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Puzzelen
Ik heb mezelf betrapt op een trucje, een strategie in de vele gesprekken die ik voer. Iets van de laatste
anderhalf jaar. Het is een trucje om tijd te kopen – of eigenlijk om iets anders te zeggen dan ‘ik weet
het niet’. In mijn rol als leider of adviseur zien mensen mij als degene die het moet weten. Als degene
die de oplossingsrichting aanwijst of die ten minste een slimme vraag stelt die anderen verder helpt in
hun denken. De afgelopen anderhalf jaar wist ik het vaker niet dan wel. “Wat me nou puzzelt …” begon
ik dan …
Dat trucje heeft me een interessant inzicht opgeleverd. Als je je reactie of inbreng op deze manier
begint, nodig je anderen uit om mee te denken in plaats van hun oordeel te geven. Je legt als het ware
het speelveld open om samen naar het antwoord te zoeken. Wat me namelijk puzzelt ;-), is hoe je de
veelheid aan meningen die voorbijkomen (dat is wel een oordeel) om kunt buigen naar een veelheid aan
vragen en gedachten. Vragen en gedachten dragen naar mijn mening veel sterker bij aan een oplossing
dan het delen van je mening. Het is immers veel waardevoller om te horen hoe anderen naar de wereld
kijken dan wat hun mening over een bepaald onderwerp is.
Het mooie van delen wat je puzzelt, van je puzzelstuk, is dat het uitnodigt om samen na te denken.
Net zoals in het echt, als een gezinslid aan tafel in het vakantiehuisje met een (onmogelijke) Van
Haasteren-puzzel de eettafel in beslag neemt en de rest van de familie bij tijd en wijle meepuzzelt.
Of het nu gaat om het klimaatvraagstuk, personeelstekorten, de coronapas, de toeslagenaffaire,
lockdowns of de vele NPO-miljarden … we worden momenteel ontzettend vaak geconfronteerd met
complexiteit. Die complexiteit weerspiegelt zich in het maatschappelijke debat. En mogelijk ook in
jouw directieberaad of lerarenkamer. Het oplossen van die vraagstukken kunnen we niet door alleen
maar onze mening te geven en eindeloze rijen feiten op te sommen.
Het mooie aan puzzels is dat ze oplosbaar zijn – alle stukje passen en er is maar één manier om ze aan
elkaar te leggen. Voor de complexe problemen waar we als onderwijsprofessionals en als mens mee te
maken hebben, geldt dat niet. Maar samen puzzelen kan
wel helpen om dichter bij een oplossing te komen.
Ik nodig je daarom uit …

Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen
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EN DAT KAN ELKE SCHOOL VOOR ELKAAR KRIJGEN
TEKST MARUSJA AANGEENBRUG

W

aarom kiezen ouders wel
voor die andere, maar niet
voor jóuw school? Wanneer het
aantal aanmeldingen terugloopt,
sta je als onderwijsinstelling soms
voor een raadsel. Wat eraan kan
schorten, weet Guus Pastijn, is dat
de school dan geen duidelijk proﬁel
heeft. Hij schreef er een boek over,
Mijn school als merk.

Welke associatie maken je hersenen als eerste bij grote merken? Zeg
Becel en je denkt waarschijnlijk: gezond. Volvo: robuust en veilig.
Douwe Egberts: gezellig. Grote merken hebben hun eigen merkbeleving
weten te creëren en kunnen bestaan naast andere grote merken.
Dit kunnen scholen ook voor elkaar krijgen, is de overtuiging van Guus
Pastijn. Met zijn media- en marketingadviesbureau M-fuel helpt hij
scholen op weg met marketing en communicatie. “Veel scholen kampen
met een teruglopend aantal leerlingen”, weet hij. “Soms maakt het uit
waar een school staat: in bepaalde regio’s is de terugloop groter. Soms
komt het doordat er heel veel scholen zijn.”
Het probleem is niet dat scholen niet hun best doen. “Ze sturen
persberichten, zetten social media in, plaatsen video’s op de website.
Maar de valkuil is dat ze iedereen willen bereiken. Daardoor lijken ze op
V&D: ze zetten van alles in de etalage, maar juist daardoor hebben ze
een grijs proﬁel.”
DUIDELIJK PROFIEL
In juni verscheen Pastijns boek Mijn school als merk, boordevol
praktische adviezen en een stappenplan. Het boek helpt scholen
om te kiezen voor een duidelijk proﬁel. Dat is niet hetzelfde als het
benadrukken van kernwaarden. “Je kunt zeggen dat je een veilige school
bent of dat betrokkenheid vooropstaat,
maar dat doen alle scholen. Daar
“Scholen lijken op de
onderscheid je je niet mee.”
Het betekent dus keuzes maken: “Je
V&D: ze zetten van alles
kunt je bijvoorbeeld proﬁleren als
in de etalage, maar juist
school die sterk is in wetenschap en
daardoor hebben ze een
techniek, omdat kinderen zo de wereld
om hen heen ontdekken en aangezet
grijs proﬁel.”
worden tot leren. Dat wil niet zeggen
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5 TIPS VOOR EEN STERK MERK

1

Zorg dat de school relevant is voor ouders (maak het
relevant), zich onderscheidt van andere scholen (denk
aan Becel) en dat je verhaal geloofwaardig is (kunnen
waarmaken).

2

Proﬁleer de school niet met aandacht voor moeilijk
lerende kinderen als je geen zorgschool bent. “Veel
scholen investeren in kinderen met extra leerbehoeftes,
en dat is goed”, benadrukt Pastijn. “Maar je krijgt zo het
imago van een zorgschool, en dat is niet handig als je óók
kinderen wilt die juist een plusklas nodig hebben.”

3

Creëer door het jaar heen hoogtepunten die passen bij
het proﬁel, bijvoorbeeld een concert op een school waar
muziek belangrijk is. Betrek met deze activiteiten ook
buitenstaanders bij de school.

4
5

Zorg dat het proﬁel aansluit bij de omgeving en past
bij het team. “Ga niet de school opnieuw uitvinden door
bijvoorbeeld te focussen op expressie en toneel terwijl
het team daar niet zoveel afﬁniteit mee heeft. Ga uit
van wat er al is.”

Kies, maar bied kwaliteit. “Als dans en muziek centraal
staan, zoek dan bijvoorbeeld samenwerking met een
gerenommeerd orkest en niet met de plaatselijke
muziekvereniging.”

dat er niets aan sport gedaan wordt, maar wetenschap en
techniek staan dan voorop. Zodra je dat gaat communiceren,
heb je een verhaal. En dat vertellen ouders tegen elkaar op
verjaardagsfeestjes.”
EEN POSITIE CLAIMEN
Beperkt een school zichzelf niet met zo’n scherp proﬁel?
Want er zullen ook leerlingen of ouders afhaken. “Die moet je
laten gaan”, zegt Pastijn. Hij is ervan overtuigd dat een sterk
merk júist leerlingen aantrekt. “Als je claimt dé school voor
wetenschap en techniek te zijn en je doet dit goed, kan een
andere school in de stad dit niet meer claimen. Die termen
horen dan bij jouw school.”
Naast het verhaal van jouw school kunnen andere scholen hun
eigen verhaal vertellen. “Ouders en leerlingen zullen de school
kiezen die bij hen past. In een winkelstraat weet je ook precies
in welke van de vijf schoenenwinkels je moet zijn.”

