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4. Samen Leren Inhoud Geven bij Stichting de Waarden
Steeds meer scholen hebben de ambitie zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie 

met als doel het onderwijs continu te verbeteren. Stichting de Waarden vertelt hoe zij 

hiermee aan de slag zijn. 

08. Nooit te oud om te leren - interview met Martin Bootsma
Je bent nooit te oud om te leren. Dat motto is Martin Bootsma op het lijf geschreven. 

Waarom? Dat lees je in een voorproefje van zijn keynote op de jaarlijkse PO/SO-

conferentie in Lunteren.

14. Persoonlijk leren op het Connect College
Het Connect College in Echt werkt voor het tweede schooljaar op rij met een bijzondere 

vorm van lesgeven. Een bewogen periode, met een resultaat om trots op te zijn. 
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De professionaliseringstips van Lennart Gielissen

Dag op stap met Jos Houtveen

Leren van en met andere scholen in het VO

Tools

Ook in dit magazine:

Samen vooruit

Een aantal jaar geleden is besloten om scholen meer auton-

omie en ruimte te geven voor het verder verbeteren van het 

onderwijs. Dat was voor velen goed nieuws. Maar tegeli-

jkertijd legde het ook een grote verantwoordelijkheid op de 

schouders van bestuurders, schoolleiders en leraren. Om die 

reden werd er een programma ontwikkeld waar besturen en 

vooral ook scholen terecht kunnen voor kritische reflectie, 

inspiratie, kennis en ontmoetingen met andere scholen. 

School aan Zet. 

Mijn mening is dat onderwijsvrijheid bijna nergens zo groot 

is als in Nederland. Dat wordt betuigd met een artikel dat 

onlangs verscheen in The Atlantic en Hechinger Report. 

Daarin wordt het onderwijs van Nederland als voorbeeld 

gezien voor Amerika. Ik geloof dat door deze autonomie 

ook de mooiste initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Ik 

heb mij afgelopen jaren echter wel eens verbaasd over dat 

we zo beperkt andere mensen benutten bij onze verbeterin-

gen. We zouden elkaar veel vaker moeten opzoeken. Het is 

goed als er af en toe iemand van buiten met je meekijkt. Je 

een spiegel voorhoudt. Het tempo opvoert. Iemand die voor 

dezelfde uitdaging heeft gestaan. Zo dacht ook Wil Aper, 

voorzitter van Stichting de Waarden erover. Op de volgende 

pagina leest u hoe verschillende scholen van Stichting de 

Waarden los van elkaar aan de slag waren met hun ontwik-

kelingen en hij er veel meer in gelooft om samen aan de 

slag te gaan en coöperatief leren te bevorderen. Zo houden 

mensen elkaar scherp. 

Ook Hanna Nieuwdorp, onze vast columnist, pleit in haar 

column deze editie voor meer reflectie. Om elkaar te stimul-

eren meer op je eigen werk te reflecteren, een ‘onderwijssel-

fie’ te maken. 

Ik vind het mooi om te zien dat alle mensen met hart voor 

onderwijs zo hard aan de slag zijn om het onderwijs te 

verbeteren en daarbij ook zichzelf te ontwikkelen. 

Trots ben ik op alle scholen die dagelijks serieus 

proberen een stapje beter te zijn dan de dag er-

voor. En het inkijkje dat ik elke week mag krijgen 

in hun dagelijkse praktijk. 

Maar we zijn er nog niet, er is geen eind-

punt en ontwikkeling moet continu de 

aandacht houden. Zo kunnen wij samen 

van goed naar excellent onderwijs, 

daarbij blijft de school aan zet. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Met vriendelijke groet,

Fabiènne Hendricks
Programmamanager 

School aan Zet

BINNENKORT

INHOUD

De lerende organisatie - waarom, hoe en wat?

Praat mee op Twitter over 
wat u komt leren tijdens de 

driedaagse studieconferentie en 
gebruik #Lunteren2015

Selectiedagen Eerst de Klas en 
het Onderwijstraineeship in april 
2015!

In april 2015 zijn de selectiedagen voor nieuwe lichtingen van de 

traineeships Eerst de Klas en Onderwijstraineeship. Dat betekent dat 

de trainees die dit voorjaar geselecteerd zullen worden, in augustus 

of september 2015 aan de slag willen op een middelbare school. U 

kunt als eerste zien welk docent-talent straks te werven is! En wel 

door plaats te nemen in de selectiecommissie die de kandidaat-

trainees in april zal beoordelen. Interesse? Maak dan vrijblijvend 

een schoolprofiel aan via www.eerstdeklas.nl/scholen en www.

onderwijstraineeship.nl/scholen en u ontvangt alle benodigde 

informatie.

Summit 19 november 2015

Op donderdag 19 november 2015 organiseert School aan Zet een 

landelijke Summit, voor iedereen die werkzaam is in of betrokken bij het 

basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. De dag staat in het teken van 

de beweging van scholen die zich ontwikkelen naar lerende organisaties, 

om zichzelf en het onderwijs continu te kunnen verbeteren. Welke lessen 

kunnen we trekken uit hun ervaringen, wat zijn hun goede voorbeelden 

en wat is er nodig om de ontwikkeling de komende jaren succesvol voort 

te zetten? Noteer de datum alvast in uw agenda; meer informatie over 

het programma vindt u binnenkort op 

www.schoolaanzet.nl. 

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 

staat de aanpak ‘Samen Leren Inhoud Geven’ centraal krijgt u een rijk 

programma aan trainingen en sessies voorgeschoteld. 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. Bent u er dit jaar 

bij? Kijk voor meer informatie op de website: 

http://bit.ly/1sVvxEL.

Expo’s (VO)
Bent u die leidinggevende of docent die inspiratie wil opdoen 

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 voor het VO van School aan 

Zet. Na vier succesvolle ronden organiseert School aan Zet in 

2015 weer twee series expo’s. Expo’s zijn regionale bijeenkomsten 

waarop scholen hun succesvolle aanpak presenteren. Deelname 

aan de expo’s is kosteloos. Ook scholen die niet deelnemen aan 

School aan Zet zijn van harte welkom. Bekijk de programma’s van 

de expo’s in maart en meld u aan via  http://bit.ly/1CrKvnZ. 
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S
teeds meer scholen hebben de ambitie zich te 

ontwikkelen tot een lerende organisatie met 

als doel het onderwijs continu te verbeteren. 

Daarom heeft School aan Zet, in samenwerking 

met diverse besturen en scholen, de aanpak Samen 

Leren Inhoud Geven ontwikkeld. Twintig scholen die 

onderdeel uitmaken van Stichting De Waarden in 

Zevenbergen maken gebruik van deze aanpak om van 

en met elkaar te leren.

Ruim dertig directeuren en intern begeleiders van de 

deelnemende scholen in Zevenbergen en omgeving 

hebben zich verzameld in het kantoor van Stichting 

De Waarden. Tijdens deze dag staat er een nieuwe 

bijeenkomst op het programma in het kader van 

de aanpak Samen Leren Inhoud Geven die in 

samenwerking met School aan Zet is gestart. Voorzitter 

van Stichting De Waarden Wil Aper is ook aanwezig 

en vertelt meer over de samenwerking met School aan 

Zet: “Diverse scholen van onze stichting werkten al 

samen met School aan Zet aan specifieke thema’s. De 

reacties waren positief, maar de bijeenkomsten vonden 

individueel per school plaats.” Vorig jaar besloot Aper 

de samenwerking tussen zijn scholen te intensiveren: 

“Om de professionalisering van onze leerkrachten te 

verbeteren, zijn we gestart met de aanpak Samen Leren 

Inhoud Geven wat we letterlijk samen doen. Het doel is 

om het coöperatief leren te bevorderen.”

