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Expo’s (VO)
Bent u die leidinggevende of docent die inspiratie op wil doen en geïnteresseerd is in 

schoolontwikkeling? Wilt u met collega-scholen van gedachten wisselen over allerlei 

actuele thema’s in de school? Kom dan naar een expo van School aan Zet. Na drie 

succesvolle ronden expo’s organiseert School aan Zet in het schooljaar 2014-2015 

weer twee series expo’s. Expo’s zijn regionale bijeenkomsten waarop scholen hun 

succesvolle aanpak presenteren en met andere scholen van gedachten wisselen 

over allerlei actuele thema’s in de school. De expo’s zijn bedoeld voor iedereen 

die inspiratie op wil doen en geïnteresseerd is in schoolontwikkeling. U kunt zich 

aanmelden voor de expo’s in november. Kijk op de website voor meer informatie en 

meld u gelijk aan: http://bitly.nl/XlmXWY. Deelname aan de expo’s is kosteloos. 

Ook scholen die niet deelnemen aan School aan Zet zijn van harte welkom. 

4. Het belang van een goed begeleidingstraject 
voor startende leraren
Na de opleiding direct aan het werk als leraar. Dat klinkt goed, maar de overgang van 

studie naar werk moet niet onderschat worden.

10. Leraren zijn de parels van de school
Leren van en met elkaar in leerteams

18. Goed onderwijs in taal en rekenen
Terugblik op de succesvolle conferentie Taal en Rekenen op 24 september 2014 in 

Utrecht.
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PO/SO-conferentie 
Lunteren 2015 
Van maandag 23 maart t/m woensdag 25 maart 2015 

organiseert School aan Zet de veertiende editie van de 

jaarlijkse PO/SO-conferentie in congrescentrum De 

Werelt in Lunteren. Tijdens deze conferentie zal de aanpak 

‘Samen Leren Inhoud Geven’ centraal staan en zal een 

rijk programma gepresenteerd worden. In de sessies 

komen interessante en veelbelovende ontwikkelingen in 

de groep, op de school en op bovenschools niveau aan 

de orde. Jaarlijks worden er meer dan duizend mensen uit 

het onderwijsveld met én door elkaar geïnspireerd tijdens 

de studieconferentie in Lunteren. Heeft u het dit jaar 

onverhoopt gemist? Houd dan de website  

www.schoolaanzet.nl in de gaten en zorg dat u er volgend 

jaar ook bij bent. Noteer de data alvast in uw agenda! 

Referentiescholen geven het 
goede voorbeeld
School aan Zet gelooft erin dat scholen veel van elkaar kunnen leren. Dit 

schooljaar gaat School aan Zet van start met de referentiescholen. Dat zijn 

scholen die op het gebied van de Lerende organisatie een voorbeeldfunctie 

hebben voor andere scholen. Vanaf oktober 2014 zetten 20 

referentiescholen hun deuren open voor andere scholen, zodat docenten 

en schoolleiders van hun ervaringen kunnen leren. Door de voorhoede 

in beeld te brengen, willen we laten zien welke goede ontwikkelingen 

er al zijn en het onderlinge leervermogen van scholen versterken. Wilt u 

kennismaken met de referentiescholen in uw regio? Tijdens de expo’s van 

november stellen zij zich graag aan u voor!
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De professionaliseringstips van Annelies Bakker

Dag op stap met Sandra Saris

Het enthousiasme is terug bij de Triangel

Beroepsstandaard schoolleiders in ontwikkeling

De loopbaan van Niek Engelbarts

Ook in dit magazine:

Jong talent in de klas
De start van het nieuwe schooljaar is altijd weer vol 

dynamiek. Kennismaken met nieuwe leerlingen en met 

collega’s doornemen hoe het onderwijs net weer een beetje 

beter kan worden dan het jaar ervoor. Ook voor leraren met 

veel ervaring die hun vak heel goed verstaan, is dit ieder jaar 

toch weer een fikse klus. Onze vaste columnist Hanna  

Nieuwdorp beaamt dit in haar column op pagina 23. Zij 

vraagt zich bovendien af: Hoe zal dit wel niet zijn voor de 

nieuwe leraren? Zij zijn immers van groot belang voor 

scholen en het onderwijs van de toekomst. Het is dan ook 

belangrijk dat scholen aandacht blijven besteden aan hun 

strategisch HR-beleid. Juist gericht op de lange termijn. Want 

wie wil je eigenlijk binnenhalen? En hoe ga je deze nieuwe 

medewerkers begeleiden? 

Het selecteren van goede mensen op de juiste plek in de or-

ganisatie en op het juiste moment, is geen sinecure. Niet al-

leen voor scholen is dit een uitdaging. Ook voor bedrijven is 

dat het geval. Zo zag ik onlangs Jules Croonen, HR-directeur 

van Shell, en hij sprak met diverse schoolleiders bevlogen 

over hun HR-beleid. Een paar jaar geleden hadden zij een 

flink tekort aan bètatechnici. Grote vraag was: waar moesten 

zij deze eigenlijk zo vlug vandaan halen? Later heeft Shell 

er voor gekozen om in te zetten op continuïteit: elk jaar weer 

een aantal toptalenten binnenhalen, zorgen dat ze snel 

ervaring in het bedrijf kunnen opdoen en hen koppelen aan 

ervaren mensen in de organisatie. Nu gaat de vergelijking 

tussen een groot bedrijf als Shell en een basis- of middel-

bare school natuurlijk niet helemaal op. Maar toch zouden 

we in het onderwijs niet alleen op zoek moeten gaan naar 

nieuwe leraren om zodoende de vacature te vullen. Het 

inzetten op een continue stroom aan docenttalent zou meer 

aandacht kunnen krijgen!

Het binnenhalen van jonge, nieuwe talenten: daar is het 

traineeprogramma Eerst de Klas (EDK) een mooi voorbeeld 

van. Dit programma, ontwikkeld door onderwijs, bedrijfs- 

leven én overheid, is voor jonge academici. Deze getalen-

teerde mensen gaan werken in het onderwijs, volgen een 

intensieve opleiding tot topdocent én draaien mee in 

een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven 

door de meest innovatieve en toonaangevende 

organisaties van Nederland (zoals Shell, één van 

de partnerbedrijven van EDK). Hoe de trainees 

(deze frisse winden met actuele kennis, van 

hoog academisch niveau en met sterke 

sociale vaardigheden) hun deelname aan 

EDK ervaren, kunt u lezen in dit magazine 

op pagina 4.  En: mocht u zelf een goede 

aanpak hebben op het gebied van 

(strategisch) HR-beleid, laat het vooral 

weten! Want: mooie voorbeelden ver-

dienen het om gedeeld te worden. 

Veel leesplezier weer toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Fabiènne Hendricks
Programmamanager 

School aan Zet

BINNENKORT

INHOUD

Praat straks weer mee over 
de driedaagse studieconferentie 

op Twitter en gebruik 
#Lunteren2015

Nieuwe tools voor Lerende organisatie en Excellentie



54

N
a de opleiding direct aan het werk als 

leraar. Dat klinkt goed, maar de overgang 

van studie naar werk moet niet onderschat 

worden. Daarom is het volgens het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 

belang dat startende leraren goede begeleiding 

krijgen. Deelnemers aan het traineeprogramma Eerst 

de Klas weten als geen ander hoe belangrijk het 

is dat de school hen goed begeleidt. Zij zijn streng 

geselecteerd op hun geschiktheid voor het onderwijs 

maar staan wel, parallel aan het opleidingstraject, 

meteen voor de klas.

“Goede begeleiding van startende leraren is een 

investering in de toekomst,” aldus consulent en 

onderzoeker Chantal Kessels. Kessels houdt zich al 

ruim tien jaar bezig met de begeleiding van startende 

leraren. Zij geeft scholen onder andere advies over 

mogelijke begeleidingstrajecten voor startende 

leraren. Kessels: “30 jaar geleden was er vrijwel geen 

begeleiding voor jonge leraren. Dat is nu gelukkig 

veranderd. Toch hebben de begeleidingstrajecten 

niet altijd het gewenste resultaat en daar moet 

verandering in komen.”