AAN HET WOORD WAS …
GUUS PASTIJN
Adviseur en trainer/coach op het gebied van
onderwijsmarketing.
“Scholen hebben klanten.”

s.omjs.nl/oec
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ACHTER DE SCHERMEN

VAN VAGE INGEVING TOT PRATENDE SPONS:

DE TOTSTANDKOMING VAN
NOZIE DE NIEUWSGIERIGE!
TEKST EMILY GORDTS

E

en idee alleen is niet genoeg.
Wat komt er allemaal kijken
bij het ontwikkelen van een nieuw
product? OMJS gunt je een inkijkje
in het proces: hoe een actieve
samenwerking tussen drie partijen
tot een gaaf product leidde. In
dit geval verschijnt er twee jaar
na het eerste idee een prachtige
box, die de nieuwsgierigheid
van leerlingen prikkelt en
tegelijkertijd hun onderzoeks- en
ontwerpvaardigheden stimuleert.

HERFST 2019
Na de succesvolle lancering in 2019 van Boekie de boekenverslinder – gericht
op boekpromotie en leesmotivatie – speelt de gedachte bij OMJS om
een opvolger te creëren rondom onderzoekend en ontwerpend leren. En
dan neemt Hein van den Bemt, projectleider van het Expertisecentrum
Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH), contact op met precies
zo’n idee. Samen met Joke Visschedijk en Els Kok (Ontwerpen in de klas)
gaan ze sparren. Twee maanden later hebben Hein, Els en Joke hun ideeën
verenigd. Het brainstormen met het OMJS-team (onderwijsadviseur Kim
Gerats, oud-onderwijsadviseur Puck Lamers en uitgever Iris VerlijsdonkTabor) kan beginnen. Wat is het doel van de box? Gaat het alleen
om onderzoekend en ontwerpend leren of ook om het prikkelen van
nieuwsgierigheid van leerlingen? Wat zijn de succesfactoren van Boekie die
ze kunnen overnemen?
LENTE 2020
De verkennende fase is in volle gang als het coronavirus voor het eerst over
Nederland heen golft. Vond de eerste brainstorm nog gezellig plaats op
kantoor, de volgende sessies zijn allemaal online. Dat belet de betrokkenen
niet om vol energie na te denken over de inhoud van de nieuwe box. En
natuurlijk ook over een naam voor Boekies vriendje: wordt het Ollie de
onderzoeker, Prikkie de prikkelaar of toch iets anders?
HERFST 2020
Handen uit de mouwen: vooral Els en Joke gaan aan de slag met het
ontwikkelen van een testpakket. De vijftien testkaarten moeten zo realistisch
mogelijk zijn, dus gaat Mark Verlijsdonk (graﬁsch vormgever van OMJS)
aan het werk. Midden in coronatijd verspreidt Kim het testpakket
over verschillende scholen in Nederland. Via een enquête geven
de participerende scholen (in zowel het speciaal als het regulier
onderwijs) waardevolle feedback. Zo wordt de doelgroep verkleind
(groep 4 valt af) en de handleiding uitgebreid.
Over de naam is nog geen consensus, dus gaan Puck, Kim, Mark en
Iris nog een creatieve denksessie met elkaar aan. En dan komen ze
op het Engelse woord voor ‘nieuwsgierig’: nosey. Yes! Dat wordt
’m: Nozie de nieuwsgierige!
Ondertussen is ook een goede streefdatum gevonden om Nozie te
lanceren: het weekend van de wetenschap (2-3 oktober 2021). De
onderzoeks- en ontwerpvaardigheden van Nozie sluiten immers
perfect aan bij thema Wetenschap en Technologie.
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LENTE 2021
Mark gaat verder met het
ontwikkelen van de overige 25
versies van Nozie: op elke kaart
doet Nozie wat anders. “Voor mij blijft het een bijzondere taak om zo’n product
een gezicht te geven en om zo’n Nozie in allerlei vormen uit te werken.” Mark
ontwierp ook alle 45 versies van Boekie én 20 versies van Boekie Junior.
ZOMER 2021
De tijd begint te dringen. De deadlines zijn strak en de ene partij is afhankelijk van de andere. Zo zijn
er twee drukkers: een die de kaarten drukt en een die de doosjes drukt en de kaarten sealt en inpakt. Het vergt een
flink staaltje ‘reverse engineering’ van uitgever Iris om de lancering te halen. De corrector redigeert de deﬁnitieve
teksten, nadat alle betrokkenen allerlei feedback hebben verwerkt. De eindversie wordt gedubbelcheckt en op 31
augustus is het zover: al het materiaal gaat richting de drukkers.

HERFST 2021
Alle betrokkenen maken zich klaar voor de lancering. Er
worden productfoto’s geschoten, Nozie wordt aangeboden
in de webshop, het persbericht kan de deur uit en ook de
productmail valt in menige inbox. Kim en Els nemen in
oktober een vodcast op. Steeds meer Nozies vinden hun
weg naar de scholen. Ook de ruim 600 Vrienden van OMJS
(abonnees) krijgen het pakket toegestuurd, in de hoop dat
Nozie zoveel mogelijk leerlingen in Nederland – ook allemaal
nieuwsgierige sponsjes – zal uitdagen om nieuwe dingen te
leren. Welkom, Nozie!
Nozie

3ae

s.omjs.nl/

OMJS MAGAZINE

7

LEIDERSCHAPSCENTRUM OMJS

NIEUWE
MENSEN,
NIEUWE
KANSEN!
INTERVIEW MET BRIGIT VAN ROSSUM
TEKST BRIGITTE BLOEM

8

OMJS MAGAZINE
ILLUSTRATIE FREEPIK.COM

O

ntmoeting, verbinding en verdieping met collega’s uit het land. Op informele wijze
– onder het genot van een borrel en een bite, een lunch of een masterclass – leren
van en met elkaar. Hoe ﬁjn is het om, even los van je eigen werkkring, bij een netwerk te
horen waar je geen hiërarchische relatie hebt met de andere leden, niet te maken hebt
met interne dynamiek, je vrijuit ervaringen en meningen kunt uitwisselen, vraagstukken
aan elkaar kunt voorleggen en samen verder groeit? Vanaf nu maak je onderdeel uit van
zo’n netwerk: hét Leiderschapsnetwerk. Een onafhankelijk laadpunt voor je leiderschap,
met kernwaarden als wederkerigheid, vertrouwen, herkenning en ontwikkeling.
Brigit van Rossum is coördinator van het Leiderschapscentrum
van Onderwijs Maak Je Samen en zelf fervent netwerker. “Het is
heerlijk om een middagje met vakgenoten te sparren. Even weg
van de waan van de dag en terugkomen met nieuwe energie en
inzichten. Precies daarom heeft OMJS het initiatief genomen
om dit netwerk te starten”, vertelt Brigit. “Onderwijs maken we
immers samen!”
LEREN VAN VAKGENOTEN
Deel uitmaken van netwerken draagt volgens Brigit bij aan
een beter begrip van de wereld om je heen. “Hoe meer mensen
je kent, des te gebalanceerder je beeld op de wereld wordt”,
licht ze toe. “Dat geldt ook voor onderwijsprofessionals.”
Een goed functionerend netwerk ziet ze als een samenspel
van diversiteit, waarin eigenheid gewaarborgd blijft. Zelf
wordt Brigit beter in haar werk als ze zich in kan leven in
verschillende situaties en empathie heeft voor collega’s.
“Gesprekken met vakgenoten tijdens een netwerkbijeenkomst
kunnen mij nieuwe inzichten geven”, aldus Brigit. “Ik kan
leren van vakgenoten die vraagstukken vanuit een ander
perspectief observeren of opgelost hebben. Het functioneren
in een netwerk kan op die manier mijn perspectief vergroten.
Het maakt dat ik prettiger in mijn eigen organisatie kan
samenwerken met collega’s en het zorgt ervoor dat ik beter
leiding kan geven.”
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een groot
netwerk doorgaans gelukkiger zijn dan mensen met een klein
netwerk. Brigit denkt dat dit ook geldt in het professionele
leven: “Nieuwe mensen openen nieuwe mogelijkheden.”
Een groot netwerk draagt bij aan een leven lang leren en kan
bovendien een positief effect hebben op je reputatie en je mate
van invloed, is haar ervaring.
LEIDERSCHAPSNETWERK ALS BROEDPLAATS
In het Leiderschapsnetwerk kunnen leden met vakgenoten
informeel leren binnen een professionele structuur die
OMJS faciliteert, onder meer met het kennisnetwerk en de
kennisdatabank van OMJS. Brigit: “We gaan ons uiterste best
doen om je met boeiende activiteiten uit te dagen tot informele
uitwisseling van kennis en ervaringen.” Ze verwacht dat
ieders inzet wederkerig zal zijn. “Alle leden van het netwerk
komen ‘brengen en halen’, is de bedoeling. Dat zorgt voor
voortdurende input en uitwisseling.” Brigit kan zich nu al
verheugen op alle duurzame relaties die zullen ontstaan tussen