Strategisch beleid
De aanpak Samen Leren Inhoud Geven sluit volledig 

aan op het nieuwe strategisch beleid van Stichting De 

Waarden. Aper: “Vorig jaar hebben wij een strategisch 

beleid ontwikkeld waarin vier belangrijke kernwaarden 

centraal staan, namelijk: professioneel, duurzaam, 

samenwerkend en zorgzaam.” De komende vier jaar 

gaan alle scholen die onderdeel uitmaken van de 

stichting met deze kernwaarden aan de slag. De aanpak 

helpt hen daarbij. Aper: “Wij willen er bijvoorbeeld 

voor zorgen dat het eigenaarschap van de leerlingen 

wordt vergroot. Hoe worden zij actief betrokken bij het 

onderwijs? Ook de betrokkenheid van ouders moet 

groeien. Om dit te realiseren is het van belang dat we 

investeren in de mensen voor de klas. Goed onderwijs 

begint bij goede leerkrachten. Ook zij moeten zich 

blijven ontwikkelen.”

“Goed onderwijs begint bij goede 
leerkrachten. Ook zij moeten zich 

blijven ontwikkelen”

Verschillende speerpunten
Volgens Aper helpt goede communicatie daarbij. 

“De scholen richten zich op hun eigen thema’s, maar 

tijdens de bijeenkomsten krijgen zij hulp van experts 

en kunnen zij bij anderen inspiratie opdoen.” Tijdens de 

eerste bijeenkomst werd gesproken over leerlijnen en 

referentieniveaus, en vandaag staat samen leren rond 

de analyse en evaluatie van data op het programma. 

Johan Vos, beleidsmedewerker Onderwijs en Opleiding 

bij Stichting De Waarden, is tevreden over het verloop 

van de bijeenkomsten tot nu toe: “Tijdens zo’n dag merk 

je dat de onderwerpen leven en dat de aanwezigen 

daadwerkelijk van elkaar willen leren. Mensen stellen 

goede vragen en houden elkaar scherp. Dat is mooi, 

want het is natuurlijk ook ons eigen feestje: je bepaalt 

zelf waar je meer over wilt weten, op welke speerpunten 

de school zich richt en met wie je in gesprek gaat. Er valt 

nog zoveel te leren.” 

“Het is natuurlijk ook ons 
eigen feestje”

Belang van de leraar 
Kees Korteland, intern begeleider, sluit zich hier volledig 

bij aan: “Alles valt of staat met de persoon die voor 

de klas staat. Iedere leerling heeft een talent en het 

is de taak van de leraar om dat talent in de leerling te 

herkennen en verder te ontwikkelen. Kinderen moeten 

aan het einde van dag slimmer of vaardiger de deur 

uitgaan dan toen zij ’s ochtends binnenkwamen.” 

Bij opbrengstgericht werken dient het vooral te 

gaan om de bewustwording van kinderen dat hun 

inspanningen iets opleveren waar ze de rest van hun 

leven iets aan hebben volgens Korteland: “Om dat te 

bewerkstelligen is het van belang dat leerkrachten dat 

bewustwordingsproces bij kinderen stimuleren.”   

Enthousiast reacties
Aper is enthousiast over de nieuwe vorm van 

samenwerking tussen leraren. “De animo om deel te 

SAM E N LE R E N I N HOU D  G E V E N 
B IJ  S T ICH T I NG  D E  WA A R D E N
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nemen is groot. Dat betekent dat dit onderwerp 

leeft bij onze mensen en dat de wil er is om te 

leren. Het zit bomvol terwijl iedereen vrijwillig 

kan deelnemen.” De voorzitter van de stichting 

is dan ook trots op de beweging die nu binnen 

de organisatie tot stand komt: “Ik geef niet vaak 

complimenten, maar ik heb nu genoeg redenen 

om dat wel te doen. Er heerst geen top-down 

benadering meer. Tijdens de totstandkoming van 

het strategisch beleid hebben we geprobeerd 

de scholen daar nauw bij te betrekken. Ik zeg 

niet wat er moet gebeuren, dat doen wij samen. 

Ook hier geldt dat we van en met elkaar moeten 

leren. Daar wordt goed op gereageerd. De rol van 

de stichting is nu de mensen te stimuleren en te 

faciliteren. Dat is prettig werken.”

Waardevolle gesprekken
Directeur Peter van Hassel van basisschool de 

Rietvest in Klundert is blij met deze ontwikkeling. 

“De samenwerking speelt nu een belangrijke 

rol. Bij ons op school waren de resultaten slecht. 

Hoe komt dat? Daar kom je achter door met 

de leerkrachten het gesprek aan te gaan.” Van 

Hassel is blij dat de samenwerking met School 

aan Zet opnieuw vorm heeft gekregen: “Bij ons 

op school hebben we met School aan Zet enkele 

gesprekken gevoerd die voor ons heel waardevol 

waren. Helaas was dit niet op frequente basis 

waardoor je snel de focus verliest.” Door de 

bijeenkomsten in het kader van Samen Leren 

Inhoud Geven is die focus weer terug volgens 

Van Hassel: “Nu heb je profijt van de kennis van 

de experts, maar ook van je collega’s. Je leert 

opnieuw de juiste focus te bepalen en haakt in 

bij onderwerpen waarvan jij denkt dat er voor de 

school winst te behalen valt. Je brengt informatie, 

maar je krijgt ook veel terug.”

Experts School aan Zet
Tijn Nuyens is één van de vier experts van 

School aan Zet die Stichting De Waarden 

bijstaan in de aanpak. Hij is opgetogen over het 

project en de inzet van de scholen: “De scholen 

zijn ontzettend enthousiast en stellen hun 

expertise beschikbaar. Dat is niet alleen voor de 

scholen waardevol, maar ook voor de experts. 

Ook wij leren veel van deze samenwerking.” 

Expert Elwine Walraven sluit zich hierbij aan: “Het 

is echt genieten om hierbij betrokken te mogen 

zijn. Nu kom je erachter hoeveel kennis er in de 

persoon naast je zit. Mensen stellen zich open 

en dat is positief. Openheid is nodig om te leren 

van elkaar.” Volgens expert Carolien van Dijk zie 

je dat vandaag mooi terug: “Directeuren wisselen 

vandaag bijvoorbeeld goede voorbeelden met 

elkaar uit. Zo wordt kennis die er al is in de 

organisatie steeds beter gedeeld en benut.”

Mooie resultaten
Hoewel het project pas enkele maanden bezig 

is, zijn er al resultaten zichtbaar volgens expert 

Elwine Walraven: “Je ziet de betrokkenheid en 

de wil om van elkaar te leren.” Ook Nuyens 

heeft in de wandelgangen al enkele mooie 

resultaten gehoord: “De bijeenkomsten zijn met 

alle scholen bij elkaar, maar ik hoor dat scholen 

ook onderling met elkaar in gesprek gaan en 

een vervolgafspraak plannen om kennis uit te 

wisselen en bij elkaar op school langs te gaan. 

Dat is natuurlijk ons doel, dus dat betekent dat 

we op de goede weg zijn!”

7

In het schooljaar 2014-2015 zijn zo’n 100 schoolbesturen in 
het PO en SO gestart met de aanpak Samen Leren Inhoud 
Geven. Met deze aanpak wordt het bouwen aan de structuur 
en cultuur van samen leren versneld en versterkt, om zo een 
meer professionele lerende organisatie te worden. De aanpak 
wordt toegesneden op de vraag en situatie van het bestuur 
en haar scholen. Meer weten? Ga naar http://bit.ly/1mPZzou. 