Belang begeleidingstrajecten
Waarom is de juiste begeleiding zo belangrijk? 

Kessels legt uit: “Voor de startende leraar geldt dat 

de juiste begeleiding bijdraagt aan het welbevinden 

en de professionele ontwikkeling van zijn of haar 

kwaliteiten. Daarbij is ook emotionele ondersteuning 

belangrijk. Het eerste jaar is altijd zwaar, dus support 

en begrip zijn noodzakelijk.” Maar ook scholen 

hebben hier profijt van volgens Kessels: “De juiste 

begeleiding zorgt er bovendien voor dat je de 

startende leraar aan de school bindt. Door oog voor 

zijn of haar talent te hebben en de leraar ruimte te 

geven om zich te ontwikkelen, profiteer je daar als 

school ook van.”

Aan de slag op het Regius College
Een school waar veel aandacht besteed wordt 

aan goede begeleiding voor startende leraren 

is het Regius College in Schagen. Ingrid Tjio is 

sectordirecteur havo/vwo op deze openbare 

scholengemeenschap: “Ieder jaar gaan er nieuwe 

leraren bij ons aan de slag. Voor hen is er de eerste 

twee jaar een uitgebreid begeleidingsprogramma. 

Ze maken kennis met hun nieuwe collega’s en de 

school en krijgen een begeleider en een vakcollega 

toegewezen bij wie ze terecht kunnen met vragen 

en problemen.” Tjio vindt het belangrijk dat startende 

leraren bij haar op school de juiste begeleiding 

krijgen: “Leraar zijn is een leuk beroep, maar het 

is wel zwaar. Vanaf dag één moet je gefocust zijn. 

Daarom willen wij startende leraren een signaal 

geven: wij nemen jullie serieus, zijn blij met jullie en 

gooien jullie niet in het diepe.”

Eerst de Klas brengt excellente 
academici de school in 
De school in Schagen werkt onder andere 

samen met Eerst de Klas: een intensief 

traineeprogramma waarbij recent afgestudeerde 

academici een lerarenopleiding 

volgen, deelnemen aan een 

leiderschapsprogramma en voor 

de klas staan. Eelko de Vries 

begeleidt de trainees op het 

Regius College: “Het begeleiden 

van de Eerst de Klassers vind ik 

ontzettend interessant om te doen. 

Ze zijn slim, zitten vol met nieuwe 

ideeën en hebben een opvallend 

vermogen tot zelfreflectie. Het 

traject is echter wel zwaar en daar 

help ik hen graag bij.” Tjio vult 

aan: “Met Eerst de Klas halen we 

academici binnen die kritisch en analytisch denken. 

Natuurlijk wil ik andere beginnende leraren niet 

tekortdoen, maar de Eerst de Klassers zorgen ervoor 

dat onze leerlingen echt uitgedaagd worden.”

Eerst de Klasser aan het woord
Bregje Cobussen is één van de Eerst de Klassers die 

werkt als leraar Nederlands op het Regius College. 

Ze is blij dat ze voor deze school gekozen heeft: 

“Het Regius College heeft enorm veel ervaring 

met startende leraren en Eerst de Klassers. De 

begeleiding verschilt erg per school, dus ik heb het 

getroffen.” Ook zij wordt onder andere begeleid 

door Eelko de Vries. Cobussen: “Hij voelt feilloos 

aan welke begeleiding je nodig hebt. Ook kan hij 

Lerarenagenda
De Lerarenagenda 2013-2020 is tot stand gekomen na een intensief 
voortraject en is een belangrijke mijlpaal in een traject dat blijft doorlopen 
(waarvan OCW continu verslag zal blijven doen). Dat plan is dan ook gevoed 
door vele inzichten en ervaringen van de mensen die er dagelijks mee te 
maken hebben: de leraren, schooldirecteuren, docenten van lerarenopleidingen 
en andere onderwijsprofessionals. Een goed begin voor startende leraren 
is één van de agendapunten. Lees meer over de ontstaansgeschiedenis en 
werkwijze op www.delerarenagenda.nl. 

H E T B E L ANG VAN E E N GO E D 
B EG E LE I D I NG S T R A J EC T VOO R 
S TAR T E N D E LE R AR E N
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waanzinnig goed enthousiasmeren, waardoor 

je zelf ook enthousiast wordt om plannen voor 

een les uit te werken.” Vooral de aanpak van 

De Vries vindt Cobussen fijn: “De begeleiding 

is vraaggestuurd. Wij kunnen altijd bij hem 

aankloppen, maar hij verplicht ons nergens 

toe.” 

Een goede les
Hoewel Cobussen blij is met de begeleiding, 

heeft zij het eerste jaar wel als heftig ervaren. 

“Je moet het echt zelf doen. De eerste weken 

zat ik tot ’s avonds laat mijn lessen voor 

te bereiden. Zonder enige ervaring in het 

onderwijs had ik nog veel te leren.” Eén project 

herinnert Cobussen zich nog goed: “In het 

eerste jaar bedacht ik een krantenproject 

waarvoor al mijn 90 leerlingen een dossier 

over een nieuwsonderwerp moesten 

aanleggen. Mijn collega’s lachen er nog 

steeds om, want over het nakijkwerk had ik 

niet nagedacht. Ieder dossier kostte een half 

uur om na te kijken en dat naast mijn gewone 

werkzaamheden. Reken maar uit.” Nu gaat 

dat gelukkig beter. “In het eerste jaar heb ik 

ontzettend veel geleerd. Ik kan wel zeggen 

dat dit één van de grootste uitdagingen in m’n 

leven is tot nu toe.” 

Startende leraar aan het woord
Ook Marloes van Putten is als trainee van 

Eerst de Klas bij de school in Schagen 

binnengekomen. Sinds twee jaar is Marloes 

leraar aardrijkskunde op het Regius College. 

Inmiddels heeft zij het traject afgerond 

en is zij fulltime leraar op de school. Het 

begeleidingstraject heeft zij als zeer prettig 

ervaren: “Vanaf de eerste dag kreeg ik 

begeleiding op maat. Alles was nieuw, dus daar 

was ik erg blij mee. Voor Eerst de Klas heb ik 

mijn master Earth, Science en Economics aan 

de Vrije Universiteit afgerond. Met het lesgeven 

had ik dus nog geen ervaring.” De begeleiding 

verschilt per persoon. Van Putten: “Over het 

algemeen wil ik graag alles zelf ontdekken en 

ervaren. Daar krijg je hier voldoende vrijheid 

voor, maar je wordt niet in het diepe gegooid. 

Dat had ik nodig.”

Eelko de Vries heeft ook Van Putten begeleid 

gedurende de eerste twee jaar. “Voor mijn 

allereerste les kwam hij naar me toe en hielp 

hij me bij de voorbereidingen. Hij vertelde me 

of mijn plannen wel of niet reëel waren.” Vooral 

in het begin was Van Putten nog onzeker over 

haar lessen. “Mijn lat ligt heel hoog. Ik denk dat 

veel Eerst de Klassers daar last van hebben. Ik 

wil het graag goed doen, maar natuurlijk kan 

het niet perfect gaan. Dat heb ik wel geleerd, 

het is dan ook een leerproces. Gelukkig hielp 

De Vries mij daarbij. Ik herinner me nog dat hij 

zei: ‘Met die sprekende ogen ga je de kinderen 

raken’. Dat is natuurlijk leuk om te horen en 

geeft je zelfvertrouwen.” 

Fulltime aan de slag
Twee jaar lang kreeg Van Putten begeleiding. 

Nu geeft zij fulltime les aan de klassen 1 t/m 

5 havo en is zij mentor van 5 havo. “Officieel 

moet ik het nu echt zelf doen. Formeel krijg 

ik geen begeleiding meer en is het traject 

afgerond. Maar ik kan nog steeds bij Ingrid Tjio 

en Eelko de Vries terecht als ik vragen heb. 