de leden van het Leiderschapsnetwerk.
Een speciﬁeke activiteit van het Leiderschapsnetwerk is het
bespreken van onderzoek en literatuur en het vertalen ervan
naar de eigen onderwijspraktijk. Bovendien kun je, door
samen op te trekken en elkaar professioneel uit te dagen
en te bevragen, leren van elkaars praktijk, nieuw onderzoek
aanzwengelen en aandacht vragen voor actuele vraagstukken,
verwacht Brigit. “Samen kun je immers méér invloed
uitoefenen.”
SYSTEEMSPELERS
Een van de succesfactoren van goede schoolleiders is dat ze
systeemspelers zijn. Michael Fullan, de bekende Canadese
onderwijsvernieuwer, zegt hierover: “Schoolleiders kunnen
het professionele kapitaal van leraren bevorderen en hierdoor
indirect veel bijdragen aan de motivatie en betrokkenheid
van alle leerlingen.” Fullan licht drie belangrijke rollen toe
die leidinggevenden moeten spelen om de grootste impact op
leerlingprestaties te hebben. “De rol van lerend leider, de rol
van systeemspeler en de rol van veranderdeskundige”, somt
Brigit op. “De tweede succesfactor gaat over het vervullen
van je rol als systeemleider, waarbij je door samenwerking
met vakgenoten in je omgeving het onderwijssysteem kunt
bevorderen. Dat pleit voor deelname aan een professioneel
netwerk buiten je eigen werkkring. Fullan plaatst hierbij de
kanttekening dat je in zo’n netwerk wel doelgericht bezig moet
zijn. “Als netwerken verworden tot sociale clubjes, is het zonde
om daar veel energie in te steken, vindt Fullan, en dat ben
ik met hem eens. Daar zullen we dan ook voor waken in het
Leiderschapsnetwerk”, besluit Brigit.

Brigit van Rossum heeft zo’n beetje alle stoelen in
het onderwijs wel ervaren. Ze begon als leraar in het
basisonderwijs en heeft zich via het schoolleiderschap
ontwikkeld tot leiderschapsdocent. Brigit vindt het leraarschap vanuit
het perspectief van leiderschap en organisatieontwikkeling – haar
favoriete onderwerpen – de allermooiste combinatie van al haar
ervaringen. Bij Onderwijs Maak je Samen zie je haar expertise terug
in meerdere rollen: als kerndocent van de schoolleidersopleidingen,
begeleider en ontwikkelaar van leertrajecten voor (aanstaande)
schoolleiders én als coördinator van het Leiderschapscentrum.
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LEIDERSCHAPSCENTRUM OMJS

LEIDERSCHAPSAANBOD
VAN DE OMJS ACADEMIE
 Het Leiderschapscentrum heeft een praktische kalender gemaakt met tal van

activiteiten. Een breed aanbod, waaruit je als lid van het netwerk je eigen keuzes
maakt. Vanuit het Leiderschapsnetwerk worden jaarlijks diverse activiteiten
geïnitieerd, die leden van het netwerk desgewenst verder kunnen uitrollen.
›

Schoolleidersopleidingen
› Leergangen (voor herregistratie)
› Trainingen & studiedagen
› Studiereizen
Bekijk alle activiteiten van
het Leiderschapsnetwerk.

APK
Wij kunnen voor jouw school een APKcoachingtraject op maat verzorgen.

s.omjs.nl/jcg

Masterclasses
Gratis voor NetwerkVrienden
We organiseren twee keer per jaar een masterclass van toonaangevende ‘masters’ op
het gebied van leiderschap. Deze masterclasses vinden op locatie plaats, maar zijn
ook te volgen via streaming, zodat je vanuit je eigen werkplek kunt deelnemen.

Lunch & Lead
Gratis toegang voor NetwerkVrienden
Lunch & Lead biedt leidinggevenden in het onderwijs de kans om te sparren met externe
collega’s die tegen dezelfde casuïstiek aanlopen. Door dit buiten je vertrouwde omgeving
en onder begeleiding van een onderwijsadviseur te doen, wordt je gereedschapskist
steeds verrassend verrijkt. Hierdoor sta je na iedere – op intervisiebasis georganiseerde –
bijeenkomst met nieuwe energie en vol vertrouwen te stralen binnen jouw team.

Literatuur
Onze uitgeverij ontwikkelt elk jaar diverse nieuwe
uitgaven: van lesmateriaal tot vakliteratuur. Zo hebben we
een leiderschapsreeks – oftewel de witte-boekenreeks –
ontwikkeld. Bekijk ze allemaal in de webwinkel.

s.omjs.nl/9gs
Borrel & Bite
Gratis voor NetwerkVrienden
Twee keer per jaar organiseren we een borrel op onze locatie in Helmond
(juni en december). Kletsen onder het genot van drankjes en hapjes met
andere collega-schoolleiders en OMJS-adviseurs en -docenten.

10
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FOTOGRAFIE TERP 10 COMMUNICATIE

“ALLEEN PUUR ONDERWIJS
RAAKT DE KERN”
P

iet de With is leraar van groep 8 op IKC Johan Friso in Harlingen.
Twee jaar geleden ging hij mee met OMJS op studiereis naar
Finland om daar ‘levensecht onderwijs op basis van vertrouwen’ te
ervaren. Thematisch curriculumontwerp (inclusief vakoverstijgende
vaardigheden), ruimte voor leerling én leraar en de inzet van ICT en
technologie zijn pijlers van het Finse onderwijssysteem. Piet raakte
vooral verwonderd. Eenmaal thuis timmerde hij aan de weg om zijn
opgedane ervaringen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
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“Als school hechten we veel waarde aan talentontwikkeling”,
legt Piet uit. “Zo werken we al tien jaar met workshops: elke
vrijdagochtend volgen alle leerlingen van groep 3 tot en met
groep 8 in gemengde samenstelling een van onze workshops
over uiteenlopende onderwerpen als drama, kunst, sport of
techniek. Zo helpen we ontdekken waar iemands talent ligt. We
halen daarvoor mensen de school in met een bepaalde passie,
die ze willen delen met de kinderen. Omdat we meer verdieping
willen geven aan dit talentbeleid, besloot ik mee te gaan op
studiereis.”

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK RUIMTE VOOR ANDER
ONDERWIJS
Eenmaal thuis maakt Piet werk van een speciaal technieklokaal
en van een beleeftuin naast de school. In het rooster komt
ruimte voor het vak Wetenschap & Techniek. Maar ook de
manier van werken ondergaat een verandering. Piet: “We
werken toe naar unitonderwijs. Daarin zorgt niet meer
iedereen voor een eigen groep, maar delen we samen de
verantwoordelijkheid voor een grotere groep kinderen. We gaan
steeds meer en beter kennis uitwisselen en van elkaar leren.
Kinderen laten we leren hoe, waar en van wie dat
het beste gaat. De fysieke ontwikkelingen, zoals de
“Het leven ís leren.
techniekruimte en onze tuin, helpen bij de borging
Ik wil daarom
van dit unitonderwijs in onze school.”