“Ik zeg niet wat er moet gebeuren, 
dat doen wij samen”
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Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die het leerteam op de A. Bekemaschool in gang heeft 

gezet? En wat de rol van het team is binnen de school? Bezoek dan de driedaagse studieconferentie 

in Lunteren. Op 23, 24 en 25 maart presenteert School aan Zet weer een rijk programma aan 

trainingen en sessies, bent u erbij? Meer informatie via:  http://bit.ly/1sVvxEL. 

O
p 23, 24 en 25 maart organiseert School aan Zet de 

jaarlijkse PO/SO-conferentie in Lunteren met als 

thema ‘Samen Leren Inhoud Geven’. Martin Bootsma, 

leerkracht op de A. Bekemaschool in Duivendrecht en Leraar 

van het Jaar 2011, trapt de eerste dag van de conferentie af met 

een keynote. U krijgt hier alvast een voorproefje.

Je bent nooit te oud om te leren. Dat motto is Martin Bootsma 

op het lijf geschreven. Opgeleid als politicoloog verruilde hij de 

wetenschap twintig jaar geleden voor het primair onderwijs. Hij 

is naast leerkracht ook onderwijscoördinator, jurylid Excellente 

Scholen en redactievoorzitter van onderwijstijdschrift JSW. 

Ook binnen zijn school maakt hij zich sterk voor het thema 

professionalisering. ‘Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Je moet 

jezelf blijven ontwikkelen, want het kan altijd beter.’

“Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Je 
moet jezelf blijven ontwikkelen, want 

het kan altijd beter”

Vakmanschap
De vraag hoe je professionalisering het beste vorm kunt geven, 

heeft dan ook zijn warme belangstelling. ‘Hoe ontwikkel je 

vakmanschap? Hoe komen nieuwe inzichten tot stand? Het zijn 

vragen die me al sinds mijn studententijd bezighouden.’ Op de 

A. Bekemaschool richtte Bootsma daarom enkele jaren geleden 

het zogenaamde leerteam op. ‘We komen één keer per week in 

onze eigen tijd bij elkaar. Deelname is niet verplicht, maar ook 

niet vrijblijvend. Je moet er dus wel wat voor doen. Belangrijk is 

dat je de bijeenkomst voorbereidt, bijvoorbeeld door literatuur of 

ander materiaal te lezen.  En dat je de zaken die we in het team 

bespreken ook uitprobeert in je klas, in het onderwijs dat je geeft.’

Bordspelletjes
Uitgangspunt van het leerteam is de vergroting van het 

vakmanschap van leerkrachten. ‘Vergelijk het met hoe je als kind 

bordspelletjes speelde’, legt Bootsma uit. ‘Bij een spel dat je niet 

kent, hanteer je in het begin natuurlijk de spelregels. Als je die 

eenmaal doorhebt, ga je nieuwe spelregels bedenken om het 

spannend te houden. Zo zou je ons bouwen aan vakmanschap 

ook kunnen zien.’ Dat gebeurt aan de hand van de visie en 

missie van de school. ‘Het is belangrijk dat je als leerteam een 

ijkpunt hebt, een soort houvast. Zo behouden we de aansluiting 

met de school.’

“Het leerteam leeft, dat mag duidelijk 
zijn. Veel mensen vinden het fijn 
om aan het roer van hun eigen 

ontwikkeling te staan”

Oase van rust
Bootsma noemt het feit dat het leerteam het onderwerp 

professionalisering binnen de school op de kaart houdt een van 

de grote verdiensten. ‘We zitten vlak voor de verhuizing naar een 

nieuw schoolgebouw. Dat is zo’n ingrijpende operatie dat al het 

andere daarbij bijna in het niet verdwijnt. Vergaderingen gaan op 

dit moment bijna alleen maar over de verhuizing. Dat is natuurlijk 

niet erg; het hoort erbij. Maar het is wel fijn dat in het leerteam 

vooral onderwijsinhoudelijke thema’s op de agenda staan. Een 

oase van rust in deze hectische tijd.’ Het leerteam leeft, dat mag 

duidelijk zijn. ‘Veel mensen vinden het fijn om aan het roer van 

hun eigen ontwikkeling te staan. Die mogelijkheid biedt het 

leerteam. Het is een motor voor verandering op onze school.’

NOOI T  T E OUD 
OM T E  LE R E N

9



“Ik kan nog 
ontzettend 

veel leren van 
anderen“
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DE PROFESS IONAL I SER I NGST I PS
    VAN  L E N N A R T  G I E L I S S E N

H
oewel hij vorig jaar pas voor het eerst voor de klas stond, 

weet Lennart Gielissen zeker dat hij de juiste keuze heeft 

gemaakt door voor het onderwijs te kiezen. Hij begon in 

2014 met het Onderwijstraineeship en geeft drie dagen per week 

economie op het Odulphuslyceum in Tilburg. Daarnaast volgt hij een 

universitaire lerarenopleiding om zijn eerstegraads bevoegdheid te 

behalen. Welke tips heeft Lennart voor andere (beginnende) leraren?

“Bereid je lessen goed voor, maar houd er rekening mee dat de les 

nooit verloopt zoals jij dat plant. Het klinkt misschien cliché, maar 

in het onderwijs is geen dag hetzelfde. Wat ik al snel doorhad, is 

dat je de lessen daarom best iets globaler kunt voorbereiden. De 

essentie is dat je goed contact maakt met de klas. Onthoud dat je als 

leraar boven de stof staat en de vragen van de leerlingen prima kunt 

beantwoorden. Houd je dus niet te strak aan je eigen planning.”

Zelfverzekerd voor de klas
“Stel duidelijke grenzen. Je mag best een keer boos worden of iemand 

eruit sturen wanneer dat nodig is. Dat heb ik gelukkig nog nooit 

hoeven doen, maar zorg ervoor dat je je zeker voelt voor de klas en 

duidelijk aangeeft wat je van de leerlingen verwacht. Persoonlijk heb 

ik daar niet veel moeite mee gehad, maar voor beginnende leraren 

kan dat best lastig zijn.” 

Leren van collega’s
“Ga in gesprek met je collega’s. Tijdens de opleiding leer je ontzettend 

veel en krijg je allerlei adviezen mee voor in de praktijk. Toch is het ook 

ontzettend waardevol om tips en adviezen uit te wisselen met andere 

leraren. Ik kan nog ontzettend veel leren van anderen. Je hoeft als 

beginnend leraar het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daar heb ik zelf 

veel van geleerd en daar ben ik blij mee. Daardoor groei ik als docent.”

Benieuwd wat u van alle referentiescholen kunt verwachten en hoe u bij ze terecht kunt voor een schoolbezoek? 

Kijk dan op http://bit.ly/1CvTgeI. Ook kunt u de referentiescholen ontmoeten tijdens een van de regionale expo’s. 

Voor meer informatie, de programma’s en de mogelijkheid tot aanmelden gaat u naar http://bit.ly/1CrKvnZ.
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EEN DAG OP STAP MET
J O S  H O U T V E E N
Basisschool DOK12 uit Amersfoort heeft zich de 
afgelopen jaren onder meer gericht op het verbeteren 
van het taal- en rekenonderwijs. Uit de gesprekken 
met School aan Zet kwam een aantal aanbevelingen 
naar voren ter verbetering van onder meer het 
instructieniveau, het creëren van rust binnen de 
school en het verhogen van de resultaten. Inmiddels 
heeft DOK12 zelf enkele aanbevelingen succesvol 
opgepakt en zo het onderwijs verbeterd. Directeur 
Jos Houtveen is dan ook erg enthousiast over de 
samenwerking; we volgen hem tijdens een dag 
waarop hij een volgend gesprek met één van de 
School aan Zet-experts heeft.

