?
Een lidmaatschap kost € 149 per jaar en biedt vele directe én indirecte voordelen. Ga voor meer info of om je aan te melden naar

omjs.nl/vriend.
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DE WEEK VAN …

ONDERWIJSADVISEUR EN
INTERIM-SCHOOLLEIDER

Een interessante combinatie van rollen, taken en
verantwoordelijkheden die allemaal samenkomen in een
week. De ene dag als onderwijsadviseur, andere dagen als
trainer, opleidingsdocent of interim-schoolleider. Jasmijn
Kuyvenhoven reist van Rotterdam naar Helmond en van
Hilvarenbeek weer naar Arnhem. Ze neemt ons mee in
haar werkweek.
MAANDAG
Op kantoor in Helmond
Ik trap de week af met het treffen van de laatste
voorbereidingen voor een studiemiddag, later deze dag op
een school in Velp. Maar deze ochtend staat ook een regulier
onderhoud met een leerplichtambtenaar op de planning. Dit
telefonisch overleg heb ik vanuit mijn functie als interimschoolleider van een basisschool in Rotterdam.
Ik sluit de ochtend af met een kort overleg over een artikel
voor het OMJS magazine. We organiseren namelijk een
rondetafelgesprek over de complexiteit van het onderwijs,
waarbij we ons richten op de daarbij horende kansen en
mogelijkheden, ondanks het huidige lerarentekort. Daarvoor
willen we graag vanuit allerlei hoeken, lagen en functies gasten
uitnodigen die hierover met ons in gesprek willen gaan.
Visietraject in Velp
Dan vlug de auto in naar Velp! Voor de school de laatste
bijeenkomst van een aangepast visietraject. We werken vandaag
de drie kernwaarden uit, die we samen bepaald hebben tijdens
een vorige bijeenkomst. Om 16.30 uur vertrek ik na een
afwisselende dag weer naar huis.

DINSDAG
Interim-schoolleider in Rotterdam
De dag begint vroeg. Om 5.15 uur gaat de wekker, want dinsdag
is een vaste ‘Rotterdam-dag’. Drie kwartier later zit ik met een
ontbijtshake en een beker koffie achter het stuur. Om 8.00 uur
arriveer ik in Rotterdam, waar ik meteen word geconfronteerd
met de waan van de dag: een muizenplaag! We zijn het er snel
over eens dat de ongediertebestrijding ingeschakeld moet
worden. Ik kan daarna door met de normale gang van zaken en
word kort bijgepraat door de adjunct-directeur.
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Om 9.00 uur meldt de conciërge dat mijn volgende afspraak is
gearriveerd: een sollicitant die ervaring heeft als schoolleider
én als groepsleraren en die graag op invalbasis de komende
periode het Rotterdamse onderwijs wil verkennen. Het is een
ontzettend interessant gesprek, waar zeker een samenwerking
uit gaat ontstaan. Na het sollicitatiegesprek duik ik even
snel in mijn mailbox. Ondertussen komen leraren en andere
medewerkers van de school binnen lopen met korte vragen;
deze probeer ik altijd zo goed en adequaat mogelijk te
beantwoorden, zodat ze snel weer verder kunnen.
Sparren met collega’s
‘s Middags komt Job, directeur van OMJS, een kijkje nemen. Hij
is benieuwd naar de school en mijn opdracht hier als interimschoolleider. Het is altijd prettig om even te kunnen sparren
met mijn leidinggevende of met mijn collega’s bij OMJS. De
dag wordt afgesloten met een reﬂecterende rit naar huis, naar
Arnhem.

WOENSDAG
Training: Eigenaarschap bij leraren en kinderen
Vandaag verzorg ik een training op een school in Wageningen.
Deze school begeleid ik bij het implementeren van vier
focuspunten. Deze dag staat het begrip ‘eigenaarschap bij
leraren en kinderen’ centraal. Na een plenaire verkenning
gaan de leraren er per bouw concreet mee aan de slag, om
aan het eind van de middag een korte pitch te kunnen geven.
Eenmaal weer thuis pak ik even mijn rust. Daar waar ik gisteren
nog interim-schoolleider was, verplaats ik mij vandaag naar
de rol van trainer en adviseur. Afwisselend en uitdagend,
maar vooral ook erg interessant om het onderwijs vanuit
meerdere perspectieven te beleven. En dan ... op tijd naar bed,
want morgen gaat weer heel vroeg de wekker voor een dagje
Rotterdam.

n

DONDERDAG
Interim-schoolleider in Rotterdam
Het gebruikelijke, vroege ochtendritueel: om 5.15 uur gaat
de wekker en om 6.00 uur zit ik in de auto naar Rotterdam.
Eenmaal gearriveerd beginnen we met het team samen de dag
in de teamkamer. Deze ochtend heb ik sinds lange tijd even
geen afspraken staan, waardoor ik me hopelijk kan richten
op de uitwerking van de herijkte visie van de school. Vooraf
voelt het altijd fijn, een lege ochtend qua afspraken, maar in de
praktijk werkt dat vaak anders: veel telefoontjes en collega’s die
een vraag hebben.
Aan het einde van de middag heb ik een afspraak met een
leraar uit de bovenbouw die midden in een re-integratieproces
zit. We hebben het over haar proces en hoe we haar kunnen
ondersteunen in het weer volledig werkzaam zijn in de groep.
Als laatste op deze dag spreek ik samen met het MT en de
bestuurder over mijn opvolging. Het is een constructief en
zeer oplossingsgericht gesprek en we hebben allemaal veel
vertrouwen in de te volgen weg.
’s Avonds neem ik de tijd om te sporten en aansluitend gezellig
thee te drinken met een vriendin. Ook dat is belangrijk naast
hard werken: ontspannen!

VRIJDAG
Stuurgroepoverleg in Hilvarenbeek
Vandaag naar Hilvarenbeek voor mijn afspraak met de
stuurgroep van een basisschool. Deze school ziet graag dat het
geven en ontvangen van feedback wordt versterkt, maar door
de waan van de dag is het nog niet gelukt om eerder gestelde
doelen te realiseren. Deze ochtend zetten we goede stappen om
de teamleden alert te maken op dit belangrijke thema. De rest
van de middag werk ik thuis de kernwaarden van de basisschool
in Velp uit. Dergelijke trajecten bieden mij als adviseur en als
schoolleider altijd weer een mooie spiegel.

GEDACHTEN DOOR DE WEEK HEEN ...
Hoewel er momenteel best wel wat complexiteit heerst
binnen het onderwijs, met tekorten en werkdruk, zie ik
ook scholen die deze situatie benutten als een kans; die
mogelijkheden creëren om hun onderwijs anders in te
richten en nog meer gebruikmaken van alle talenten die
er in hun school rondlopen. Want elke keer weer, op al die
verschillende scholen, zie ik leraren met een groot hart
die hard werken voor en met de kinderen. Ik zie kinderen
lachen en stralen en volgens mij is dat het allerbelangrijkste.
Want ieder kind is een ster en het is aan ons, aan iedereen
met een passie voor onderwijs, om die kinderen te laten
groeien en stralen. Ik ben er trots op dat ik via OMJS – als
trainer, adviseur, docent en interim-schoolleider – daar mijn
steentje aan mag bijdragen.

Groetjes Jasmijn!
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ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
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