In Finland viel voor Piet alles op zijn plek.
De fluïditeit waarmee het leren en lesgeven
gebeurt, de gelijkwaardigheid tussen kind,
graag het leven de
leraar en schoolleiding, de koppeling met ICT
en veel meer het leren in het moment. “Het
Hij vervolgt: “Ik heb in Finland gezien dat vloeiend
school in halen.”
leven ís leren. Ik wil daarom graag het leven
samenwerken en met zijn allen één geheel vormen
de school in halen. In Finland is veel aandacht
geen kwestie is van geld of luxe. Er zijn daar
voor vaardigheden, zoals zelfredzaamheid. Heel gewone dingen
scholen met prachtige voorzieningen, maar ook scholen met
zijn daar onderdeel van het onderwijs. Zo kan iedereen een
weinig middelen en allemaal volgen ze even overtuigd hun
band plakken, in huis of in de tuin werken. Elke school had
koers. Dat sterkte mij in het gevoel dat het bij ons ook moet
een compleet technieklokaal. Terwijl kinderen daar aan het
kunnen. Het is vooral een kwestie van doen. Daarom zetten we
klussen en zagen zijn, gaan ze vanzelf rekenen met maten
op een gegeven moment allemaal de deuren naar onze lokalen
en verhoudingen. Een ander voorbeeld: een juf ging met wat
open: ‘Kom maar binnen en vraag!’ Verder wilde ik al langer
kinderen naar het bos, een spel spelen. Zonder vastomlijnd
een ruimte waar we lekker kunnen ‘rommelen’ met kinderen,
idee. Ze ging gewoon op pad en borduurde voort op wat er
zonder dat boeken en computers onder het stof komen. Uit
gebeurde. Toen kinderen zich gingen verstoppen, legde zij
die wens kwam het techniekgebouwtje voort. Om de bouw
bijvoorbeeld de link met camouflage. Dat noem ik écht leren.”
daarvan voor elkaar te krijgen heb ik zo’n tachtig bedrijven
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aangeschreven en een actie voor ouders opgezet. Zij konden
een deel van het gebouw kopen, een scharnier, een raam of
een deur. Een betonbedrijf reageerde met het aanbod om de
vloer te storten en ook een staalbedrijf schoot ons te hulp.
Die ondernemers helpen graag met een techniekruimte waar
wij de liefde voor hun vak aanwakkeren.”
STEEDS MEER VERBINDING
Inmiddels is het stukje gras naast de school omgetoverd
van een veld met een plantenkasje tot een beleeftuin
met kronkelpad, fruitbomen, bosjes, hekjes en keien.
Kinderen spelen er, gaan op zoek naar beestjes, plukken
fruit en zien hoe alles groeit en bloeit. Piet: “Het mooie
is dat we nu steeds meer onderwijsaspecten met elkaar
verbinden. Voor de workshop ondernemerschap gaan
we naar de Jumbo in Harlingen. De manager daar kan zó
prachtig vertellen over zijn werk. Terug op school starten
kinderen (groepoverstijgend) zelf hun minionderneming.
Met bijvoorbeeld meubels uit onze houtwerkplaats of
frambozen uit de tuin. Ze betrekken er dan van alles bij:
personeelsbeleid, reclame-uitingen en zelfs ﬁnanciën. We
gaan met kinderen naar de visafslag en als de mannen die
daar werken, vertellen over windkracht 8 op zee, dan lijkt het
of je er zelf middenin zit. Dat wil je toch als leraar?”

“Als onderwijs een kunstje is, als er geen vuur bij komt kijken,
raakt het nooit zo diep. De nieuwsgierigheid van kinderen
voed je met puur onderwijs en daar is passie voor nodig. Op
IKC Johan Friso zijn we, mede door mijn bevindingen van de
studiereis, deze weg ingeslagen en we beslissen samen hoe
ver we die doortrekken. Het vraagt dat we oude gewoonten
loslaten, maar we zien dat het voor de kinderen beter is om
steeds meer buiten de gebaande paden te leren. Als alle
kinderen hun plek zoeken in de ochtend, is het even druk, maar
daarna heerst er een weldadige rust in de school. Veel meer
nog dan met alleen maar de klassieke, klassikale aanpak van
voorheen. Over deze pure vorm van onderwijs praten kinderen
jaren later nóg. Want hiermee raken we de essentie, hun kern.”

AAN HET WOORD WAS …
PIET DE WITH
Leraar groep 8, IKC Johan Friso, Harlingen.
“Talent verdient ontwikkeling.”
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REKEN ER MAAR OP!

REKENCHALLENGE
Reken, puzzel en win! Ontcijfer deze puzzelchallenge en stuur het antwoord op via s.omjs.nl/
rekenchallenge of scan de QR-code. Je kunt € 50 shoptegoed voor de webwinkel van Onderwijs
Maak Je Samen winnen! Op 1 februari 2022 zullen we uit alle juiste inzendingen één winnaar
kiezen. Houd daarvoor onze nieuwsbrief in de gaten van februari. Succes!
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YOUNG SOPHIA PROGRAMMA

VOOR DE TOEKOMST
VAN ONS ONDERWIJS
YOUNG SOPHIA PROGRAMMA
TEKST EMILY GORDTS

G

een generatie geschikter dan de
millennials om ons onderwijs mede
vorm te geven. De omgeving optimaliseren,
patronen doorbreken, nieuwe oplossingen
bedenken, daar doen ze het voor. Kan of
mag dat niet? Dan vertrekken ze, want
veel millennials willen méér. Voor hen
lanceerde stichting Sophia Scholen
midden in coronatijd een bijzonder leer- en
ontwikkeltraject: Young Sophia. De eerste
lichting is net ‘afgestudeerd’ – en laaiend
enthousiast.

 OMJS was op meerdere lagen betrokken bij de

totstandkoming van dit traject en interviewden na aﬂoop
drie millenials over hun ontwikkeling tijdens dit proces.

De stille transformatie die zich afgelopen jaar in de Duinen Bollenstreek voltrok, kun je in alle opzichten een winwinsituatie noemen, misschien zelfs win-win-win. De eerste
winnaar is zonder twijfel de eerste lichting van Young Sophia
(YS): elf jonge basisschoolleraren uit zeven verschillende
Sophia-scholen, die van hun schooldirecteur een learning
journey mochten doorlopen.
Lockdown of niet: daar zaten ze in maart 2021, verspreid
over de allergrootste zaal van Van der Valk in Sassenheim,
hangend aan de lippen van wéér een fantastische spreker.
Een ex-schaatser, een onderwijsinspecteur, een leraar op een
Chinese school – na elke bijeenkomst buitelden de deelnemers
naar buiten met nét dat beetje meer betrokkenheid. Haast
onmerkbaar ontpopten ze zich tot ambassadeurs van Sophia
Scholen.
Dat maakt de stichting (met 28 scholen onder haar hoede) de
tweede winnaar. Haar leer- en ontwikkeltraject, geïnspireerd op
de welbekende high potential-trainingen uit het bedrijfsleven,
is voor het bestuur een manier om jonge leraren gemotiveerd
te houden voor het vak. Millennials mogen door sommigen
high maintenance worden genoemd, bij Sophia Scholen zijn ze
welkom.
En de derde winnaar? Het onderwijs, jazeker. Dat kan van
een traject als Young Sophia alleen maar beter worden. Door
jonge leraren de kans te geven zich te ontplooien, impact te
hebben en betekenisvol te zijn – zoals een directeur van één
van de 28 Sophia-scholen het verwoordt – krijg je een gedreven
onderwijsgeneratie die weet wat de onderwijsbehoefte
van morgen is en die daarop weet in te spelen. Want stel je
eens voor dat alle schoolbesturen in Nederland zo’n traject
aanbieden … Precies!
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EVELINE DRIEST