Aan het eind van de dag heb ik een 

gesprek met Marijke Schekkerman, expert 

van School aan Zet. Samen met School aan 

Zet hebben we al enkele mooie resultaten 

bereikt. Vandaag praten we over een traject 

met betrekking tot meerbegaafdheid.

Ik vind het van belang dat je ook als directeur zichtbaar bent op school. De kinderen 
moeten weten wie je bent. Op de dagen dat 
ik op school aanwezig ben, sta ik daarom 
‘s ochtends bij de ingang om de kinderen 
welkom te heten. Zo ook vandaag. 

Wij geloven dat kinderen ook van elkaar 

kunnen leren. Daarom zitten kinderen van 

verschillende leeftijden bij ons bij elkaar in de 

groep, dit noemen wij units. De onderbouw 

bestaat uit groep 1, 2 en 3. Dat is een grote 

groep. Ik praat vandaag met een collega over 

de extra ondersteuningsmogelijkheden in de 

onderbouw. 

Twee keer in de week ben ik toezichthouder tijdens de lunch van de onderbouw. Vandaag viel ik voor een collega in. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen. Dat 
betekent dat je ook bijspringt wanneer dat 
nodig is. 

De ouders van de kinderen worden 
intensief betrokken bij het onderwijs. Er zijn 
bijvoorbeeld zogenaamde luizenmoeders en 
voorleesouders. Deze vader stelde voor om 
het personeel vrijwillig één keer per maand 
een stoelmassage te geven. Dat betekent een 
kwartier lang genieten.  
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H
et Connect College in Echt werkt voor het tweede 

schooljaar op rij met een bijzondere vorm van 

lesgeven. De traditionele manier waarbij de docent 

voor de klas staat terwijl de leerlingen luisteren, heeft 

inmiddels bij diverse klassen plaatsgemaakt voor een 

nieuwe onderwijsvorm die gericht is op persoonlijk leren. 

Cynthia Veerman, teamleider bovenbouw vwo, heeft het 

project geïnitieerd en vertelt over een bewogen periode waar 

zij met trots op terugkijkt.

Ruim 3,5 jaar geleden ging Cynthia Veerman op het Connect 

College aan de slag. Samen met haar team heeft zij met 

een frisse blik naar het onderwijs gekeken. Hierbij stond 

de manier van lesgeven centraal: “Veel leerlingen vonden 

de lessen saai en daarnaast kregen wij klachten vanuit het 

vervolgonderwijs dat onze leerlingen wel over de juiste 

kennis beschikken, maar niet over voldoende vaardigheden.” 

Daarom besloot ze dat er iets moest veranderen: “Iemand 

zei eens tegen mij: als onze overgrootouders terug zouden 

keren op aarde, dan zouden zij niets meer herkennen van de 

wereld waarin wij leven behalve het onderwijs.’ Dat vond ik 

een krachtige uitspraak. Waarom verandert het onderwijs niet 

mee?”

Kijken naar het individu
Cynthia Veerman besloot nader onderzoek te doen naar 

mogelijke veranderingen binnen het onderwijs. “Ik heb 

ontzettend veel onderzoek gedaan en studies doorgenomen. 

Ook heb ik, samen met leerkrachten, bij andere scholen 

gekeken die al een stuk verder zijn dan wij op het gebied 

van persoonlijk leren. Mijn conclusie was dat leerlingen 

profijt hebben bij een persoonlijke manier van lesgeven. Nu 

luisteren leerlingen 50 minuten naar een leraar voor de klas 

en krijgen zij allemaal dezelfde kennis mee terwijl de één 

meer hulp nodig heeft dan de ander. Deze klassikale vorm is 

niet effectief: er moet naar het individu gekeken worden.”

Enthousiaste reacties
Naar aanleiding van haar studie besloot Veerman een balletje 

op te gooien binnen haar team: “Ik wilde naar een nieuwe 

vorm waarbij leerlingen 20 minuten instructies krijgen van 

een docent. Vervolgens gaan zij zelfstandig aan de slag 

terwijl er docenten aanwezig zijn om te helpen waar nodig. 

Ook beschikt iedere leerling over een weekplanning waarin 

staat wat er van de leerling verwacht wordt. Daarnaast 

produceren docenten instructievideo’s die leerlingen thuis 

na kunnen kijken.” Hoewel dit voor velen op voorhand een 

ambitieus plan leek, kreeg Veerman veel bijval van haar 

collega’s: “Vanaf het begin heeft de directie mij gesteund. 

Ook mijn team reageerde enthousiast en ging direct aan de 

slag. Daar ben ik erg blij mee.”

Geluk bij een ongeluk
De directie geloofde in het plan. Daarom kreeg Veerman de 

mogelijkheid haar ideeën in de praktijk te brengen. Helaas 

zorgde asbest binnen de school ervoor dat zij haar plannen 

uit moest stellen. Of toch niet? “Een groot deel van de school 

moest sluiten vanwege de asbest. Een vleugel van het 

gebouw moest volledig opnieuw ingericht worden. In eerste 

instantie stond het project hierdoor stil, maar uiteindelijk 

werden er juist kansen gecreëerd.” De verbouwing zorgde 

er namelijk voor dat Veerman haar ideeën direct uit kon 

voeren: “Doordat het gebouw opnieuw ingericht moest 

worden, hebben we direct gekozen voor grotere lokalen met 

daarnaast instructieruimtes. Een geluk bij een ongeluk.”

Goede resultaten
In eerste instantie werd gestart met twee vwo-klassen, maar 

de goede resultaten hebben ertoe geleid dat leraren ook 

in havo- en vmbo-klassen zijn overgestapt op de nieuwe 

manier van lesgeven. Veerman: “De sfeer is beter in de 

klassen, leerlingen leren zelfstandig te werken en keuzes 

te maken en zowel docenten, leerlingen als ouders zien de 

meerwaarde van dit project. Ook zijn de behaalde cijfers van 

de leerlingen hoger. Daar ben ik trots op.” De communicatie 

met zowel de docenten als de leerlingen en hun ouders is erg 

belangrijk geweest in het proces volgens Veerman: “In het 

begin kwamen er vanuit alle hoeken felle reacties en was er 

veel kritiek. Daarom zijn we constant het gesprek aangegaan 

en hebben we geprobeerd uit te leggen dat we allemaal 

hetzelfde doel voor ogen hebben: beter onderwijs waarin het 

persoonlijk leren van de leerling centraal staat. Gelukkig werd 

de klachtenlijst steeds kleiner, mede door snelle acties en 

duidelijke terugkoppeling, en krijgen we nu juist enthousiaste 

reacties.”

“Ik ben trots op de resultaten die we 
gezamenlijk bereikt hebben.”

Interesse van buitenaf
Deze enthousiaste reacties zijn onder andere afkomstig van 

andere onderwijsinstellingen die interesse tonen in deze 

onderwijskundige aanpak: “Wij zijn niet de eerste school 

die het onderwijs omgooit en ik denk dat er steeds meer 

scholen ons voorbeeld zullen volgen. Dat blijkt wel uit de 

vele reacties die wij krijgen van andere scholen die mogelijk 

ook onze manier van lesgeven binnen hun school willen 

invoeren. Ik zeg eerlijk dat het geen makkelijk proces is 

geweest. Natuurlijk heb ik wel eens gedacht: waar ben ik aan 

begonnen? Maar ik ben blij dat mijn collega’s en ik hebben 

doorgezet en dat steeds meer mensen de meerwaarde van 

dit project inzien. Het was lastig, maar ik ben trots op de 

resultaten die we gezamenlijk bereikt hebben.”

P E R S O O N LI J K  LE R E N  O P 
H E T  CO N N E C T  CO LLE G E



D E  L E R E N D E  O R G A N I S AT I E  -  WAT 
I S  H E T  E N  H O E  G E V E N  S C H O L E N  E R 
VO R M  A A N ?