De sfeer is erg informeel op deze school, dat 

is ontzettend belangrijk. Op mijn verjaardag in 

de zomervakantie kreeg ik zelfs een kaart van 

de directrice Ingrid Tjio en adjunct-directrice 

Winnie Bol Raap thuis gestuurd. Dat geeft wel 

aan dat ze ook persoonlijk bij je betrokken zijn. 

Daardoor voel je je heel welkom en durf je het 

ook toe te geven als je ergens hulp bij nodig 

hebt.”

Talent in huis
Cobussen en Van Putten zijn blij met hun 

werkplek, maar De Vries legt uit dat ook het 

Regius College met de Eerst de Klassers 

twee talenten in huis heeft gehaald: “Zij zijn 

allebei binnen zeer korte tijd van ambitieuze 

trainees uitgegroeid tot echte professionals. 

Dat komt niet alleen door onze begeleiding, 

maar ook door hun inzet en enthousiasme. 

Het is ontzettend leuk om zulke meiden 

te begeleiden. Na twee jaar moeten ze het 

inderdaad zelf doen, maar dat betekent niet dat 

ik stop met begeleiden. Ze kunnen altijd bij mij 

terecht met vragen, ook als zij geen startende 

leraren meer zijn.” 

Eerst de Klas
Eerst de Klas is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van 
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als 
doel om meer en betere leraren in het voortgezet onderwijs te 
krijgen. Het is een intensief tweejarig traineeprogramma voor 
excellente, afgestudeerde academici. Eerst de Klas trainees 
geven drie à vier dagen per week les op een middelbare 
school, halen hun eerstegraads onderwijsbevoegdheid en 
volgen één dag per week een leiderschapsprogramma dat is 
vormgegeven door de meest toonaangevende organisaties 
in Nederland. Meer informatie over het programma vindt u op 
www.eerstdeklas.nl.

“In het eerste jaar heb ik ontzettend 

veel geleerd.”
7
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Afgelopen schooljaar was weer een dynamisch jaar in onderwijsland. 

Een jaar met veel nieuwe plannen en vernieuwende ideeën. Zo was 

ook het eerste schooljaar met expo’s van School aan Zet van start 

gegaan. En wat was het een succes! 

Een expo is een regionale bijeenkomst waar scholen van en met 

elkaar kunnen leren. Scholen krijgen hier een podium om een 

succesvolle aanpak te presenteren en met collega-scholen van 

gedachten te wisselen over allerlei actuele thema’s in de school. Ook 

wordt er kennis opgedaan door keynotes van inspirerende, externe 

sprekers. 

Expo’s zijn bedoeld voor iedereen die inspiratie op wil doen en 

geïnteresseerd is in schoolontwikkeling. Tijdens een expo heeft 

iedereen iets te bieden en kan iedereen iets halen. “Eigenlijk is 

iedereen die hier aanwezig is expert”, aldus Tom Koot, expert School 

aan Zet. De kracht van een expo is het faciliteren van uitwisseling. Het 

is soms lastig om tijd vrij te maken om te reflecteren en ook nog eens 

ervaringen van een collega-school op te halen, maar op een expo kan 

dit allemaal

Uitwisseling is de kern
Uitwisseling is de kern van de expo, samen weet je immers meer. 

Daarom wordt de uitwisseling gedurende de hele dag gefaciliteerd. 

Zo begint het programma van een expo met een netwerklunch waar 

deelnemers met een broodje bij elkaar aan tafel kunnen schuiven 

en meteen ervaringen kunnen uitwisselen. Vervolgens wordt het 

programma afgetrapt door een wisselende keynote spreker, steeds 

met een actueel thema als onderwerp van gesprek. Afgelopen 

schooljaar hebben Jay Marino, Michael Fullan, Johannes Visser, 

Jaap Peters, Huub Nelis, Yvonne van Sark, Ferry Haan en Jan van 

Tartwijk ruim 600 deelnemers mogen inspireren. Vervolgens gaan de 

deelnemers uiteen in groepen om een sessie naar keuze te bezoeken. 

Om de dag af te sluiten is er borrel. Hier kunnen de deelnemers nog 

even napraten en alle gesprekken laten bezinken. 

Samen kom je verder
De deelnemers -docenten én schoolleiders, vrijwel allemaal werkzaam 

in het voortgezet onderwijs- waren enthousiast. Het uitwisselen met 

collega-scholen, het leren van elkaar en de kundige sessieleiders 

werden erg gewaardeerd. Er werden nummers uitgewisseld tijdens de 

borrel, want het leren van elkaar houdt niet op na deze dag. Samen 

kom je immers verder en waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? 

Onderdeel van de beweging
Hoe meer scholen aanwezig zijn, hoe meer zij van elkaar kunnen leren. 

Dus heeft uw school een mooie aanpak? Wees dan een onderdeel 

van de beweging en deel het. Laat het ons weten door een e-mail te 

sturen naar administratie@schoolaanzet.nl en wie weet presenteert u 

aankomend schooljaar uw aanpak voor collega’s. 

EXPO’S VOOR HET 
VOORGEZET ONDERWIJS

Herkenning
Bij veel deelnemers klinken de vragen en verhalen bekend 
in de oren. “Ik herken veel dingen uit het verhaal van leraar 
en keynote spreker Johannes Visser, ik heb meteen wat 
dingen opgeschreven die ik wil onthouden en op school met 
mijn sectie wil bespreken”, vertelt Elke Verboeket van het 
Bouwens van der Boijecollege. 

Deelnemen aan een expo is kosteloos. Geïnteresseerd in één van de 

expo’s? Bekijk dan de volledige programma’s op onze website en 

meld u gelijk aan:  http://bitly.nl/XlmXWY

Wat is een expo? 
Expo’s zijn regionale bijeenkomsten waar scholen een podium krijgen een 

succesvolle aanpak te presenteren en waar zij met collega-scholen van 

gedachte kunnen wisselen over allerlei actuele thema’s in de school. De 

expo’s zijn bedoeld voor zowel leidinggevenden als docenten die inspiratie 

op willen doen en geïnteresseerd zijn in schoolontwikkeling. Ook scholen 

die niet deelnemen aan School aan Zet zijn van harte welkom.

Data & locaties en invulling per regio 

Heerenveen: 12 november 2014

• Keynote spreker: Huub Nelis van Young Works, Motivatie 

binnenstebuiten 

• Sessies: 

- CSG Waskemeer, Goede koers met een klein scheepje op zee 

- Reitdiep College loc. Leon van Gelder, Goede differentiatie in 

de les 

- Sander Galjaard, Teacher leaders, leiding geven zonder 

strepen 

- RSG Magister Alvinus, Feedback als kloppend hart van de 

lerende organisatie 

- Webinar VO-academie, bespreken van de webinar van Peter 

Leisink van 31 oktober 2014 

 

Eindhoven: 13 november 2014

• Keynote spreker: Jelmer Evers, Vergezichten op onderwijs

• Sessies: 

- Kandinsky College, Opbrengstgericht werken in een lerende 

organisatie 

- Raayland College Venray, “Maatwerk in dialoog”, richting 

geven aan een vernieuwde dialoog tussen school, ouders en 

leerlingen 

- Citaverde College Roermond, Optimaliseren van 

feedbackloops 

- Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen, Via een professionele 

leergemeenschap naar een lerende organisatie 

- Bert de Vos, Differentiëren in de klas en de link naar het 

ontwikkelmodel lerende organisatie.  

- Louis Steeman, Interne leergang passend onderwijs 

- Webinar VO-academie, bespreken van de webinar van Peter 

Rotterdam: 19 november 2014

• Keynote spreker: Johannes Visser, Mijn kijk op onderwijs

• Sessies: 

- Gerard Bol en Dick Swier, Wat kunnen scholen leren van het 

bedrijfsleven als het gaat om verandering? 