LID COLLEGE VAN BESTUUR BIJ SOPHIA
SCHOLEN SINDS JANUARI 2020

Nieuwe leraren stellen meer dan vroeger kritische vragen, zodra ze op een school
beginnen. Waarom doen we dit zo en niet anders? Ik zie een terugkerend patroon: het
eerste jaar zijn ze nog druk bezig hun rol te vinden, het tweede jaar ontspannen ze al
wat meer. En het derde jaar? Dan komt er bij sommigen een ‘is dit het nou?’-moment.
Als dat signaal niet wordt opgepikt en ze zich niet kunnen ontplooien, dooft hun
bezieling uit en vertrekken ze. Of ze verlaten het onderwijs – en dat is al helemaal
niet wat we willen.
Nu werkt onze stichting al sinds 2018 met zogeheten ‘doorbraakteams’, waar we
ervaren en minder ervaren collega’s uit al onze scholen bij elkaar brengen om zich te
buigen over een onderwerp. Soms komt zo’n doorbraakteam met een advies, soms met
een concreet initiatief. Het doorbraakteam van 2019 richtte zich op HR. De deelnemers
wilden weten hoe je jong talent aan een onderwijsorganisatie kunt binden. Op
werkbezoek bij KLM en Royal Lemkes ontdekten ze hoe een high potential-programma
daar zorgde voor groei, bloei en binding. De vertaalslag naar het onderwijs was snel
gemaakt en in maart 2020 pitchten ze hun plan aan mij.
Ik was direct enthousiast. Zelf heb ik ook ooit zo’n programma gevolgd, waar ik nog
steeds erg dankbaar voor ben. Young Sophia werd intern vormgegeven en met hulp
van OMJS uitgewerkt. Er werden ‘masters’ en deelnemers gezocht en gevonden [zie
kader]. In maart 2021 vond de eerste dag plaats – eindigend met
“Als dat signaal niet wordt opgepikt en bier en bitterballen, want het sociale aspect is voor deze groep even
waardevol als het ofﬁciële programma. Die jonge mensen moeten
ze zich niet kunnen ontplooien, dooft
hun ei kwijt kunnen, ook onderling.

hun bezieling uit en vertrekken ze.”

Wat Young Sophia ook zo mooi maakt, is dat we de visie van
onze jonge talenten daadwerkelijk gaan gebruiken. In de eerste
ontmoeting legden we hun als College van Bestuur vijf wicked problems voor:
kwesties waar wij als bestuurders mee kampen, van hoe we omgaan met dalende
leerlingenaantallen tot onze ambities op het gebied van inclusiever onderwijs. Iedere
Young Sophia-deelnemer haalt zijn of haar eigen oplossingen uit elke masterclass en
geeft ons daarna advies. Hun input komt in ons koersplan. En de eerste lichting gaat
ook meedenken over de tweede serie Young Sophia, want dát die er komt, is zeker.

OMJS MAGAZINE
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HR RECRUITMENT ADVISEUR BIJ SOPHIA
SCHOLEN SINDS JUNI 2020

Ik werkte nog maar net bij Sophia Scholen, toen ik via mijn moeder Riana hoorde over
Young Sophia. Zij zat in het doorbraakteam dat met het eerste plan voor dit traject kwam,
het was echt haar ‘kindje’. Door de veeleisende millennials tegemoet te komen met een
fantastische training wil ze het onderwijs indirect verbeteren op de lange termijn. Ik was
dan ook erg blij toen ik werd gevraagd om als HR-adviseur aan te schuiven bij de eerste
grote brainstormsessie in oktober 2020.
Samen met Job en Timo van OMJS en met Eveline, mijn moeder en haar doorbraak-collega
Floor bedachten we onder meer welke masters we graag zouden willen ontmoeten.
Corona zorgde ervoor dat dat juist makkelijker ging dan we hadden gedacht: veel sprekers
hadden minder te doen dan anders en het leek hen leuk om een jonge, ambitieuze groep te
inspireren. Zo is onderwijsinspecteur Inge de Wolf normaal
heel drukbezet, maar nu schoof ze graag aan, zij het via
"Mijn moeder zit al 37 jaar in het
Zoom. Ik heb zelf erg genoten van de masterclass van exschaatser Martin Hersman. Die vergeleek het onderwijs met
vak, maar dit heeft ze nog nooit
topsport en leerde ons hoe energie te managen valt, zowel
meegemaakt. Ze is zo trots!"
die van jezelf als die van je team. Hoe ga je om met een
collega met wie het even niet zo lekker loopt?
Mijn moeder was ook uitgenodigd om bij alle masterclasses aanwezig te zijn, maar ze kreeg
helaas Long COVID. Omdat ik zelf het traject mocht volgen – ik ben tenslotte een millennial
– kon ze vanaf de zijlijn blijven meekijken. Ze zit al 37 jaar in het vak, maar dit heeft ze nog
nooit meegemaakt. Ze is zo trots!
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MARIELLA VAN SCHIE

JUF GROEP 4 VAN BASISSCHOOL
DE GIRAF

Deelnemen aan dit traject heeft mij heel enthousiast gemaakt over Sophia Scholen. Ik
ga al wat jaartjes langer mee dan de gemiddelde Young Sophia-deelnemer, maar zo’n
goed contact met een schoolbestuur heb ik nog nooit meegemaakt. Eveline en Omar
(voorzitter College van Bestuur) zijn nog niet eens twee jaar geleden aangetreden.
Zo openhartig als zij met ons praten over welke kant de stichting op wil – ongekend
innovatief.
Het traject zelf was ook gaaf. We waren met zijn elven,
allemaal even dankbaar om deel te mogen nemen. We
voelden ons gehoord en geprikkeld – en wij millennials
hebben prikkels nodig. Ik pas niet helemaal in het
proﬁel met mijn 31 jaar en twee jonge kinderen, maar
ik wilde zó graag meedenken met de stichting over de
grote vraagstukken die in het onderwijs spelen.

“We voelden ons gehoord en
geprikkeld – en wij millennials
hebben prikkels nodig.”

Van alle sprekers heb ik iets geleerd. Zo gaf Inge de Wolf met harde cijfers aan wat wel
en niet werkt in het onderwijs. Op alle vragen die we stelden, had ze antwoorden klaar,
die ze staafde met onderzoeken. Evidence-based, daar hou ik van.

“Door mijn enthousiasme hebben

Ik kreeg zoveel energie van dit traject. Na elke bijeenkomst
ging ik naar huis met een hoofd vol nieuwe inzichten, die ik de
volgende werkdag deelde met mijn collega’s op school. Door mijn
wanneer Young Sophia 2 gaat beginnen.”
enthousiasme hebben verschillende collega’s mij al gevraagd
wanneer Young Sophia 2 gaat beginnen. Ze willen zich heel graag
aanmelden. Ik hoop dat Young Sophia nog vaak zal plaatsvinden, zodat het andere
millennials in het onderwijs net zoveel kan brengen als het mij gebracht heeft.

verschillende collega’s mij al gevraagd

DEELNEMEN AAN YOUNG SOPHIA – DE RICHTLIJNEN

DE MASTERS VAN 2021

•

Je werkt minstens drie jaar voor Sophia Scholen, wilt impact maken en

•

Martin Hersman over energiemanagement

betekenisvol bezig zijn en je bent onder (of rond) de 30 jaar. Dan kun je

•

Eva Grosfeld over de voorbeeldﬁguren in je leven

je middels een motivatiebrief aanmelden voor Young Sophia. Wat zijn

•

Johan Spitteler over het neerzetten van een goede basis in

je drijfveren? Waarom acht je jezelf een high potential en waarom wil je
•

•

het onderwijs

deelnemen aan dit traject?