16 Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten gaat 

u naar www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs

T O O L S
De afgelopen tijd zijn verschillende tools ontwikkeld om als 

bestuur of school aan de slag te gaan met het thema lerende 

organisatie. Alle tools die ontwikkeld zijn door School aan Zet 

vindt u terug op onze website: http://www.schoolaanzet.nl/

thematische-inhoud/. Hieronder een kleine greep van de tools 

voor het (speciaal) basisonderwijs. 

De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van School aan Zet de 
lerende organisatie in het Nederlandse voortgezet onderwijs 
onder de loep genomen. Doel van het onderzoek was meer 
te weten te komen over de lerende organisatie en zicht te 
krijgen op succesvolle elementen in lerende scholen. Voor het 
onderzoek zijn bij twaalf  VO-scholen die al vergevorderd zijn 
in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie interviews 
afgenomen bij docenten, directie en leerlingen.

Waarom een lerende organisatie?
School aan Zet versterkt scholen in hun ontwikkeling naar professionele 

lerende organisaties. Maar waarom is het zo belangrijk voor scholen 

om een lerende organisatie te zijn? Uit recent onderzoek van de 

Universiteit Utrecht komt naar voren dat scholen die zich ontwikkelen 

als lerende organisaties een hogere tevredenheid bij docenten 

ervaren. Dit uit zich in een grote betrokkenheid, meer energie en meer 

reflectieve vaardigheden. Ook geven de leerlingen aan  meer betrokken 

te zijn en meer plezier te hebben in school. Scholen kunnen met 

deze competenties tegemoet komen aan de behoefte van leerlingen 

om voorbereid te zijn op een steeds veranderende en veeleisende 

maatschappij, en een toekomst die niemand kent.

Het werken vanuit de gedachte van de school als lerende organisatie 

kan goed gebruikt worden als vliegwiel voor een meer concrete ambitie 

(wens) of een urgent probleem. Zo koppelden de onderzochte scholen 

dit perspectief aan de wens om professioneler te gaan werken, om 

leerlingen meer te stimuleren tot leren of om een bepaald thema 

schoolbreed aandacht te geven. 

Hoe wordt een school een lerende organisatie?
Een belangrijk uitgangspunt is dat een lerende organisatie nooit 

uitgeleerd of volledig ontwikkeld is. Er is geen sprake van een 

eindstadium dat bereikt wordt, maar van een continue ontwikkeling. 

De scholen die zijn onderzocht, geven aan dat de gesprekken met 

een kritische vriend vanuit School aan Zet daarbij helpen. Zo zegt een 

school: “School aan Zet is een critical friend die ook eens meekijkt en 

nieuwe inzichten geeft.”  en “Door weer met een andere taal en blik 

naar de school te kijken ontwikkel je een nieuw plaatje waar weer 

informatie uit komt.” Over de opbrengsten van het ontwikkelmodel 

en de zelfevaluatie zijn de geïnterviewden unaniem: Ze maken heel 

concreet waar de school staat en op welke aspecten er nog ontwikkeld 

kan worden. 

Checklist
Uit het onderzoek blijkt dat drie aspecten kenmerkend 

zijn voor de onderzochte lerende scholen. Doe de snelle 

check: Heeft uw school ook deze kenmerken van een 

lerende organisatie?

1. Leren in teamverband, waaraan een duidelijke structuur ten 

grondslag ligt 

Op alle scholen is het duidelijk dat de kern van de lerende 

organisatie in de teams ligt. Daar wordt gezamenlijk ontwikkeld en 

ontworpen door docenten (en teamleiders). 

 

Voorbeeld: ‘… omdat iedereen twee keer per jaar bij iemand anders 

in de klas kijkt en er feedback wordt gegeven. Dat gebeurt in 

koppels en ieder jaar wisselt het koppel weer om het professioneel 

te houden en te blijven leren.’ (docenten Vakcollege Amersfoort)| 

2. Een lerende cultuur op school 

Betrokkenen op school willen leren van en aan elkaar, ze willen het 

samen doen, gaan bij elkaar kijken. Er heerst een mentaliteit van 

‘het kan steeds beter’.  

 

Voorbeeld:  ‘… Omdat we leren van onze fouten en successen. Er 

mogen best fouten gemaakt worden.’ (docenten Talentstad) 

3. Een directie die het leren faciliteert en aanmoedigt 

De directie die ruimte geeft voor teamleren is een belangrijke 

voorwaarde . Teams krijgen verantwoordelijkheid en mogen 

experimenteren. Ook professionalisering (passend bij de koers) 

wordt aangemoedigd. 

 

Voorbeeld:  ‘… omdat er ruimte is voor initiatief van docenten. 

Als je zelf wat wilt, word je door de schoolleiding gestimuleerd, 

met de opmerking: deel het met je collega’s.’ (docenten St. 

Ignatiusgymnasium) 

Kaartenspel lerende organisatie, In 
welke fase zit jouw school?
Deze werkvorm kan gebruikt worden om een beeld 

te krijgen van waar scholen staan in hun ontwikkeling 

naar een lerende organisatie. De werkvorm kan 

ingezet worden als aanzet om een nulmeting van 

scholen te maken. http://bit.ly/1CXJhyW

Casussimulaties ‘Stand van 
zaken - Hoe te doen’
De casussimulatie is een hulpmiddel 

voor een gespreksleider die met een 

groep onderwijsmensen wil praten 

over schoolontwikkeling en wil 

inschatten waar in het Ontwikkelmodel 

Samen Leren Inhoud Geven de school 

‘geplaatst’ kan worden. 

http://bit.ly/1C6oDjv

Stellingenspel ‘Opvattingen & 
Ambities - Hoe te doen’
Het Stellingenspel gaat over opvattingen en 

ambities rond schoolontwikkeling en werkt als 

hulpmiddel voor een gespreksleider die met 

een groep onderwijsmensen wil praten over 

schoolontwikkeling. http://bit.ly/1CXJxhq 

Aan de slag met het 
ontwikkelmodel Samen Leren 
Inhoud Geven
U kunt als bestuur dit stappenplan gebruiken om 

aan de hand van het ontwikkelmodel een beeld 

te krijgen van de uitgangssituatie en ambitie van 

uw scholen. De uitkomst laat van elke school 

een startmoment zien waaruit vervolgens doelen 

geformuleerd kunnen worden.  

http://bit.ly/1ANsVvK

In kaart brengen van de huidige situatie met 
oplossingsgericht werken 
Schoolbesturen en scholen kunnen dit stappenplan gebruiken 

om te reflecteren op waar zij staan in de ontwikkeling naar 

een lerende organisatie met oplossingsgericht werken. Het 

bespreken van de huidige situatie gebeurt op zo’n manier dat 

er een aanzet wordt gedaan om tot verandering te komen, en 

de betrokkenheid van de school én het team vergroot wordt. 

http://bit.ly/18jFrqP
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I
n acht regio’s zetten de kwartiermakers toptalenten zich in 

om duurzame en betekenisvolle regionale talentnetwerken te 

realiseren voor het primair en het voortgezet onderwijs. Scholen 

delen in deze netwerken hun kennis over het onderwijs voor 

toptalenten en maken kennis met organisaties die hen daarbij 

kunnen ondersteunen. Toptalenten zijn op alle niveaus en binnen 

verschillende domeinen te vinden. Zo zijn er ondernemende 

talenten, maar ook praktische, creatieve, sociale en cognitieve 

talenten. De kwartiermakers zijn de spil van dit netwerk. Zij 

verbinden scholen, het bedrijfsleven en instanties aan elkaar. 