- Marita van Dam, Teacher Leaders, leiding geven zonder strepen 

- Ineke van der Zwaal, Groei Mindset en het motiveren en 

stimuleren van leerlingen en collega’s 

- Marian Everhardt, Kaizen of the mind 

- Ria Brandt, Lesson Study 

- Webinar VO-academie, bespreken van de webinar van Peter 

Leisink van 31 oktober 2014 

- Anita Wuestman, Integraal Excellentiebeleid

Utrecht: 20 november 2014

• Keynote spreker: Bart Vissers i.s.m. RSG Pantarijn Wageningen, 

Data analyse, de betekenisvolle start van een verandering

• Sessies: 

- Guido van Hoek, De leerling maakt zelf het verschil 

- Koen Janssen en Rob Mioch, Een groep leerlingen is geen klas, 

maar een stroming: de nieuwe vmbo programma’s werkend 

krijgen 

- Joop Vlaanderen en Thiemo van Rossum, Een levend 

sectorakkoord 

- Corlaer Scheaffer, Opbrengstgericht werken rond zachte 

competenties 

- Webinar VO-academie, bespreken van de webinar van Peter 

Leisink van 31 oktober 2014  

- Sander Galjaard, Teacher Leaders-leiding geven zonder strepen 

- Brigit Verbeek, uw eigen vraag centraal in open space



“Het onderwijs 
is altijd in 
beweging 

dus blijf niet 
stilstaan“
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L E R A R E N  Z I J N  D E  PA R E L S 
VA N  D E  S C H O O L

‘Gelukkig Samen Leren’ luidt de missie van SBO de Keerkring in 

Woerden. Eigen verantwoordelijkheid speelt hierin een grote rol, 

zowel voor de leerlingen als voor het team. Leerkrachten bepalen 

namelijk samen hoe zij het onderwijs vormgeven. “Het enthousiasme 

dat zij tonen vind ik verrassend mooi.” Corine Flapper, directeur, geeft 

graag een inkijk in de praktijk van een school als lerende organisatie. 

 

Hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken is bij de ontwikkeling 

van de school? Dat vroeg Flapper zich af toen ze drie jaar geleden 

directeur werd van SBO de Keerkring. “Leraren kennen de kinderen en 

weten wat er speelt. Ik vind het dan ook logisch dat ze meepraten over 

schoolontwikkeling. Het team is heel bevlogen, dus het enthousiasme 

was er. Als je wilt dat verantwoordelijkheden ook bij leraren liggen, dan 

moet je zorgen dat de structuur goed is.” 

Samen verantwoordelijk
Het antwoord vond ze in het samenstellen van leerteams: 

groepjes leraren die samen verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

ontwikkelgebied. Er zijn nu vijf leerteams: voor rekenen, taal/spelling/

lezen, gedrag, onderzoek en handelingsgericht werken. “Leraren 

praten graag met elkaar over hun vak en zijn altijd op zoek naar hoe 

het nog beter kan. De leerteams bieden hiervoor een goed platform. 

Het is een vorm van collegiaal leren: we leren hierin met elkaar en 

zoeken samen naar oplossingen voor vragen en uitdagingen vanuit de 

praktijk.”

Parels
Corine Flapper is ervan overtuigd 

dat elke school op deze manier kan 

werken. “Een voorwaarde is dat je als 

managementteam heel duidelijk voor 

ogen moet hebben wat je wilt bereiken. 

Wij willen een lerende organisatie zijn 

en het hele team staat volledig achter 

onze visie: ‘Gelukkig Samen Leren’. We 

zijn dus ook nooit uitgeleerd. Als er geen 

open cultuur is, dan begint het daar. 

Draag uit dat leraren de parels van je 

school zijn. Zij zijn degenen waar het in 

school om draait en zij willen echt altijd 

beter. Door ze de gelegenheid te geven 

om mee te beslissen, geef je ze de kans 

om te groeien, hoe mooi is dat?”

Nieuwsgierig naar hoe het team van SBO de Keerkring invulling geeft 

aan de ontwikkeling naar een lerende organisatie? Lees dan verder op 

de website: http://bitly.nl/MJHgur. 

L E R E N  VA N  E N  M E T  E L K A A R  I N  L E E R T E A M S

Met School aan Zet naar een lerende organisatie
Bent u geïnteresseerd in het vormgeven van samen leren op uw school 
of bent u hier al mee bezig? Laat u dan inspireren door ‘Samen Leren 
Inhoud Geven’. Bijna 60 besturen en ruim 1.000 scholen gaan binnenkort 
aan de slag met de aanpak en het ontwikkelmodel ‘Samen Leren Inhoud 
Geven’ voor PO en SO. Samen met School aan Zet gaan zij werken aan 
hun ontwikkeling naar een lerende organisatie. In het traject bouwen zij 
samen aan een structuur en cultuur van samen leren. Hierbij krijgen zij 
ondersteuning van de experts van School aan Zet. Binnenkort informeren 
wij u over deze ontwikkelingen. Meer weten over de aanpak Samen 
Leren Inhoud Geven? Neem dan contact op met School aan Zet via 
secretariaat@schoolaanzet.nl.

Tekst over SBO de Keerkring: Daniëlla van 't Erve

Foto: Martine Sprangers

DE PROFESS IONAL I SER I NGST I PS
    VAN  A N N E L I E S  B A K K E R

N
a twee jaar Communicatiemanagement gestudeerd te 

hebben in Utrecht, besloot Annelies Bakker het toch over 

een andere boeg te gooien. Ze schreef zich in op de PABO 

en rondde vier jaar later haar studie met succes af. Na de zomer van 

2005 mocht zij direct aan de slag op SBO De Evenaar in Nieuwegein 

waar zij nog iedere dag met veel plezier voor de klas staat. Welke 

tips heeft Bakker voor andere leraren?

“Kijk naar het individuele kind. Ieder kind is anders en heeft eigen 

behoeften. Daarom vind ik het belangrijk dat ieder kind als individu 

wordt behandeld. Binnen het speciaal onderwijs is duidelijk zichtbaar 

dat kinderen zorg op maat nodig hebben. Op reguliere scholen is het 

uiteraard ook van belang dat er rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke ontwikkeling van een kind.”

Denk aan jezelf
“Zorg dat je zelf lekker in je vel zit. Een klas voelt aan hoe het met je 

gaat, dus houd ook rekening met jezelf. Soms mag je best denken: 

vandaag schijnt de zon, dus vanmiddag ga ik lekker naar huis. 

Natuurlijk moet je werk af zijn, maar dat is een kwestie van goed 

plannen. Het werk doe je op een later tijdstip. Ik heb daar zelf weinig 

moeite mee, maar ik merk dat andere leraren dat lastig vinden. 

Leraren zijn snel geneigd om constant door te gaan en te streven naar 

perfectie. Soms moet je dat even loslaten en voor jezelf kiezen.” 

Vernieuwing en ontwikkeling
“Blijf jezelf vernieuwen. Het onderwijs is altijd in beweging dus blijf niet 

stilstaan. Ik ben heel leergierig en vind het interessant om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. Als er iets nieuws wordt geïmplementeerd op 

school sta ik altijd vooraan. Ik heb bijvoorbeeld net de pilot ‘passende 

perspectieven van taal’ afgerond. Dit betekent dat we niet aan de hand 

van methoden werken, maar aan de hand van leerlijnen. Ik vond dit 

ontzettend interessant om te doen. Mijn tip voor andere leraren is dan 

ook: ga mee met vernieuwingen en blijf jezelf ontwikkelen.”
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EEN DAG OP STAP MET
S A N D R A  S A R I S
Sandra Saris werkt op het Commanderij College 
in Gemert als docente Nederlands en teamleider 
havo. Omdat zij altijd op zoek is naar een uitdaging, 
besloot ze deel te nemen aan het intervisietraject 
voor middenmanagers VO, Lead & Learn, van School 
aan Zet en de VO-academie. In dit traject worden 
persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling met 
elkaar verbonden. Vandaag heeft Saris een mooie, 
drukke dag voor de boeg die zij afsluit met een 
inspirerende bijeenkomst van Lead & Learn.

