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BESTE LEZER,
KPZ heeft sinds 16 juni een nieuwe voorzitter College van Bestuur: 
Ingrid Lammerse. Ze loopt inmiddels zo'n drie maanden rond bij KPZ en 
maakt de balans op: de befaamde eerste 100 dagen. Uit vorige 
werkkringen weet Ingrid dat die eerste 100 dagen belangrijk zijn: je kijkt 
met 'vreemde ogen' naar de voor jou nieuwe organisatie. Dan zie je 
andere dingen, dan wanneer je ergens lang werkt. Ingrid is van handen 
uit de mouwen en aan het werk! En dat gaan het werkveld, de partners, 
studenten en medewerkers merken. KPZ als partner in de regio als 
opleidings- en onderzoeksinstituut voor de kindberoepen, waar met 
partners, docenten en studenten wordt gewerkt aan duurzaam 
onderwijs dat innoveert en anticipeert op de toekomst, zodat kinderen 
goed opgeleid en begeleid worden in 'groot' worden.
 
KPZ heeft dus een nieuwe leider. Over leiderschap heeft Otto van 
Wiggen een interessant boek geschreven. Van Wiggen heeft bijna 40 
jaar binnen de Koninklijke Landmacht gediend en was onder andere 
commandant van het Korps Commandotroepen. Hij heeft door de jaren 
heen het belang van goed leiderschap gezien en ervaren. Herman 
Engelsman, hogeschooldocent op KPZ, heeft zijn voormalige 
commandant het hemd van het lijf gevraagd over zijn boek Niemand is 
belangrijker dan het team en zijn visie op leiderschap.
 
In de toekomst zullen steeds meer Pedagogisch Professionals deel 
uitmaken van interprofessionele leerteams. De eerste 38 Pedagogisch 
Professionals Kind en Educatie zijn op 26 september afgestudeerd en 
hebben het diploma voor de nieuwe tweejarige hbo-opleiding 
ontvangen. De ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie 
is ontwikkeld door KPZ, Hogeschool Viaa en de ROC's Landstede en 
Menso Alting en Landstede Kinderopvang in samenwerking met 
werkgevers in de kinderopvang, het onderwijs en maatschappelijke 
instellingen. In september 2016 startte de opleiding met 75 studenten. 
Momenteel studeren 165 studenten aan deze opleiding.
 

Veel leesplezier.
De redactie van Veerkracht

VOORWOORD
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Sinds 16 juni jl. mag Ingrid 
Lammerse voorzitter van 
het College van Bestuur 
van KPZ zijn en daar is zij 
heel blij mee en trots op. 
Inmiddels loopt Ingrid zo’n 
drie maanden rond bij KPZ 
en maakt ze de balans op: 
de befaamde eerste 100 
dagen. Ook uit vorige 
werkkringen weet Ingrid 
dat die eerste 100 dagen 
belangrijk zijn: je kijkt met 
‘vreemde ogen’ naar de 
voor jou nieuwe 
organisatie. Dan zie je 
andere dingen, dan 
wanneer je ergens lang 
werkt. Na verloop van tijd 
word je een beetje 
bedrijfsblind. Ingrid maakt 
van haar bevindingen een 
100 dagen notitie voor de 
Raad van Toezicht. Ze 
verklapt alvast dat de titel 
iets wordt in de trant van 
'Een nieuwe fase in een 
lange traditie'. Véronique 
interviewt Ingrid over haar 
nieuwe functie.
 

WAT MAAKT JE BLIJ EN TROTS?
'Als je bij KPZ binnen loopt, merk 
je het direct: deze organisatie is 
warm, heeft betrokken 
medewerkers en studenten. Zij 
vormen met elkaar een soort 
KPZ-community. Saamhorigheid 
en aandacht voor elkaar staan 
hoog in het vaandel en daar 
floreert het onderwijs bij. In de 
periode van de sollicitatie-
procedure voor deze functie, in 
maart van dit jaar, was ik op 
schoolbezoek bij één van de 
basisscholen in Apeldoorn waar 
ik in de Raad van Toezicht zit. De 
schooldirecteur stelde me aan 
een student voor en hij zei: 'Dit is 
een student van KPZ; dat zijn de 
beste!' Dat gaf mij een gevoel 
van trots en ik dacht dat moet 
wel een heel mooie hogeschool 
zijn. En dat is het ook.