Regio Limburg & Oost-Brabant
In regio Limburg & Oost-Brabant zijn Jo Verlinden en Anne 

Schepers de kwartiermakers. Verlinden is de kwartiermaker voor het 

basisonderwijs. Hij ziet zijn rol als kwartiermaker als een kans om 

leraren en scholen die talentvolle leerlingen meer willen uitdagen met 

elkaar in contact te brengen en te zorgen voor de nodige inspiratie. 

Naast Verlinden staat Schepers, zij is de kwartiermaker van het 

voortgezet onderwijs. “Energiek, nieuwsgierig en betrokken: zo zou je 

mij goed kunnen omschrijven. Ik ben een echte onderwijsliefhebber.” 

Schepers is veruit de jongste kwartiermaker, met gepaste trots gaat 

zij aan het werk. Als onderwijsliefhebber ziet zij deze functie als een 

kans om zich in haar passie te verdiepen. 

Regio Friesland, Kop van Overijssel en 
Noordoostpolder:
In regio Friesland, Kop van Overijssel en Noordoospolder is er 

een kwartiermakers-duo voor de basisscholen: Anke Postma en 

Jimke Nicolai. Postma is naast haar functie als kwartiermaker een 

senior adviseur bij een onderwijsadviesbureau. Op de school waar 

Nicolai werkte kwam hij erachter dat verborgen talenten naar boven 

komen als kinderen functioneren in een leeromgeving waarin ze 

niet enkel in de gelegenheid worden gesteld, maar vooral ook 

worden gestimuleerd, om uit te blinken.  De kwartiermaker voor de 

middelbare scholen in deze regio is Margriet Buwalda. Zij is zich heel 

bewust van de mentaliteit in het noorden: “In Noord-Nederland, waar 

gewoon doen vaak al gek genoeg is, daag ik mensen uit om het 

beste te halen uit zichzelf en de leerlingen, om boven het maaiveld 

uit te durven steken en om hun talenten tot ontwikkeling te laten 

komen.”

Regio Overijssel & Oost-Gelderland
De kwartiermaker van het basisonderwijs, Patty van Scherpenzeel, 

ziet zeker mogelijkheden binnen haar regio om deze initiatieven met 

elkaar te verbinden en doet dit met plezier: “Ik werk graag samen 

met de scholen en organisaties in de vorm van lerende netwerken 

en denk daarbij in kansen en mogelijkheden.” De kwartiermaker voor 

de middelbare scholen is Marieke Rinket: “Ik verbind graag mensen 

op basis van inhoud. Dat betekent dat ik iedereen in een netwerk 

een passende rol gun en graag gebruik maak van de expertise van 

betrokken mensen en partijen.” 

Regio Utrecht & West-Gelderland
Astrid Timmermans is de kwartiermaker van het basisonderwijs. 

Timmermans komt uit het bedrijfsleven en is in het verlengde 

van haar passie voor kinderen, in het onderwijs gaan werken. 

“Als kwartiermaker toptalenten po werk ik vanuit mijn talent om 

doelstellingen vanuit visie te formuleren en in samenwerking met 

verschillende partners uit te werken.” Haar collega kwartiermaker voor 

het voortgezet onderwijs, Karien Dommerholt, is als Industrieel 

ontwerper met tien jaar onderwijswerkervaring zeer geïnteresseerd 

in onderwijsinnovatie. Met name de leerling centraal stellen spreekt 

haar aan. Daarnaast zijn enthousiasmeren en verbinden twee van 

haar talenten, een belangrijk speerpunt voor haar is aandacht voor 

praktisch en ondernemend talent. 

Regio Zeeland & West-Brabant
Lindie de Bont is de kwartiermaker voor de basisscholen en ziet 

door de Regionale Talentnetwerken  mogelijkheden om zodanig op 

leerlingen af te kunnen stemmen dat zij dicht bij zichzelf kunnen 

blijven en ontdekken dat zij hun eigen waarde hebben op welk 

gebied dan ook. De kwartiermaker voor de middelbare scholen 

in deze regio is de zeer ervaren Jan Jongeneelen: “Als directielid 

van diverse scholen heb ik me vaak bezig gehouden met het 

stimuleren van teams om uit leerlingen te halen wat er in zat.” Als 

verandermanager heeft hij altijd samen met de teams veranderingen 

weten door te voeren en dit steeds met verbluffende resultaten. 

Regio Noord-Holland & Flevopolder 
De kwartiermaker Marianne van Gelder voor het basisonderwijs, is 

Bestuurskundige en Specialist Hoogbegaafdheid en zij is zich er 

van bewust dat het bieden van passend onderwijs een enorme klus 

is voor scholen. Haar collega kwartiermaker voor de middelbare 

scholen in deze regio, Sandra Elzinga, was docente Biologie en zag 

leerlingen die niet genoeg werden uitgedaagd door de methode en 

zich verveelden of ongewenst gedrag gingen vertonen. Ze is blij met 

haar functie als kwartiermaker: “Als kwartiermaker heb ik de kans om 

docenten en scholen die leerlingen meer willen uitdagen te helpen 

door contacten te leggen tussen vraag en aanbod. Zo draag ik bij aan 

mijn ideaal: uitdagend en inspirerend onderwijs voor elke leerling!”

Regio Groningen & Drenthe 
“Mijn werk sluit geweldig mooi aan bij mijn drijfveer: ieder kind heeft 

het recht om iedere dag iets nieuws te leren. Als je je talent kan 

ontwikkelen, word je een gelukkiger mens!”, aldus Nienke Bouwman, 

de kwartiermaker voor de basisscholen. Naast haar staat Jurr van 

Dalen, kwartiermaker voor de middelbare scholen. Van Dalen 

benoemt nadrukkelijk de waarde van onderwijs voor toptalenten: 

“Als ondernemingen, als individuen zijn we gebaat bij ontwikkeling 

van (top-)talenten.” Zijn motivatie: “Meewerken aan het realiseren van 

relevante netwerken voor talentontwikkeling, regionaal verankerd, ten 

behoeve van leerlingen en docenten: daar ga ik voor. Voor schittering 

in de ogen.”

Regio Zuid-Holland
Het enthousiasmeren en informeren van relevante partijen, vanuit 

de behoeften in het onderwijs, ziet Janneke Breedijk (kwartiermaker 

basisonderwijs) als een geweldige uitdaging en het creëren van 

kansen. Een juiste doorstroom voor toptalenten, van het primair naar 

het voortgezet naar het hoger onderwijs, is voor de kwartiermakers 

een belangrijk streven. Haar collega voor het voortgezet onderwijs 

heet Annebeth Simonsz: “Ik ben een verbindende kwartiermaker die 

mensen en organisaties in het onderwijs graag bij elkaar brengt om 

leerlingen hun eigen talenten te kunnen laten ontdekken.” Simonsz 

is naast kwartiermaker ook onderwijscoördinator van het Pre-

University College van de Universiteit Leiden, een programma voor 

getalenteerde 5 en 6 vwo’ers. 

D E  K WA R T I E R M A K E R S
T O P TA LE N T E N !

Op 19 januari 2015 lanceerde staatssecretaris 

Sander Dekker de Regionale Talentwerken tijdens 

de landelijke Kick-off Regionale Talentnetwerken: 

toptalenten in PO|VO. De Regionale Talentnetwerken 

zijn een onderdeel uit het Plan van Aanpak 

Toptalenten van de staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Regionale Talentnetwerken 

is een samenwerking tussen het Sirius Programma, 

het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling 

(SLO) en School aan Zet.