•

Inge de Wolf over meten & weten in het onderwijs

Wordt je brief overtuigend genoeg bevonden, dan ga je op gesprek bij het

•

Stephan Petermann over Chinees onderwijs

schoolbestuur en mag je een TMA (een analyse van talenten en motivatie)

•

Jan Heijmans over de maatschappelijke functie van scholen

doen. De resultaten bespreek je met een coach van Onderwijs Maak Je Samen.

•

Marius Berendse over verandering in het onderwijs

En daar ga je dan! Je ondergaat een learning journey, verspreid over zo’n acht

•

Ardin van Mourik over werk als bron van zingeving en geluk

maanden en bestaande uit drie leerblokken (persoonlijk leiderschap, het
waarom en waartoe van onderwijs en effectief samenwerken binnen Sophia
Scholen). De blokken samen bestaan uit circa acht masterclasses, gegeven
door experts uit verschillende sectoren.
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KLIJFLAB IS
GEOPEND!
Bekijk het dagprogramma
van KLIJF in je LIJF!

Koop je ticket & boek je
training aan het KLIJFlab
www.klijflab.nl
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FRIS UIT DE CRISIS

WAT
ECHT
TELT
EEN DENKKADER VOOR
TOEKOMSTIG ONDERWIJS
TEKST MARION VAN WEEREN BRAAKSMA

E

en studiereis naar Athene in 2016 ontstak bij Jan Heijmans
een vlammetje voor hoe leiderschap in tijden van crisis
eruitziet. Aan het begin van de coronacrisis begon hij zijn eigen
ontdekkingstocht naar ‘het nieuwe normaal’ voor het onderwijs.
Dagelijks verwoordde hij zijn vondsten met de hashtag
#frisuitdecrisis op social media. Rest de vraag: wat telt echt?

Zijn besluit om op ontdekkingstocht te gaan werd mede ingegeven door de geboorte van
een kleinzoon tijdens de coronacrisis. In welke wereld komt dit kind terecht? “Het gaat
me om het waartoe van onderwijs. Gaan we voor renovatie, met behoud van de huidige
onderwijsstructuur en enkele fundamenteel andere keuzes? Of gaan we voor een echte
reset?” Een toelichting in zes #frisuitdecrisis-quotes.
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WAARTOE ONDERWIJS
“Onderwijs gaat over vorming. Dat is iets anders dan
ontwikkeling of leren. Ontwikkeling gaat vanzelf door de jaren
heen. Leren is doelgericht en persoonlijk: ‘ik wil iets leren’.
Vorming gaat over de juiste richting van dat leren, waarbij een
samenleving opvattingen heeft over wat zij belangrijk vindt
voor haar kinderen. Dat fundamentele gesprek over toekomstig
onderwijs wordt nog niet gevoerd.”
“Onderwijs gaat over relatie. Dat leent zich niet voor
verdienmodellen of KPI’s. Soms moet je naast een kind gaan
staan, soms moet je tegenwicht bieden, dan weer is het nodig
om een ander perspectief te bieden. Goed onderwijs is kinderen
levensregie leren voeren. Kinderen leren om de juiste keuzes te
maken voor zichzelf, de ander en de wereld, in iedere fase van
het leven.”

LEVENSREGIE VOEREN
“Je hebt altijd een keuze, in welke omstandigheden dan ook.
Alleen bepaalt je omgeving wel in sterke mate welke keuzes
je hebt. School kan een katalysator zijn. Kinderen vinden er
kansen, perspectieven en rolmodellen die bepalend kunnen zijn
voor de keuzes die ze later maken in het leven. Tegelijkertijd
is het leven niet zo maakbaar als het neoliberale marktdenken
ons wil doen geloven. Toeval, tegenslag en onzekerheid horen
bij het leven en vragen zelfsturing. Kinderen begeleiden bij hun
ontwikkeling naar zelfsturing en bij het maken van zelfbewuste
keuzes begint bij het opbouwen van zelfvertrouwen. Dat vraagt
pedagogisch vakmanschap.”
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EEN CURRICULUM VOOR DE TOEKOMST
“De huidige determinatie in beroepsonderwijs en algemeen
vormend onderwijs is aan herijking toe. Het gaat erom dat we
kinderen en jongeren laten kennismaken met verschillende
levenssferen en veranderende beroepenwerelden. Vaardigheid
opdoen vraagt oefening en is iets anders dan een tentamen
maken. Hoofd en handen hebben elkaar – en elkaars waardering
– nodig: wat moet je met een hoofd vol kennis als je niet weet
hoe je die praktisch kunt toepassen? Relevante kennis is als het
product van research & development: opgedane kennis wordt
doorgegeven en toegepast in nieuwe situaties. Zo komen we
steeds een stapje verder.”
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INCLUSIEF WERKEN
“Als je alles standaardiseert in klassen, normen of tijd, reduceer
je mensen – en dus ook kinderen – tot data. Het gevolg is dat
mensen zich klem voelen zitten in de systemen, wat leidt tot
protest. Maar: wij zijn toch het systeem? Wij bepalen toch de
spelregels? We hebben zelf invloed, dus welke keuzes maken
wij? Het is tijd om uit de standaardisatiekramp te stappen.
Laten we om een kind heen gaan staan en kijken wat nodig
is. De kaders spreken we zelf af en bovendien zijn we zelf
scheidsrechter.”
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FRIS UIT DE CRISIS
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NIEUW VAKMANSCHAP GEVRAAGD
“Laagdrempelige, aantrekkelijke, toegankelijke activiteiten,
hoogwaardig uitgevoerd met deskundige begeleiding, dat is
de context van het nieuwe vakmanschap. Het moet er goed
uitzien, prikkelen, uitnodigen en nieuwsgierig maken. Kinderen
en jongeren laten groeien is de kern. Geef leraren, op hun beurt,
de tijd en de ruimte om te groeien in hun vak. Er gaat nu nog
te veel pedagogisch talent verloren, omdat de rekentoets op de
pabo voor sommigen bijvoorbeeld een onneembare horde is.”
“In de huidige maatschappij is het je eigen schuld als je de
verkeerde keuzes maakt. Dat gaat ten koste van zelfvertrouwen,
persoonlijke groei en geloven in het goede van de mens.
Ons onderwijssysteem heeft een harde reset nodig. Welke
levenservaringen gunnen we elk kind met ons belastinggeld?
Hoe ziet een optimale ontwikkeldag er dan uit? Laten we gaan
voor wat meer verbeelding en wat meer vertrouwen in het
vakmanschap van professionals.”



EEN ONTWIKKELCENTRUM VOOR HET LEVEN
“Bij de school als ontwikkelcentrum voor het leven denk ik aan
een plek voor levenslang leren die meegroeit met de wijk. Een
ontmoetingsplek en oefenplaats met maatschappelijke functies
die zijn afgestemd op de behoeften van de wijkbewoners.
Lokaal maatwerk dus. Een plek waar het vakmanschap van
professionals wordt gecombineerd met de kennis en ervaring
van wijkbewoners. In de ontwikkelcentra voor het leven wordt
levensecht geleerd, leren jongeren om bij te dragen aan de
samenleving en wordt je nieuwsgierigheid in anderen en het
andere gestimuleerd. In dit kloppend hart van een vitale wijk
wordt ontmoeting georganiseerd, krijgen curricula voor het
leven vorm, komen mensen regelmatig terug om bij te tanken
en opgedane kennis door te geven.”
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AAN HET WOORD WAS …
JAN HEIJMANS
Bestuursvoorzitter Signum Onderwijs.
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” – Johan Cruijff

WAT ECHT TELT
Meer lezen van Jan? In juni 2021 lanceerden we zijn boek Wat
echt telt.. Onderbouwd met de wijsheid van velen presenteert
hij een helder denkkader voor toekomstig onderwijs.