Er waren in de afgelopen 
maanden voor mij een paar 
momenten waar het 
KPZ-community gevoel heel 
goed merkbaar was: de 
diploma-uitreiking van pabo 
voltijd, het slotfeest in de 
binnentuin en de openingsviering 
in de kerk. Dat waren heel 

verschillende typen vieringen, 
respectievelijk feestelijk en 
officieel, vrolijk en uitgelaten, 
ingetogen en ontroerend. Het is 
mooi om te zien dat studenten 
en medewerkers samen 
evenementen organiseren en 
samen vieren.'
 
HET IS TOCH NIET ALLEEN 
MAAR MOOI EN GOED?
'Nee dat klopt, er is ook wat te 
doen. De afgelopen jaren is KPZ 
fors gegroeid met onder andere 
nieuwe opleidingen, zoals de ad 
Pedagogisch Professional Kind 
en Educatie (PPKE) en de master 
Leiderschap en Innovatie Kind en 
Educatie (MLIKE). De 
complexiteit is toegenomen, het 
aantal medewerkers is uitgebreid 
en er zijn veel samenwerkings-
verbanden. KPZ is een klein-
schalige hogeschool met diverse 
opleidingen, veel post-hbo-
opleidingen en maatwerk-
trajecten en een Kenniscentrum; 
zo’n organisatie vraagt om een 
meer professionele cultuur en 
werkwijze. De organisatie van die 
complexiteit, besluitvorming, 
communicatie en bedrijfsvoering 
zijn achtergebleven. We weten 
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niet ‘wie waarvan is’ of hoe 
besluitvorming loopt. Dat hoor ik 
ook uit het werkveld. Zaken 
blijven lang liggen, er wordt niet 
snel en adequaat gereageerd en 
dat doet ons imago geen goed.  
In mijn 100 dagen notitie schrijf 
ik over het verbeteren in de 
bedrijfsvoering, over koers 
bepalen en daaraan vasthouden, 
over duidelijkheid in 
communicatie intern en extern, 
over verantwoordelijkheden 
beleggen en je daaraan houden. 
Wat dat laatste betreft, is het 
mijn overtuiging dat 
verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie horen. Ik wil graag 
dat medewerkers en studenten 
eigenaarschap nemen voor hun 
eigen werk, studie en loopbaan; 
daartoe geef ik ruimte en 
ondersteuning. Vervolgens 
verwacht ik dat je daar 
verantwoordelijk mee omgaat.

Mathieu Weggeman, hoogleraar 
organisatiekunde aan de TU 
Eindhoven,  heeft een boek 
geschreven met de 
aansprekende titel Leidinggeven 

aan professionals? Niet doen! Hij 
doelt in zijn boek op 
kenniswerkers; als je die te veel 
op de huid zit, dan sla je de 
creativiteit en inspiratie dood. 
Kenniswerkers, en dat zijn wij 
toch allen, hebben behoefte aan 
professionele ruimte en 
duidelijkheid over wat er van hen 
wordt verwacht. Bemoei je als 
leidinggevende niet met het ‘hoe’ 
en wees duidelijk over het ‘wat’.'  
 