Vorig jaar ben ik met het Lead & Learn 

traject gestart met het doel mezelf te 

ontwikkelen en te ontdekken welke kant ik 

op wil. De bijeenkomsten vind ik ontzettend 

leerzaam. Goede sprekers, fantastische 

coaches en interessante verhalen van 

andere teamleiders. Op het Commanderij College is veel zorg voor leerlingen. In het kader van passend onderwijs hebben we vanaf dit schooljaar persoonlijke mentoren aangesteld om leerlingen 
persoonlijke begeleiding aan te kunnen bieden.

Als school staan we voor transparantie en 

vinden we het belangrijk om van en met elkaar 

te leren. De transparantie zie je ook terug in het 

gebouw: veel glas en open ruimtes om in te 

werken voor de leerlingen.

Wij zijn samen bezig met een uitwisseling 
tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs om voor een betere aansluiting te 
zorgen.

Collega’s Daan Wagemakers en Henk Meijer 
zijn kartrekkers voor wat betreft coöperatieve 
werkvormen bij ons op school. Deze 
werkvormen stimuleren het samenwerken 
tussen de leerlingen. 
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O
p de Triangel in Capelle aan den IJssel is 

het feest. Dit jaar bestaat de gereformeerde 

basisschool 50 jaar en dat mag gevierd 

worden. De school is vrolijk versierd en er wordt 

gedanst ter voorbereiding op een feestelijke avond. 

De sfeer is goed, maar dat was enkele jaren geleden 

wel anders. Directrice Tea Zwarts vertelt over de 

afgelopen jaren waarin zowel de school als de 

medewerkers en de leerlingen gegroeid zijn door 

middel van vallen en opstaan.

Zeven jaar geleden ging Tea Zwarts op de Triangel 

aan de slag als directrice. “Destijds ging het niet 

goed met de Triangel. Ouders liepen weg en het 

leerlingenaantal daalde.” Aan de wil van de leraren 

lag het volgens Zwarts niet: “Je zag dat bij alle leraren 

de wens voor een levende school aanwezig was. Zij 

hebben hart voor de kinderen. Toch lukte het niet om 

deze positieve gedachten uit te werken en resultaat 

te boeken. Werkstukken raakten kwijt, de resultaten 

waren slecht en de sfeer was niet goed.”

Je moet het samen doen
Daar moest verandering in komen. Zwarts: “Ik geloof 

in de kracht van een goede samenwerking en het 

leren van en met elkaar. Voorheen zat iedereen op 

een eigen eiland, terwijl ik denk dat je het samen moet 

doen. Luister naar elkaar, houd van elkaar en praat 

met elkaar.” Iedereen moest weer terug naar de basis 

aldus Zwarts: “Allereerst hebben we goed naar onszelf 

gekeken. Zelfreflectie is erg belangrijk geweest in 

dit proces. Daarnaast zijn we met elkaar gaan zitten, 

hebben we constant overlegd en gespard. Paul 

Oudheusden, opleider en werkbegeleider, heeft ons 

geholpen. Samen hebben we de verbinding gezocht 

in ons ontwikkelproces als school. Uiteindelijk willen 

we allemaal hetzelfde: goed onderwijs”.  

“Gelukkige kinderen met 
passende resultaten”

Blijven leren en ontwikkelen
Goed onderwijs. Wat is dat nu eigenlijk? Zwarts: 

“Gelukkige kinderen met passende resultaten. Daarbij 

staat het kind op de eerste plek. Dat is waar we naar 

streven en we gaan de goede kant op. Het is voor 

iedereen een leerproces. Natuurlijk mag je fouten 

maken, maar gezamenlijk staan we weer op. Ik merk 

dat je echt geconfronteerd wordt met je sterke en 

zwakke kanten en dat is niet altijd makkelijk.” Mireille 

Schinkelshoek, teamleider bovenbouw, sluit zich 

hier volledig bij aan: “Het enthousiasme moest bij 

iedereen weer terugkeren. We hebben met z’n allen de 

schouders eronder gezet, zijn cursussen gaan volgen 

en we blijven leren en onszelf ontwikkelen. Daarnaast 

hebben we ook het imago van de school aangepast 

van een donkere school naar een gezellige, kleurrijke 

plek voor de kinderen.”

Creatieve initiatieven
Uit het enthousiasme van de leraren en de leerlingen 

zijn leuke initiatieven ontstaan. Een voorbeeld is 

het Malawi-project waarin de samenwerking tussen 

ouders, leerlingen en leraren een belangrijke rol 

speelde. Schinkelshoek: “Een ouder van één van de 

leerlingen die werkt bij organisatie Kids Moving the 

World heeft gastlessen gegeven aan de groepen 5 tot 

en met 8. Dat vonden de ouders ontzettend leuk en 

de kinderen genoten ervan.” Ook leraren bedachten 

leuke activiteiten rondom het Malawi-project: “De 

kinderen hebben, net zoals hun leeftijdsgenootjes in 

Malawi, van alles zelf gemaakt. Denk aan spelletjes, 

instrumenten, een vlot, een zoekkaart om in de jungle 

dieren te kunnen herkennen en zelfs pindakaas. 

Zij hebben het enorm naar hun zin gehad en veel 

geleerd.”

Tevredenheidsonderzoek
Hoewel het de afgelopen jaren een kwestie van vallen 

en opstaan was, is de sfeer nu goed op de Triangel. 

Dat blijkt ook het uit het tevredenheidsonderzoek 

dat iedere twee jaar wordt uitgevoerd. Zwarts: “Er 

is meer openheid tussen de collega’s en kinderen, 

het onderwijs is verbeterd en kinderen hebben weer 

plezier op school. Uit het onderzoek blijkt dat ook de 

ouders dat zo ervaren. Zodra je de school binnenloopt, 

voel je blijdschap.” Ook Paul Oudheusden ziet 

duidelijk verschil: “Iedereen is gaan geloven in de 

eigen kracht. Het enthousiasme van de mensen hier is 

aanstekelijk. Dat is mooi om te zien!”

Z O D R A  J E  D E  T R I A N G E L 
B I N N E N LO O P T,  VO E L  J E 
B LI J D S C H A P



Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn 

11 producten opgeleverd rond de thema’s Lerende 

organisatie en Excellentie & Hoogbegaafdheid in het 

primair onderwijs. Deze producten zijn de opbrengsten 

van de Call for Proposals die School aan Zet had 

uitgezet onder alle onderwijsadviesorganisaties. De 

producten zijn gratis beschikbaar via de website van 

School aan Zet. 

De school als lerende organisatie
1. De Wereld der Verandering 

Spel voor teams van schoolleiders die willen reflecteren op de wijze 

waarop zij leiding geven aan veranderingen. 

2. Feedback als kloppend hart van de organisatie 

Analyse van het belang van feedback en de situaties waarin 

feedback het leerproces optimaal ondersteunt. Feedbackloops 

worden bekeken op het niveau van medewerkers, team/sectie en 

de school. 

3. Return to Sender 

Feedback door leerlingen op het onderwijs. Doel is dat scholen die 

als lerende organisatie (willen) werken, ook willen en kunnen leren 

van leerlingen.

Excellentie in het primair onderwijs

1. MY POD: excellente gespreksvoering met excellente leerlingen 

Handreiking voor groep 3 t/m 8 die scholen de kans biedt om op 

structurele wijze onderwijs aan excellente leerlingen vorm te geven. 

2. ONDERZOEKEND ExcelLEREN 

Richt zich op hoe excellente leerlingen leren en hoe het 

onderzoekend leren kan helpen om hen nog meer uitdaging te 

bieden en hun talenten tot uiting te laten komen.

3. Talent creëert talent: e-learningmodule 

Voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs, die 

excellent presterende leerlingen in hun klas meer uitdaging willen  

bieden.  