s.omjs.nl/iao
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2KNOWHOW

VERGROOT
JE INVLOED ÉN
JE WERKPLEZIER!
TEKST 2KNOWHOW

ILLUSTRATIE FREEPIK.COM

H

erken je dit? Je probeert in een overleg iets uit te leggen, voelt je niet
gehoord door collega’s en haakt vervolgens helemaal af. Je denkt ‘laat
maar’ en de rest van het overleg zeg je niks meer. Op deze manier houd je
in stand waar je zelf last van hebt. Dagelijks komen we in allerlei van dit
soort situaties terecht. Iemand anders zegt of doet iets wat jou kan raken
(of doet iets wat je wel had verwacht, juist niet). Ongetwijfeld lukt het je
meestal om in dergelijke situaties professioneel, ontspannen en betrokken
te reageren. Er zijn echter van die momenten – vaak wat meer als we moe
zijn – waarin we net iets te heftig reageren op iets wat gebeurt.
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2KNOWHOW

Vitaliteit

Positiviteit

Bewustzijn

Verantwoordelijkheid

Disciplinemodel voor persoonlijk leiderschap (Dirkse & Talen)

Vaak is het niet de situatie die bepaalt hoe we ons voelen – al
denken we dat vaak wel – maar de manier waarop we erover
denken, hoe we met ons gevoel omgaan, hoe we erover praten
en wat we doen. We kunnen onze invloed hierop zelf vergroten
of verkleinen, afhankelijk van de manier waarop we op een
situatie en op andere mensen reageren. Dit noemen we:
persoonlijk leiderschap.
Deze term valt steeds vaker in het onderwijs. Omdat het
soms lijkt alsof we geen invloed hebben op wat we moeten
doen, omdat we zelf meer eigenaarschap moeten tonen,
omdat werkplezier en motivatie door de werkdruk onder
spanning staan. Maar hoe kun je zelf je persoonlijk leiderschap
vergroten? Dit doe je door jezelf in de volgende vier gebieden
te trainen.
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1. Zorg voor jezelf, Ook al heb je geen tijd
Persoonlijk leiderschap begint bij genoeg slaap, gezond eten
en genoeg beweging. Als je je ﬁt voelt en voldoende aandacht
schenkt aan jezelf, is het makkelijker om keuzes te maken en
regie te pakken dan wanneer je moe bent. Het is een cliché,
maar wel zo waar: je kunt pas voor een ander zorgen als je goed
voor jezelf zorgt.

Hoe staat het met jouw energie? Op welk
punt zou je beter voor jezelf kunnen
zorgen? En hoe kun je zorgen dat dit
onderdeel wordt van je dagelijkse routine?

2. Kies bewust, Ook al is dat spannend

4. Verantwoordelijkheid: Train jezelf, elke dag

Persoonlijk leiderschap begint bij vitaliteit, maar soms zit
het niet in vitaliteit maar in bewustzijn. Ben je iemand die
naar een verjaardag gaat vanuit plichtsbesef, maar heb je er
eigenlijk helemaal geen zin in? Vind je je werk leuk, maar baal
je van gedoe in jullie team? Voel je je soms onrustig, onzeker,
ontevreden of ongelukkig? Besef dan dat blijven hangen in
deze emotie je ongelofelijk veel energie kost. Hoe spannend
ook: onderzoek je passie en talent, durf te kiezen en omarm
de consequenties. Kies er vol overgave voor om bij deze school
te blijven werken of kies ervoor om om je heen te gaan kijken.
Maak een positieve keuze. Zeg niet wat je niet wilt, maar kies
voor wat je wel wilt. Bijvoorbeeld: ik ga me inzetten om de
dialoog in ons team te verbeteren.

Maar vooral gaat het om ‘doen’. Om het nemen van
verantwoordelijkheid en continu leren. Zonder dit alles is er
geen ontwikkeling en verbetering. Persoonlijk leiderschap en
persoonlijke ontwikkeling kun je vergelijken met trainen in
de sportschool. In het begin kost het meer energie dan het
oplevert, voelt het pijnlijk, onnatuurlijk en ongemakkelijk en
wil je het liefst terug in je oude patroon. Dat is ook wat ons
brein graag wil: doen wat het gewend is.
Als je jezelf wilt ontwikkelen, dan vraagt dat dus ‘doen’ en
zelfdiscipline. Wil je je vitaliteit verbeteren? Weet je welke
keuze je zou moeten maken of wil je meer (positieve) invloed?
Dan gaat het erom wat je er vanaf nu elke dag mee gaat doen.
Maak de keuze en omarm de consequenties. Wil je je gedrag of
patroon veranderen? Maak er dan een nieuwe routine van, zoals
tandenpoetsen of jezelf aankleden. Zet door als je brein zegt:
“Dit voelt onnatuurlijk, doe maar weer gewoon.” Wat altijd
helpt: vertel anderen wat je gaat doen, dan zorg je voor je eigen
stok achter de deur.

Op welk punt voel je nu soms ongenoegen?
Wat zegt dat over de keuze die je in je hart
al wilt maken, maar die je hoofd misschien
nog tegenhoudt?

3. Geef positiviteit en energie En leer je eigen
emoties reguleren
Met vitaliteit en het maken van bewuste keuzes ben je al een
heel eind. Wil je op een effectieve manier invloed hebben, dan
doen ook je uitstraling, communicatie en gedrag ertoe. En
vooral ook: benut emoties en leer ze reguleren. Met emoties is
het net als met klimmen op een glijbaan: terwijl je de trap op
loopt, stap voor stap, heb je er nog regie over. Als je eenmaal
op de glijbaan zit, dan neemt de emotie de regie over. Dan laat
je je meevoeren door je angst of onzekerheid of slaat je irritatie
om in woede, afstand of afkeer. Niet effectief. Leer emoties
herkennen en benutten, ontdek je eigen kompas (hoe je je
wel wilt voelen) en train jezelf om boodschappen zodanig te
brengen dat anderen naar je willen luisteren en je willen volgen
(ook als ze kritisch zijn). Kortom, zorg dat je door je uitstraling,
gedrag en communicatie invloed krijgt.

Wat ga jij doen? Aan wie kun je het
allemaal vertellen, zodat deze mensen je
aan je eigen plan kunnen houden? En op
welk moment wordt dit onderdeel van je
dagelijkse of wekelijkse routine?

MEER WETEN?
Wil je meer praktische tips om je persoonlijk leiderschap te
vergroten? Lees dan het boek Dit is de maand waarin ik het
anders doe (Dirkse en Talen), met veel voorbeelden, tips en een
zelftest.

AAN HET WOORD WAREN …
STEFAN STOEKEN
Onderwijskundig trainer bij 2KNOWHOW.
“Eerst relatie, dan prestatie.”

Luisteren mensen graag naar je? En kun
je anderen makkelijk meekrijgen door de
energie die je uitstraalt?

LOTTE BONS
Onderwijskundig trainer bij 2KNOWHOW.
“Onderwijs versterken door docenten te inspireren.”

 2KNOWHOW & OMJS wisselen graag hun ervaringen uit over

diverse thema’s in en voor het onderwijs. Onderwijs maak je
samen.
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IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
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DE SPOTLIGHTS

WOORD&BOX
200 kaarten om samen begrippen te duiden, standpunten te
deﬁniëren en in gesprek te gaan over deze woorden.
s.omjs.nl/ac2
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DE BASIS OP ORDE (VRIJ NAAR MCKINSEY)
OOK AFKOMSTIG UIT: DE MOOISTE WEG (SPITTELER, J. & BUIJS, R., 2013).