HANDEL JIJ OOK ALS MATHIEU 
WEGGEMAN?
'Ik werk sinds 2006 in het hoger 
onderwijs, heb arbeid- en 
organisatiepsychologie 
gestudeerd, ben bijna tien jaar 
directeur HRM bij Saxion 
geweest en daarna 2,5 jaar 
directeur corporate HR bij 
Wageningen University & 
Research. Dat zijn beide grote 
organisaties (resp. 3.000 
medewerkers en 5.500 
medewerkers), waar onderwijs 
en onderzoek wordt gedaan. 
Daar heb ik geleerd dat een 
organisatie van professionals 
(onderwijs, onderzoek, zorg, 

advocatuur, adviesorganisaties, 
enzovoort) echt anders is dan 
een fabriek waar het product via 
de lopende band tot stand komt. 
Het onderwijs vraagt 
professionals die met verstand 
van zaken onderwijs ontwikkelen 
en verzorgen en onderzoek 
doen. Die professionals maken 
gebruik van hun kennis, inzicht 
en ervaring om ontwikkeling 
vorm te geven en vraagstukken 
op te lossen. Dat kun je niet 
automatiseren of in standaard 
processen gieten, want elke 
situatie, elk kind, elk vraagstuk is 
anders.
Dat betekent overigens niet dat 
het allemaal vrijheid blijheid is. Er 
zijn wel kaders en afspraken 
waarbinnen ieder zijn werk doet. 
We zijn immers ook die 
KPZ-community en dat straal je 
met elkaar uit door volgens 
dezelfde uitgangspunten te 
werken.'
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WAT WAS JOUW EERSTE 
LEIDINGGEVENDE ERVARING?
'Dat is een leuk verhaal, van lang 
geleden. Ik werkte bij ING op de 
centrale afdeling Personeel & 
Organisatie. Ik had geen 
leidinggevende functie, maar 
wilde wel die ervaring opdoen. 
Mijn toenmalige afdelingsleider 
gaf me de ruimte. We spraken af 
dat ik voortaan, voor de interne 
zaken die de afdeling betroffen, 
de leidinggevende was. Daar 
konden de collega’s voor bij mij 
terecht en daar mocht ik over 
beslissen. Het was aan mij om 
met hem af te stemmen en te 
overleggen. Ik kreeg alle interne 
zaken op mijn bord en kreeg de 
ruimte en het vertrouwen. Dat 
was een geweldig experiment 
waar ik veel van heb geleerd.

Ik hou wel van experimenten en 
uitproberen. Mijn adagio is: klein 
beginnen, uitproberen en dan 
groter maken. Ik ben niet van de 
big bang-veranderingen, volgens 
mij werkt dat niet. Als je iets wilt 
verbeteren of veranderen, zeiden 
we vroeger: maak een KSG’tje 

(klein slim groepje) - nu noemen 
we dat een multidisciplinair team 
- en ga aan de slag. Denken, 
overleggen, uitproberen, 
aanpassen en weer doorgaan.  
Dat is een interatief proces en zo 
kan er iets moois ontstaan.'

KUNNEN WE IN HET 
ONDERWIJS OOK MEER 
EXPERIMENTEREN?
'Zeker. Onderwijsvernieuwing 
vraagt in de huidige tijd ook om 
experimenteren. Onlangs had ik 
een gesprek met een aantal 
bestuurders van scholen waar we 
mee samenwerken en daar 
spraken we onder meer over 
onderwijsvernieuwing. We 
hebben allemaal een soort 
onbestemd gevoel dat het 
anders moet met en in het 
onderwijs. Hoe kunnen we de 
kinderen opleiden of, misschien 
nog beter, begeleiden naar 
volwassenheid, burgerschap? 
Blijven we dat hoofdzakelijk 
doen in klassen, achter bankjes 
en in stoeltjes? Hoe stimuleren 
we creativiteit, zelfredzaamheid, 
aanpassingsvermogen, reflectie, 

samenwerken, 21st century skills? 
Ik zou het heel mooi vinden om 
meer te gaan experimenteren 
met nieuwe concepten, samen 
met het werkveld en andere 
partners in het onderwijs. Daarbij 
weten we nog niet precies welke 
kant het opgaat en hoe het 
moet, maar met een paar 
enthousiaste mensen van 
verschillende partners bij elkaar 
gaan zitten en een experiment 
uitdenken en gaan doen, lijk me 
heel verfrissend.'