 

 

4. De Uitdager van de maand 

26 uitdagende opdrachten (Uitdagers / rekenen-wiskunde en 

natuur & techniek) voor excellente leerlingen (groep 6, 7 en 8) en 

een handleiding voor leerkrachten. 

5. Versnellen zonder drempel 

De centrale gedachte van de versnellingswijzer is in essentie: 

formuleer een onderwijsbehoefte en stel dan vast of dit verrijking 

dan wel versnelling betekent.

6. Jonge Speurders: op expeditie met Zoekie 

Onderzoekspakket voor (meer)begaafde leerlingen, hun leraren 

en ouders. Het leraar-/oudermateriaal geeft achtergrond bij 

leerlingmateriaal en geeft inzicht in begeleiding van leerlingen bij 

het doen van onderzoek. 

7. Excellentiebevordering door middel van onderzoekend en 

ontwerpend leren 

Lespakket, in samenwerking met plusklasleerkrachten ontwikkeld, 

om leraren in het basisonderwijs handvatten te bieden bij het 

structureel aanbieden van lesstof in en om talentvolle leerlingen 

buiten de klas uit te dagen. 

8. Als je het in de vingers hebt, kun je er snel mee uit de voeten 

Praktische handleiding en lesideeën voor leerkrachten en teams 

die excellente leerlingen structureel willen uitdagen binnen het vak 

Wereldoriëntatie. 

A A N  D E  S L AG !  N I E U W E  P R O D U C T E N 
R O N D  L E R E N D E  O R G A N I S AT I E  E N 
E XC E L L E N T I E  &  H O O G B E G A A F D H E I D

16 Kijk voor meer informatie en 

alle producten op cfp.schoolaanzet.nl

K WA LI T E I T S K A A R T EN

Excellentiebevordering door middel van 
onderzoekend en ontwerpend leren.
Excellentiebevordering door middel van onderzoekend en ontwerpend 

leren: de kunst van het vragen stellen. Het werken met onderzoekend 

en ontwerpend leren als uitdagende werkvorm vraagt bepaalde 

competenties van de leerkracht. http://bitly.nl/7ezM4q 

Opbrengstgericht werken 
voor de leraar
Opbrengstgericht werken in de klas 

is vooral gebaat bij het doelgericht 

aanpassen van het eigen handelen 

op basis van de analyse van de 

studievoortgang. Dit vraagt om het 

vooraf formuleren van doelen en het 

analyseren van de resultaten.  

http://bitly.nl/CWK2Rr 

Collectieve ambitie en 
persoonlijk meesterschap
Het doel van deze kwaliteitskaart 

is u een beeld te geven van wat 

de begrippen collectieve ambitie, 

empowerment en co-creatie inhouden, 

hoe zij onderling samenhangen en 

hoe zij een bijdrage leveren aan een 

professionele cultuur in de school. 

http://bitly.nl/6DMw4W 

Alle kwaliteitskaarten die ontwikkeld zijn door School aan Zet vindt u 

terug op onze website: http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/. 

Hieronder een kleine greep van wat u daar aantreft. 

Vakoverstijgend taalbeleid in het VO
Hoe bewegen we alle vakdocenten naar effectief 

docenthandelen, waarbij bewust wordt omgegaan 

met verschillen in onderwijsleerbehoeften? Hoe zorg 

je ervoor dat taalbeleid concreet wordt teruggezien 

in de dagelijkse lespraktijk?  

http://bitly.nl/dtGLPS 
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S
peciaal voor de scholen die deelnamen aan het taal- en/

of rekenverbetertraject, of de werkbijeenkomsten taal 

en rekenen of leiderschap, heeft School aan Zet op 24 

september 2014 in Utrecht een landelijke conferentie voor leraren, 

intern begeleiders,  coördinatoren, directeuren en bestuurders 

georganiseerd. De conferentie heeft hier aan 250 deelnemers 

gelegenheid geboden om zich met hun schoolteam verder te 

verdiepen in de inhoud van de eigen verbeteraanpak. “Wij zijn bezig 

de instructiekwaliteit te verbeteren. We zijn hier met het hele team 

en we zullen morgen en overmorgen in studiedagen de kennis 

uitwisselen die we hier vandaag opdoen. Vooral het belang van 

Begrijpend Lezen staat vandaag centraal voor ons”, aldus Najiba 

Belah, intern begeleider bij IBS Al-Ghazali. 

Leerkrachtvaardigheden en focus
De dag begon met een keynote: ‘Wat is effectief in een 

verbetertraject?’ door Gert Gelderblom en Kees Vernooy. Bij het 

verbeteren van onderwijs in de basisvaardigheden taal, lezen en 

rekenen zijn twee elementen cruciaal: de analyse van data en de 

instructievaardigheden van leerkrachten. Daarnaast is een meerjarige 

focus op hetzelfde thema nodig om de verbeteringen te laten 

beklijven. “In het algemeen lijken verbetertrajecten op elkaar. Het 

gaat er altijd om dat de leerlingresultaten beter zouden kunnen en 

dus omhoog moeten. Er zijn wel verschillen tussen taal en rekenen, 

maar er zijn veel meer overeenkomsten”, zegt rekenspecialist Gert 

Gelderblom. Dat is taal/leesspecialist Kees Vernooy met hem 

eens. “De stappen zijn voor alle trajecten: doelen stellen, resultaten 

analyseren en verklaringen zoeken voor achterblijvende resultaten, 

kritisch kijken naar de methodelijn, consensus creëren in het 

schoolteam en het lesgeven en leren centraal stellen bij de aanpak.” 

Gelderblom vult aan: “Overkoepelend zijn de leerkrachtvaardigheden 

en de analyse van data. Als leerlingen onvoldoende leren, hebben 

we ze ondervoldoende onderwezen. Als je als school je taal- en / of 

rekenresultaten wilt verbeteren, kom je altijd uit bij de leraar. Het is 

niet de schuld van de leraar dat de resultaten slecht zijn, maar bij hem 

of haar zit wel het aangrijpingspunt tot verbetering. Wat ertoe doet, 

zijn de instructievaardigheden van de leerkracht.”

Praktische workshops
Vervolgens gingen de deelnemers uiteen naar hun workshop naar 

keuze. Deelnemers hadden van tevoren de mogelijkheid om te 

kiezen voor twee workshops op de thema’s taal, lezen, rekenen en 

professionalisering. 

Bronja Versteeg gaf de workshop ‘Alleen weloverwogen afwijken van 

1S’ op het thema rekenen. “De nieuwe generatie rekenmethoden stelt 

doelen die zijn gebaseerd op de Referentieniveaus”, zegt Versteeg. 

“De methode biedt 1S-niveau, streefniveau, voor alle leerlingen, maar 

ook instructie en verwerkingsstof op 1F-niveau, fundamenteel niveau. 

De 1S- en 1F-lijn richten zich op andere doelen. Alle kinderen leren 

breuken en procenten, maar op 1F-niveau niet datgene wat nodig is 

voor een doorgaande lijn naar vmbo-t, havo en vwo.” Versteeg roept 

leerkrachten en schoolleiders op om op een verantwoorde manier om 

te gaan met rekenen in de bovenbouw. “Heb je de rekenvaardigheid 

van kinderen voldoende in kaart? Weet je welk niveau ze aankunnen 

en wat ze nodig hebben in het voortgezet onderwijs? Daar gaat het 

om.” Anja ter Braak, intern begeleider, Montessorischool Aan de Basis 

vertelt, “We zijn wel een Montessorischool, maar ook wij kunnen meer 

werk maken van concretiseren. Dat neem ik mee van deze workshop. 

Ook het drieslag-model, waarbij je zorgt dat de leerling begrijpt wat hij 

of zij aan het doen is bij contextsommen, gaan we inzetten.” 

Geïnspireerd naar school
De conferentie heeft veel praktische tips en informatie geboden, een 

intensieve dag waarvan de deelnemers veel meenemen naar school. 