Van zwak naar
voldoende

Werken aan de
basis

Van voldoende
naar goed

Zorgen dat
de basis op
orde is

Van steengoed
naar excellent

Van goed naar
steengoed

De professie
georganiseerd; de
school/het team leert

Verbeteren door
verbinding en
innovatie

Spitteler, J (2019). De basis op orde. Uitgeverij OMJS.
s.omjs.nl/1in

Het succesvol ontwikkelen van een school wordt bepaald
door de gekozen interventies. De fase waarin de school
verkeert, bepaalt de keuze van de interventie. Als de school
sterker wordt, neemt de individuele verantwoordelijkheid van
leraren voor het collectief ook toe en schuift het accent van
vooral centraal geleide aanpak, naar toename van school- en
zelfevaluatie door leraren.
Auteurs van het boek schatten in dat op veel scholen de basis
nog niet helemaal op orde is. De schoolleiding en het team
zijn nog te weinig doordrongen van wat ‘de basis op orde’
voor hen betekent en wat dit van hen vraagt. Evenmin zijn ze doordrongen
van de inrichting van het proces dat tot resultaat leidt. Als de basis niet op orde is, zal een
school nooit duurzaam verbeteren en doorontwikkelen. Wat is er nodig in de context van een schoolsysteem?
Wat vraagt het van de leiding? Hoe wordt het gedaan? En vooral ook: wat wordt er niet (meer) gedaan? Kortom,
wanneer is de basis op orde? Vergelijk het maar met het bouwen van een huis: alleen met een solide fundament
valt er goed (en ook vaak snel) te bouwen.

s.omjs.nl/1in
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Ilse
D E W E E K VA N ...

DE WEEK VAN …

ONDERWIJSADVISEUR,
SPECIALIST TAAL/LEZEN EN DOCENT

In het specialistenteam Taal/Lezen is Ilse al tien jaar lang
een onmisbare schakel bij OMJS. Een échte generalist met
veel kennis op alle taaldomeinen. Ilse begeleidt scholen
bij verandertrajecten op het gebied van taal en lezen.
Vakkennis, effectieve didactiek en pedagogische tact
zijn voor Ilse onlosmakelijk met elkaar verbonden in het
onderwijs. Ze vormen de leidraad in haar werkwijze op
scholen en als één van de kerndocenten in de opleiding
taal- en leescoördinator. ‘Wat je in anderen wilt ontsteken,
moet ook in jezelf branden’ is Ilse’s motto. “Kinderen,
onderwijsprofessionals en scholen zien groeien en in hun
eigen kracht zetten, maakt mij elke keer weer blij!”

MAANDAG
Vakliteratuur
Vandaag heb ik een rustige opstart van de dag. Starten met
een kop kofﬁe dus en tijd om wat vakliteratuur bij te lezen.
Belangrijk, want kennis is immers één van de pijlers in
mijn werk. Ik lees en leer graag, dus het is zeker geen straf
om op mijn vrije ochtend meer te weten te komen over
effectief differentiëren. Vervolgens pak ik mijn koffer in
voor de overnachting op de locatie van de opleiding Taal-/
Leescoördinator.
Van theorie naar praktijk
Na een heerlijke lunch en een wandeling met een vriendin rijd
ik naar een school voor een studiemiddag met het team over
‘woordenschat in thema’s’. Eerder lag de focus al op visie en
scholing, vandaag gaat het team in subgroepen aan de slag
met het gericht voorbereiden van woordenschatactiviteiten
in het thema. Ik geef voorbeelden van impliciete en expliciete
aandacht voor woorden die ertoe doen en coach de leraren bij
het creëren van effectieve lessen en taalrijke leeromgevingen.
Opleiding Taal-/Leescoördinator
Na de studiemiddag rijd ik meteen door naar de Ernst Sillem
Hoeve, al jaren de locatie waar ik samen met mijn collega’s
Alette en Barbara de opleiding tot taal- en leescoördinator
verzorg. Barbara heeft vandaag de eerste dag van deze
tweedaagse verzorgd, waarin het domein ‘spellen en stellen’
centraal staat en we vanuit de rol van taal- en leescoördinator
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aan de slag gaan met borging van onderwijskwaliteit en
schoolafspraken in de eigen organisatie.
Na een korte overdracht met Barbara schuiven we samen met
de deelnemers aan bij het diner. Formeel en informeel wisselen
elkaar mooi af tijdens deze dagen.
DINSDAG
Spellen en stellen
Het voordeel van overnachten op locatie is dat je een beetje
kunt uitslapen en niet de auto (en de ﬁle) in hoeft. Ontbijten
en dan de spullen klaarzetten in de zaal. De eerste deelnemers
druppelen alweer binnen.
Vandaag neem ik hen mee in de leerlijn en effectieve lessen
in werkwoordspelling, grammatica en stellen. Ik geniet van
de kennisoverdracht, het zelf voordoen, samen overleggen,
de kritische vragen en de kansen die gezien worden voor het
verbeteren van lessen; zeker vanuit de eigen rol als taal- en
leescoördinator.
Moe, maar voldaan stap ik om 17.00 uur in de auto naar huis.
WOENSDAG
Eigen werktijd
Deze ochtend geen afspraken, ook wel even lekker na de
intensieve opleidingsdagen. Ik gebruik deze tijd om mails te
beantwoorden, een paar telefoontjes te doen, wat agenda’s te
maken en me voor te bereiden op afspraken en trainingen voor
volgende week.
Effectieve lessen
Begin van de middag stap ik de auto in, deze keer naar een
school voor een studiemiddag over effectieve didactiek.
Onlangs ben ik in alle klassen geweest, samen met iemand
uit het stuurteam van de school. Daar hebben we mooie
voorbeelden gezien van effectieve lessen en ook kansen voor
aanscherping. Vanmiddag delen we deze in woord en beeld met
het team. We reflecteren samen op vervolgacties en elke bouw
gaat hier meteen mee aan de slag. Volop samen leren dus!

DONDERDAG
Klassenbezoeken
Vandaag ga ik de klassen in. Dat blijft toch wel het leukste
om te doen. Leraren in hun kracht zien of zetten, leerlingen
betrokken krijgen bij lessen en samen werken aan (nog) beter
onderwijs voor alle kinderen. Elke leraar heeft een eigen
feedbackvraag geformuleerd en in een nagesprek gaan we
hier verder op in. De groepsbezoeken doe ik samen met een
teamlid uit de werkgroep begrijpend lezen. Zij voert ook één
nagesprek met een collega, waarop ik haar na afloop feedback
geef. Zo coach ik de coach, die met haar opgedane kennis en
vaardigheden haar collega’s weer van dienst kan zijn. Borgen
en verduurzamen van veranderingen op langere termijn heeft
altijd mijn aandacht.
VRIJDAG
Interne dag met eigen team
Maandelijks hebben we met ons eigen team bij OMJS een
interne dag op kantoor in Helmond. Met de volle agenda’s van
iedereen is het ﬁjn om vandaag collega’s weer te zien en te
spreken. Naast ontmoeten staan samen ontwikkelen, verdiepen
en verbinden centraal tijdens deze dagen. Allemaal mensen
met passie voor onderwijs, dus inhoud, inspiratie en energie in
overvloed.
Tussendoor spiek ik even in het KLIJFlab, dat volop in opbouw
is in het pand achter ons kantoor. Ik zit vanaf het begin in
de brainstormgroep van dit project en we zien nu deze gave
ervaringsruimte ontstaan, waar onderwijsprofessionals
binnenkort alles kunnen komen leren én ervaren over de
werking van onze hersenen tijdens het leren.
Borrelen
Om 16.00 uur klapt iedereen de laptop dicht en sluiten we de
week gezamenlijk af met een borrel. Wat een ﬁjne plek, wat
een toffe collega’s, wat een leuk werk heb ik toch. Nu lekker
weekend. En volgende week, dan mogen we weer!

Groetjes Ilse!
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Zie
een kind anders
en je ziet
een ander kind.
- Stuart Shanker

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
B E K I J K M E E R P R I K K E L E N D E P O ST E RS O P W W W. O M J S . N L / P P