ER WORDT NU GEWERKT AAN 
EEN NIEUWE DEELTIJD-
OPLEIDING. WELKE KANSEN ZIE 
JE BIJ DE ONTWIKKELING VAN 
DIE NIEUWE OPLEIDING? WAAR 
MOET HET ONTWIKKELTEAM 
BIJV. AAN DENKEN?
'Voor de deeltijd zie ik twee 
kansen: benut de mogelijkheden 
die er zijn voor onderwijs-
vernieuwing en nieuwe vormen 
van leren. Zoals we net ook 
bespraken. Dat geldt overigens 
ook voor de voltijd. Ik was 
onlangs bij een lezing van 

Véronique Damoiseaux in gesprek met Ingrid Lammerse
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Zachary Walker (georganiseerd 
tijdens de stagiaire-dag van 
Catent). Hij vertelt heel 
inspirerend over hoe kinderen 
leren en hoe het (kinder)brein 
werkt en wat je als (aankomend) 
leraar in je lessen kunt doen om 
het leren door kinderen te 
stimuleren.

Daarnaast vraag ik me af in 
welke mate de deeltijd tegemoet 
komt of tegemoet kan komen 
aan de wensen van zij-
instromers. We hebben te maken 
met een lerarentekort en het zou 
mooi zijn als meer mensen 
kiezen voor het leraarsvak. Hoe 
kan onze deeltijd daarop 
inspelen?'

HOE KIJK JIJ NAAR DE CAMPUS 
KIND EN EDUCATIE; IS DAT OOK 
EEN EXPERIMENT?
'De Campus Kind en Educatie 
vind ik een prachtig voorbeeld 
van samenwerking met 
onderwijspartners en het 
werkveld ten behoeve van 
nieuwe opleidingen en 
onderwijsvormen. Zonder de 
campus zouden de ad PPKE en 
de masterontwikkeling er 
wellicht niet zijn en met de 
campus staat het thema 
interprofessioneel werken steeds 

meer op de kaart. Met het 
interprofessioneel werken zijn we 
echt voorloper.

De Campus Kind en Educatie 
wordt in kabinetsstukken als 
succesvoorbeeld in de regio 
Zwolle genoemd als het gaat om 
samenwerking tussen onderwijs 
en kinderopvang. Ik denk dat we 
die samenwerking binnen de 
campus, binnen het Zwolse en 
de regio verder kunnen 
uitbreiden. Alle 
onderwijspartners in het domein 
van de kindberoepen werken 
voor het regionale werkveld, 
daar komen we elkaar tegen en 
ik denk dat we meer van elkaar 
kunnen leren en meer samen 
kunnen doen. Denk daarbij aan 
de toekomst van Samen 
Opleiden en Professionaliseren 
(voorheen OIS), concepten als 
Vierslagleren, zij-instroom, 
aanpak lerarentekort enzovoort.'
 
HOE GAAN DE VOLGENDE 100 
DAGEN ERUITZIEN?
'Ik ben organisatiepsycholoog en 
ik vind het interessant om naar 
organisaties te kijken en hoe die 
functioneren in de samenwerking 
intern en met externe partners. 
Wat betreft KPZ heb ik daar het 
een en ander over gezegd.

Ik ben ook van handen uit de 
mouwen en aan het werk! Al 
werkende leren en verbeteren: 
iedere dag een beetje beter. En 
dat gaan het werkveld, de 
partners, studenten en 
medewerkers merken. KPZ als 
partner in de regio als 
opleidings- en 
onderzoeksinstituut voor de 
kindberoepen, waar met 
partners, docenten en studenten 
wordt gewerkt aan duurzaam 
onderwijs dat innoveert en 
anticipeert op de toekomst, 
zodat kinderen goed opgeleid en 
begeleid worden in ‘groot’ 
worden.'

VÉRONIQUE DAMOISEAUX IS 
HOGESCHOOLDOCENT TAAL 
OP KPZ.