“Ik krijg veel inspiratie van zo’n dag met allemaal enthousiastelingen. 

Je wordt weer eens lekker wakker geschud. Ook fijn om te horen dat 

de problematiek voor iedereen hetzelfde is. We werken hard, maar we 

doen niet altijd het juiste. Ik leer graag van jonge leerkrachten,” aldus 

Marja Oerlemans, leerkracht 6-7 op RKBS De Rank.

Meer lezen? Bekijk dan de publicatie 

‘Goed onderwijs in Taal en Rekenen’ die 

is samengesteld naar aanleiding van de 

conferentie Taal en Rekenen op  

24 september 2014: 

http://bitly.nl/TlzAWc

G O E D  O N D E R W I J S  I N 
TA A L  E N  R E K E N E N



Wat doet u in het dagelijks leven?
Sinds 2003 ben ik leerkracht op basisschool Paus Joannes in Haaksbergen. Nadat ik 

was afgestudeerd werd ik gebeld door de toenmalige directeur met de vraag of ik na de 

vakantie wilde lesgeven aan groep 7/8. Ik zei natuurlijk direct ja. Wat een luxe hè? Nog 

steeds werk ik hier met veel plezier. Sinds 2011 ben ik ook rekencoördinator (en daarmee 

medeverantwoordelijk voor het rekenbeleid op onze school) en ik ben ICT’er. 

Wist u altijd al dat u leraar wilde worden?
Eigenlijk wel. Toch heb ik nog getwijfeld tussen de lerarenopleiding en het conservatorium, 

want ook muziek maken vond ik altijd al interessant. Ik speel gitaar, piano en ik drum een 

beetje, maar blink nergens echt in uit. Daarom heb ik uiteindelijk toch voor het onderwijs 

gekozen. Nu neem ik mijn muzikaliteit gewoon mee de klas in. Vaak pak ik mijn gitaar en 

spelen we muziek van bijvoorbeeld Nick & Simon. Eigenlijk is dit ideaal, ik heb twee hobby’s 

kunnen combineren.  

Daarnaast bent u lid van een PO-VO-commissie. Kunt u hier iets 
meer over vertellen?
Voor een kind is de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs groot. Een 

goede aansluiting is enorm belangrijk en daarom is er een PO-VO-commissie opgericht die hier 

aandacht aan besteed. Een goed initiatief! Het onderwijs moet meer op elkaar afgestemd worden 

om deze overgang te versoepelen. Dat vind ik ontzettend belangrijk, dus daar maak ik me graag 

hard voor.

Wat doen jullie precies?
Ieder jaar organiseren we een studiedag met als doel dat het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs in Haaksbergen goed gaan en blijven samenwerken. In Haaksbergen zit één middelbare 

school waar ruim 95% van de basisschoolleerlingen naartoe gaat. Samenwerking is dus erg belangrijk. 

De eerste studiemiddag in januari 2014 had als thema taal & rekenen en is een succes gebleken. 

Volgend jaar staat het thema taal & Engels op de agenda.

Hoe ziet u uw toekomst?
Mijn ambitie is toch wel om ooit een schoolleidersfunctie te bekleden. Toch ben ik daar nu nog niet 

klaar voor: ik heb zelf drie kinderen  waar ik nu genoeg aandacht aan wil kunnen besteden, daarnaast 

wil ik eerst meer ervaring opdoen. Bovendien betekent een dergelijke functie vaak dat je weinig of niet 

voor de klas staat. Het lesgeven vind ik nog veel te leuk, dus voorlopig zit ik nog goed op mijn plek. 

Maar wie weet wat de toekomst brengt.

DE LOOPBAAN VAN

N I E K  E N G E L B A R T S 
Haaksbergen Area, Netherlands | Education

Leeftijd  33 jaar

Functie  Leerkracht, rekencoördinator, ICT’er en lid PO-VO-commissie

Education Lerarenopleiding Hogeschool Edith Stein Hengelo
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http://nl.linkedin.com/pub/niek-engelbarts/68/117/443

De�nitie van het beroep van 
schoolleider en afbakening 
van de beroepsgroep

Eisen voor het, in de context 
in te bedden, professioneel 
handelen van schoolleiders 
in termen van benodigde 
kennis en zichtbaar gedrag

Ontwikkelbare vermogens 
om adequaat, doelbewust en 

gemotiveerd te handelen in 
de beroepssituatie

Opvattingen over hoe men 
zich beroepshalve wel 

of niet moet gedragen in 
concrete omstandigheden die 

onderdeel uitmaken van de 
uitoefening van het beroep

Beroepsgroep

Bekwaamheidseisen

Competenties

Professionele normen

O
nbevoegde leraren voor de klas vinden we onacceptabel, maar 

schoolleiders hoeven nauwelijks aan regels te voldoen om 

hun beroep te mogen uitoefenen. Dat past niet in deze tijd, 

vinden de schoolleiders zelf. Hoog tijd voor een beroepsstandaard. 

Rector Arend Smit van het Corlaer College dacht mee en vraagt ook zijn 

leraren om hun mening.

Met de beroepsstandaard, die dit najaar wordt vastgesteld, leggen de 

schoolleiders in het voortgezet onderwijs voor zichzelf de lat op hoogte. 

De standaard geeft antwoord op vier vragen (figuur 1): wat houdt het 

beroep van schoolleider in? Welke competenties horen erbij? In welke 

bekwaamheidseisen zijn die te vertalen? En welke beroepshouding mag 

van een schoolleider worden verwacht?

Uitvoerbaarheid
Belangrijke vragen, vindt rector Arend Smit van het Corlaer College 

in Nijkerk: zowel voor individuele schoolleiders als voor de hele 

beroepsgroep. “Een innovatieve school als de onze heeft een heel 

ander type schoolleider nodig dan een school in een meer traditionele 

setting. Als schoolleider wil ik weten: wat bezit ik zelf aan competenties? 

Wat kan ik ontwikkelen? Welke competenties zijn elders in mijn 

directieteam voorhanden? Maar ook voor de beroepsgroep als geheel 

is dit relevant. Duidelijkheid versterkt onze positie en daarmee de stem 

die schoolleiders hebben in landelijk beleid. Het zijn de schoolleiders die 

beleidsmaatregelen in onderwijs moeten vertalen. Maar dan moeten die 

maatregelen wel uitvoerbaar zijn. Een sterke beroepsgroep heeft daar 

meer invloed op.”

Arend Smit: ‘Ik wil weten of leraren en 
ouders zich hierin herkennen’

Wie is schoolleider en wie niet?
Smit was één van de schoolleiders die onder regie van de VO-academie 

de afgelopen maanden over de beroepsstandaard hebben meegedacht. 

Samen met bestuurders en experts bogen ze zich allereerst over 

de afbakening van het beroep. Wie is schoolleider en wie niet? Het 

voorlopige antwoord luidt: iedereen die integraal verantwoordelijk is voor 

(een deel van) het onderwijsproces, van rector tot teamleider.

De volgende vraag is over welke competenties een schoolleider moet 

beschikken. Daar is een lijstje van vijf competenties uitgekomen, 

die vervolgens zijn vertaald in 34 bekwaamheidseisen. Tot slot is 

er nagedacht over de professionele normen die bij het beroep van 

schoolleider passen. Hoe zou een schoolleider zich beroepshalve wel of 

niet moeten gedragen?

Gesprek met leraren
Met uitzondering van de competenties (die in 2013 al waren vastgesteld) 

is over al deze elementen de afgelopen tijd door schoolleiders en 

bestuurders nog druk gediscussieerd. Momenteel wordt de balans 

opgemaakt, waarna er een voorstel naar het bestuur van de VO-raad 

gaat. Wordt dat voorstel aangenomen, dan is de beroepsstandaard voor 

schoolleiders een feit. Op termijn wordt het dan de basis voor het nog in 

te richten schoolleidersregister.