Waarom heeft u voor het onderwijs gekozen?
Op de havo haalde ik hoge cijfers voor Nederlands en economie, dus toen ik voor een vervolgopleiding 

moest kiezen twijfelde ik tussen een studie economie of de lerarenopleiding. Ik heb voor het eerste 

gekozen, maar al snel bleek dat ik daar niet op mijn plek zat. Een jaar later ben ik gestart met de 

lerarenopleiding. Ik vond het altijd al een uitdaging om te werken met jongeren en daarnaast krijg 

je in het onderwijs een hoge mate van vrijheid en de kans om jezelf te ontwikkelen. Dat sprak mij 

direct aan. 

Hoe bent u uw loopbaan begonnen?
Naast de verplichte stages had ik een bijbaan op het Greijdanuscollege in Zwolle. De rector van 

deze school, waar ik zelf overigens ook les heb gehad, belde mij destijds op met de vraag of ik 

iemand wilde vervangen die met zwangerschapsverlof ging. Er was een groot tekort aan leraren, 

dus dat kon nog in die tijd. Dat wilde ik natuurlijk wel. Enkele weken later stond ik voor een klas 

met jongeren die net iets jonger waren dan ikzelf. Dat is best een risico, maar pakte gelukkig 

goed uit. 

Naast uw werk als leraar Nederlands bent u ook zorgcoördinator. 
Kunt u daar iets meer over vertellen?
Sinds een jaar of acht werk ik op het Guido de Brès in Amersfoort als leraar Nederlands 

en daarnaast ben ik 25% van de tijd zorgcoördinator van de tweede fase. Dat betekent dat 

ik verantwoordelijk ben voor het zorgbeleid op school. De laatste jaren hebben we ons 

bijvoorbeeld ingezet voor de invoering van passend onderwijs. Dat is nu wettelijk verplicht en 

stond daarom hoog op de agenda. Het passend onderwijs is nu goed geregeld en dat is mooi 

om te zien. 

Hoe kijkt u tot nu toe terug op uw loopbaan?
Heel tevreden. Ik heb zeven jaar gedaan over de lerarenopleiding en daarna had ik een extra jaar nodig 

om mijn educatieve master af te ronden. Waarom? Omdat ik naast mijn studie vrijwel alles aangreep dat 

op mijn pad kwam. Een voorbeeld is het onderwijsleiderschapstraject dat ik heb gedaan. Als leraar is het 

belangrijk om je grenzen aan te geven. Daar had ik in het begin moeite mee, maar dat leer je steeds beter. 

Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en levenslang te leren. Dat doe ik nog steeds. 

Ziet u uw toekomst in het onderwijs?
Absoluut. Vanaf volgend jaar wil ik zelfs weer meer voor de klas staan. De laatste jaren heb ik veel extra 

randactiviteiten gedaan, maar ik wil weer terug naar de basis: lesgeven. Ik wil me meer gaan verdiepen in 

de kwaliteit van de lessen en het leren van elkaar. Van mijn keuze voor de lerarenopleiding heb ik nooit 

spijt gehad. Ik vind dit een ontzettend mooi beroep en zie mijn toekomst zeker binnen het onderwijs.

DE LOOPBAAN VAN

H E N K  T E R  H A A R
Zwolle Area, Netherlands | Education

Leeftijd  33 jaar

Functie  Docent Nederlands en zorgcoördinator Guido de Brès   

  scholengemeenschap

Education Lerarenopleiding Christelijke Hogeschool Windesheim,   

  Master of Education Noordelijke Hogeschool Leeuwarden   

               en NDO/ Marant Ontwikkeltraject Onderwijskundig Leiders
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https://www.linkedin.com/in/hterhaar

Geen leerling is hetzelfde, dus wat is er mooier dan 
onderwijs op maat voor ieder kind? Onderwijs dat 
bovendien continu beter wordt. Dat is een van de 
uitgangspunten van het jongste Bestuursakkoord van 
de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. ,,Hiermee kan het primair onderwijs 
beter recht doen aan verschillen tussen leerlingen en álle 
talenten ontwikkelen.’’

Iedereen kan leren
De leerlingen in de klas van meester Frank zouden vanwege hun 

beperkingen nooit kunnen leren lezen. Dat was althans de overtuiging 

van velen, een bijna algemeen aanvaarde conclusie. Maar Frank, 

werkzaam op het Orion College in Amsterdam als ICT-coach en 

gymleerkracht, bewees hun ongelijk. In zijn gymzaal had hij een aantal 

laptops neergezet. Hij liet de kinderen in groepjes een aantal korte 

woorden lezen en hen vervolgens van de ene kant van de zaal naar de 

andere rennen. Daar aangekomen, moesten ze de net gelezen woorden 

in de computer intypen. Het lukte hen allemaal. Foutloos. ‘Zie je wel, als 

je maar de juiste snaar raakt, lukt het je om meer uit kinderen te halen. 

Zo moeten we dat in het hele onderwijs aanpakken’, dacht ook voorzitter 

van de PO-Raad Rinda den Besten, die het zag gebeuren. ‘Iederéén kan 

en wil leren’.

Het raken van de juiste snaar, ofwel, het meer bieden van onderwijs 

op maat voor ieder kind, werd een van de belangrijke rode draden in 

het Bestuursakkoord dat de PO-Raad afgelopen zomer sloot met het 

ministerie van Onderwijs. Daarin maakten zij afspraken hoe het primair 

onderwijs zich de komende jaren verder kan verbeteren en hoe het 

leerlingen optimaal op hun toekomst kan voorbereiden.

Afgesproken is onder meer dat scholen door stimulering en 

ondersteuning van de PO-Raad meer digitale leermiddelen gaan 

gebruiken in de les. Daarmee kan lesstof namelijk beter op afzonderlijke 

kinderen worden afgestemd, ook op kinderen die extra oefening nodig 

hebben of juist extra uitdaging.

Waar vele hiertoe nog de eerste stappen moeten zetten, zijn veel van 

de scholen van Hans Bouwhuis, bestuurder bij Stichting Invitare, daar 

inmiddels al flink mee op weg. Ze gebruiken Jeelo, een zogenoemde 

digitale community waarbinnen iedere leerling zijn eigen elektronische 

leeromgeving heeft en de scholen zelf lesmateriaal (laten) ontwikkelen. 

Zo ontstaat een samenhangend lespakket en heeft een school niets 

meer van doen met losstaande methodes. Doel van Invitare is dat op de 

korte termijn iedere leerling een device heeft, dat deze altijd en overal 

individueel kan leren en leert samenwerken. De leraar op zijn beurt en 

ook ouders kunnen precies zien wat het kind al weet en wat deze nog 

nodig heeft. Voor het vak Wereldoriëntatie heeft Invitare alles al ingericht 

voor deze manier van onderwijs geven. Binnen enkele jaren moeten 

alle vakken zijn gevolgd. Het is een uitkomst voor alle leerlingen, meent 

Bouwhuis. ,,Ik zie nog wel eens klassikale lessen waarbij het eerste 

kwartier verloren tijd is omdat alle aandacht gaat naar Pietertje die het 

goede antwoord maar niet weet op een vraag, terwijl de rest van de klas 

zich verveelt.’’ Zonde, vindt hij. ,,Bij ons kan iedere leerling straks bij wijze 

van spreken als Super Mario door hoofdstuk 1 en 2 van de rekenles 

gaan, en kan hij ook weer terug als hij iets niet snapt. En dat in zijn eigen 

tempo. Ik zou weer opnieuw naar school gaan als ik op deze manier had 

mogen leren.’’

Leren leren leren
Om kinderen voor te bereiden op de eenentwintigste eeuw, een ander 

belangrijk doel van het Bestuursakkoord, is meer nodig dan alleen 

digitale leermiddelen. ,,We moeten hen voorbereiden op een wereld die 

we niet kennen’’, zegt Den Besten. ,,Ze krijgen later banen die nu nog niet 

bestaan. Ook 21ste-eeuwse vaardigheden zoals kunnen communiceren, 

samenwerken en kritisch kunnen reflecteren zijn belangrijk om kinderen 

goed toe te rusten voor de samenleving. Het onderwijs heeft daarin een 

belangrijke rol.’’ 

Daarnaast zal het vermogen tot permanente ontwikkeling voor iedereen 

belangrijk zijn. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren, teams 

en besturen. Afgesproken is daarom ook dat leraren hoger worden 

opgeleid zodat ze hun lessen nog beter op verschillende leerlingen leren 

afstemmen. Ook dit zorgt weer voor meer onderwijs op maat. 

Lerende Netwerken
Besturen op hun beurt gaan planmatig werken aan het verbeteren van 

het onderwijs op hun scholen. Dat doen ze onder meer door van elkaar te 

leren: kritisch te zijn op elkaar, elkaar te beoordelen en te helpen. De PO-

Raad werkt daarom aan het opzetten van lerende netwerken waarbinnen 

dit wordt georganiseerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder 

meer School aan Zet. Besturen in zo’n netwerk krijgen feedback op 

allerlei ontwikkelingen in hun eigen organisatie. Op die manier kunnen ze 

hun onderwijs blijven verbeteren.

Uiteindelijk komt het allemaal in iedere school samen, zegt Den Besten. 

,,Het is nu aan individuele besturen en scholen om ermee aan de slag te 

gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we alle leerlingen op die manier samen 

verder brengen. Want, zegt Den Besten: ,,Ieder kind is een talent.’’

I E D E R E N  K A N  L E R E N

Foto: Stichting Invitare
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ONDERWIJSSELF IES
H A N N A N I EU W D O R P
De selfie. Te pas en te onpas zetten veel 

mensen zichzelf op de foto. Op een 

beslissend moment. Voor een mooi object 

of gebouw. In een maffe situatie. Om iets 

goeds en leuks te laten zien. Vervolgens 

even op Twitter, Facebook of Instagram 

zetten.  Kijk naar mij!  We delen maar wat 

graag ons ‘self’. 

Selfies in het onderwijs maken we juist 

helemaal niet zo makkelijk. We mogen 

klassensituaties natuurlijk niet zomaar via 

social media delen. Maar wanneer zeg je 

tegen een collega over iets dat je goed hebt 

gedaan in de les: “kijk naar mij!”. Wanneer 

zat er voor het laatst iemand in jouw les? 

Hoe vaak heb je jezelf al op video gezien? 

We vinden het spannend, of denken 

misschien wel dat we teveel pronken met 

onszelf. Krijgt delen in het onderwijs dan 

ineens een andere dimensie?

Stel ik zou over vijf minuten voor u staan 

en vragen of ik de eerstvolgende les zou 

mogen komen filmen, wat was dan het 

antwoord? Ik weet dat dat op mijn school 

in veel gevallen ‘nee’ zou zijn. Met een wat 

beter voorbereide, en minder agressieve 

aanpak wat vaker ‘ja.’ Toch werpt een 

camera altijd een bepaalde drempel op. 

Zelfs voor de selfie-generatie. 

Hoewel ik mijzelf vaak op film heb gezien 

moet ik altijd weer een drempel over als 

ik mezelf zie. ‘Die stem! En wat dacht ik 

toen ik dát aantrok!’ Nou ja, dat is nog altijd 

veiliger dan te moeten praten over of ik wel 

goed lesgeef. En nee... ik heb echt niet zelf 

bedacht dat er bij deze column acht foto’s 

van mezelf moesten - in kleur (!)  OK. Het 

went. Een klein beetje.

Voor degenen die mij wat beter kennen: ik 

ben die docent die altijd met een camera en 

statief de school rond loopt. Op weg naar 

een nieuwe docent of ervaren collega om 

materiaal voor gespreksstof te verzamelen 

over de ‘self’. In mijn vorige column had ik 

het over manieren om onszelf te blijven 

ontwikkelen. Je zou mij een ambassadeur 

voor de onderwijsselfies kunnen noemen. 

Wanneer keek u het laatst naar uzelf? Op 

welke manier deed u dat? En met wie? Met 

beeld?

Natuurlijk is niet alleen de camera een 

middel voor reflectiebevordering en ik 

moet toegeven dat video de meeste 

weerstand opwerpt. Een beeld van jezelf 

krijg je ook door kleine intervisiegroepjes: 

door gestructureerd met elkaar om de 

tafel te zitten over elkaars lessen, door 

sectiegenoten die bij elkaar in de klas 

kijken en door coachgesprekken met 

speciale coaches of een leidinggevende.

Vraag uzelf eens af in hoeverre u door uw 

leidinggevende gestimuleerd wordt om 

onderwijsselfies te maken. Al is het maar 

een spiegel die u wordt voorgehouden. Wie 

is er nou echt goed bezig met selfies bij 

ons op school? Wie kijkt er nou echt naar 

zichzelf? Wie reflecteert er stelselmatig? 

Ik pleit, in het kader van de ontwikkeling 

van de docent tot excellent, dat we minder 

‘selfish’ gaan zijn en meer selfies gaan 

maken én delen: kijk bij elkaar in de klas, 

doe de deur open, zet een goede coach 

neer op je school, zet intervisiegroepjes 

op en geef elkaar complimenten. En, 

misschien, neem uw les op video op. Ik 

wens u daarbij vooral veel plezier!

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. 

O N D E R W I J S2032

COLUMN

Deze pagina wordt u aangeboden door het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op 17 november 2014 is staatssecretaris Sander Dekker, ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gestart met een 

nationale brainstorm over het onderwijs van de toekomst. De 

grote vraag ‘wat moeten onze kinderen nú leren om in 2032 goed 

beslagen ten ijs te komen?’ werd voorgelegd aan iedereen: leraren, 

schoolleiders, wetenschappers, bestuurders, ondernemers en 

kinderen. Ruim 15.000 suggesties zijn inmiddels verzameld. 

De volgende fase is de dialoogfase, dit wordt een verdiepend gesprek 

over verschillende thema’s die belangrijk gevonden worden. Het 

‘platform onderwijs2032’, met daarin zowel professionals van binnen 

als buiten het onderwijsveld onder leiding van filosoof Paul Schnabel, 

zal deze fase leiden. De leden van dit platform zijn: 

• Renée van Eijk: Lerares op Combinatie 70 in Rotterdam.

• Jan Verweij: Leraar filosofie op het St. Odulphuslyceum in 

Tilburg. Voormalig leraar van het jaar (2012).

• Martine Visser: rector Christelijke Scholengemeenschap Calvijn 

in Rotterdam en Barendrecht.

• Theo Douma: voorzitter College van Bestuur van O2G2 in 

Groningen.

• Geert ten Dam: Hoogleraar onderwijskunde, UvA. Voormalige 

voorzitter van de Onderwijsraad.

• Ab van der Touw: CEO Siemens Nederland.

• Farid Tabarki: ‘Tijdgeestonderzoeker’, trendwatcher van het jaar 

in 2012/2013. Oprichter en directeur van Studio Zeitgeist.

Denk mee! 
De dialoogfase zal de komende maanden door heel Nederland 

plaatsvinden. Heb je ideeën of suggesties: praat dan mee!

De thema’s, discussies, vormen en data zijn allemaal te vinden op 

www.onsonderwijs2032.nl . 

Denk mee, praat mee en draag bij aan het onderwijs van de toekomst: 

onsonderwijs2032!

Alle leden van het platform onderwijs2032 afkomstig uit het 
onderwijsveld zijn aangesloten bij School aan Zet. School 
aan Zet is trots dat zij aan de slag gaan met het onderwijs 
van de toekomst.
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