Rector Smit vindt echter niet dat het daarbij moet blijven. “Dan wordt de 

beroepsstandaard al snel een dode letter, een bureaucratisch afvinklijstje. 

Gebruik hem liever als aanleiding voor gesprek in je eigen school.” Zelf 

stuurt Smit de voorstellen alvast door naar zijn lerarenteam en naar 

oudervertegenwoordigers uit de medezeggenschapsraad. “Ik wil weten 

of ook zij zich erin herkennen. Een beroepsstandaard is geen doel op 

zich, het gaat om de rol die deze kan spelen in de relaties die ik als 

schoolleider heb binnen mijn school.”

Meer informatie over de totstandkoming van de 

Beroepsstandaard Schoolleiders VO vindt u op 

www.vo-academie.nl.

B E R O E P S S TA N DA A R D 
S C H O O L L E I D E R S  I N  O N T W I K K E L I N G

Tekst: Suzanne Visser
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‘ L A AT  L ER A R EN  M EED EN K EN ’

Figuur 1: Model beroepsstandaard schoolleider VO
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GOEDE START
H A N N A N I EU W D O R P

De kop is er af! Op het moment dat ik 

deze column schrijf heb ik er zelf net weer 

een week op zitten. De levendigheid is 

helemaal terug in de school. Ik heb alle 

klassen gezien, alle nieuwe koppies zo 

goed als mogelijk uit mijn hoofd geleerd 

en… weer erg moeten wennen aan het 

ritme. Want ook al heb ik eind augustus 

mijn 10-jarig jubileum bij de RSG gevierd 

(voor mijzelf dan, want jubilea op scholen 

worden pas vanaf 25 jaar gevierd???); 

ieder nieuw schooljaar heb ik weer last van 

zenuwen voor die eerste lesdag. “Kan ik 

het nog?” -natuurlijk wel, dat heb je al die 

andere jaren toch ook gedaan?- “Ja dat 

weet ik, maar waarom heb ik dan buikpijn?” 

Vraag vijf andere collega’s en je weet dat 

ze allemaal met (lichte) tegenzin beginnen 

en ze het meestal ook nog best spannend 

vinden. 

Natuurlijk gaat het ons goed af. We 

verstaan ons vak en voelen na die eerste 

dag weer de opluchting: “Zie je wel! Ik kan 

het nog.”

Uiteindelijk dus best een goede start, 

maar als ík mij al zo voel over mijn eerste 

lesdag, hoe zullen mijn nieuwe collega-

docenten zich dan wel niet moeten voelen? 

Zij begonnen bij ons twee dagen eerder, 

met een barstensvol programma. Want zij 

moeten immers ook nog een compleet 

nieuwe school leren kennen. 

In het introductieprogrammaprogramma 

maakten ze kennis met het schoolgebouw 

(de verbouwing is bijna klaar), ‘de vijf rollen 

van de leraar’, de coaches, de directie en 

natuurlijk met elkaar. Als coach vind ik 

het op zo’n moment prima mijn nieuwe 

docenten te laten weten dat ik het na tien 

jaar ook nog heb: zenuwen. 

Maar hoe grondig je je nieuwe docenten 

ook voorbereidt op het begin van het 

schooljaar: het zwaartepunt ligt niet daar. 

Wat het ontwikkelmodel een ‘goede start’ 

noemt is een beginperiode van een jaar of 

misschien wel meer.

Een beginnend nieuwe docent kijkt aan 

tegen een klas met lieve 15-jarigen die 

plots omslaat in een 25-koppig monster. 

Een ervaren docent heeft na het wisselen 

van school moeite met de nieuwe 

schoolcultuur. Een zij-instromer komt er 

na een week achter dat fulltime in het 

onderwijs iets anders is dan fulltime op 

kantoor. De tijdelijke aanstelling van een 

docent wordt niet vast, maar met een jaar 

verlengd. En dan heb je je coach nodig.

Om een goed programma te bouwen 

voor nieuwe docenten is het nodig 

vaak bij elkaar te komen: organiseer 

trainingsmiddagen; spreek je nieuwe 

docenten regelmatig één op één; bezoek 

lessen. Kortom: laat weten dat er alle 

ruimte en tijd is voor je nieuwe collega. 

En dan nog betekent dat niet dat we na 

één of twee jaar van intensief begeleiden 

klaar zijn. Eigenlijk ben je dan pas net 

begonnen! En om daarna door te blijven 

ontwikkelen hebben we nog een heleboel 

andere mogelijkheden, maar daar vertel ik u 

volgende keer meer over.

Hanna Nieuwdorp is docent Engels in 

de bovenbouw van het tweetalig VWO 

en coach van (nieuwe) docenten op RSG 

Slingerbos/Levant in Harderwijk. Ook 

zit zij in de klankbordgroep van School 

aan Zet om mee te denken over het 

Ontwikkelmodel Lerende Organisatie. 
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Deze pagina wordt u aangeboden door het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een jaar geleden heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap op basis van gesprekken met leraren, 

schoolleiders, opleiders en bestuurders de grootste uitdagingen 

en verbeterpunten voor het leraarschap opgenomen in de 

Lerarenagenda. De onderwerpen van dit lerarenbeleid zijn 

verwerkt in zeven thema’s, ook wel agendapunten genoemd. We 

hebben van dichtbij gezien hoe hard er wordt gewerkt aan het in 

gang zetten van nieuwe initiatieven, het in de steigers zetten van 

projecten en het bij elkaar brengen van mensen. Ondertussen zijn 

we een jaar verder en is het tijd voor een terugblik om te kijken wat 

er dit jaar bereikt is. De minister en staatssecretaris gingen daarom 

tijdens het Lerarencongres op 8 oktober 2014 in Den Bosch 

in gesprek met leraren om van hen te horen wat voor goede 

initiatieven er al genomen zijn. 

De website www.delerarenagenda.nl laat de volledige voortgang 

van de Lerarenagenda per thema zien. De website is een platform 

voor en door leraren en andere onderwijsprofessionals. Of je 

nu een startende leraar bent of een ervaren bestuurslid van een 

school, deze website is voor iedereen die interesse heeft in het 

verbeteren van het leraarschap in Nederland. De website bevat 

niet alleen nieuwsartikelen over de verbetering van het onderwijs, 

maar ook artikelen met persoonlijke ervaringen van professionals. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral een kijkje nemen 

om nieuwe kennis op te doen en uw ervaringen te delen. 

D E  L ER A A R  M A A K T  H E T  V ER S CHIL

1. Betere studenten aan lerarenopleidingen 

Doel is dat alle nieuwe studenten die aan een lerarenopleiding 

instromen de juiste voorkennis hebben en geschikt zijn voor hun 

toekomstige beroep.

2. Betere lerarenopleidingen 

Doel is dat wie van de lerarenopleiding afkomt voldoende kennis 

en vaardigheden heeft.

3. Aantrekkelijke en flexibele leerroutes 

Aantrekkelijke en flexibele routes naar het leraarschap dragen 

eraan bij dat er voldoende goede studenten instromen.

4. Een goed begin voor startende leraren 
Wanneer een nieuwe leraar direct wordt opgenomen in het team 

en vanuit goed personeelsbeleid wordt begeleid, kan hij vanaf het 

begin zijn vaardigheden en kennis verder verdiepen. 

5. Scholen als lerende organisaties 

Het is de bedoeling dat leraren, lerarenteam, leidinggevende 

en bestuur samen bouwen aan een lerende cultuur, waarin ze 

continu werken aan onderwijskwaliteit.

6. Alle leraren bekwaam en bevoegd 

Doel is dat leraren hun kennis actueel houden en hun 

vaardigheden aanscherpen. Hierdoor verbetert het onderwijs aan 

leerlingen en studenten.

7. Een goed begin voor startende leraren 

Doel is een sterke en representatieve beroepsgroep die de leraren 

vertegenwoordigt en waaraan leraren zich verbonden voelen.

A g e n d a p u n t e n  L e r a r e n a g e n d a
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