Het Kenniscentrum van KPZ stelt zich onder andere ten doel om samen met het werkveld kennis te 
creëren, die direct betekenisvol kan zijn voor de praktijk. Daartoe zijn enkele jaren geleden drie 
kenniskringen werkveld ingericht: een kenniskring taal, een kenniskring rekenen en een kenniskring 
vernieuwende onderwijsconcepten. De kenniskringen bestaan uit een groep van ongeveer tien 
professionals die passie hebben en nieuwsgierig zijn naar een ontwikkeling binnen het domein van de 
kenniskring, zoals nieuwe concepten en aanpakken om het onderwijs vorm te geven. De kenniskring 
bestaat uit leraren en schoolleiders vanuit de verschillende besturen waarmee KPZ samenwerkt en 
docenten en onderzoekers van KPZ. De kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten heeft zich in het 
studiejaar 2017-2018 gericht op het samenstellen van een profielschets voor een startbekwame leraar die 
in een vernieuwend onderwijsconcept wil gaan werken. Centraal stond de vraag: ‘Wat zou een 
startbekwame leraar moeten kennen en kunnen om (goed) voorbereid te zijn op een vernieuwende 
beroepspraktijk? Waarbij we zowel in theorie als in de praktijk op zoek zijn gegaan naar antwoorden. Deze 
resultaten zullen binnenkort beschikbaar komen via de website van het KPZ Kenniscentrum.
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Mijn moeder zucht. 'Dus, Perry. Perry, lieverd. 
Gaat het echt wel goed? Eerlijk zeggen.’
Ik denk even na. Ik zal haar de waarheid 
vertellen. Ik moet alleen zeker weten wat die 
waarheid is, en ik wil het waarste gedeelte 
het eerst vertellen. (p.95)

In de lijst met recent bekroonde kinderboeken valt 
één titel nogal op: De gevangenisfamilie van Perry 
T. Cook, een jeugdboek dat gaat over het leven 
achter tralies – iets wat nog niet eerder op deze 
wijze beschreven is. 

Door de vlotte stijl, met veel dialogen, makkelijke 
woordkeuze en korte hoofdstukken is het boek zeer 
geschikt voor kinderen die wel wat meer willen

weten van het dagelijks leven in een gesloten 
inrichting, maar niet uit zichzelf snel een leesboek 
oppakken.

De titel van het boek wekt de verwachting dat het 
zal gaan over een kind waarvan familieleden achter 
slot en grendel zitten, maar vanaf de eerste pagina is 
al wel duidelijk dat de hoofdpersoon zelf als enig 
kind samen met zijn moeder in de Blue River 
gevangenis opgroeit, een gemengde Penitentiaire 
Inrichting in een piepklein plaatsje in de Amerikaanse 
staat Nebraska. De jongen denkt aan zijn huis-
genoten als aan kleurrijke familieleden die het goed 
met hem voor hebben. Dat de mensen niet veel 
kwaad in de zin hebben, heeft te maken met de 
relatieve vrijheid die ze binnenshuis genieten en het 
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vooruitzicht dat hen voorgehouden wordt door de 
humane directrice: het leven staat in het teken van 
het innemen van je plek in de maatschappij wanneer 
je (eindelijk) vrijgelaten wordt. Er is weinig 
onderhuidse spanning of jaloezie merkbaar.

Anderen zien hun kinderen slechts één keer per 
week tijdens bezoekuren in de grote zaal, maar 
moeder Jessica wordt gerespecteerd vanwege het 
feit dat ze maatschappelijk werk verricht. Ook 
probeert ze iedereen een hart onder de riem te 
steken en voor ogen te houden dat het dagelijkse 
leven in het teken van het latere leven buiten moet 
staan. De wereld in de gemengde Blue River 
gevangenis verloopt vanzelfsprekend en 
overzichtelijk voor de hoofdpersoon Perry die door 
de volwassen gevangenen mede-opgevoed wordt. 
Hij is voorkomend en sportief, onder andere door 
sportactiviteiten met een (ex-)beroepsbasketballer 
die hem flink laat hardlopen.

Zijn moeder lijkt wel afgesneden van het normale 
leven. Ze ontvangt ook nooit bezoek en lijkt daar niet 
om te geven. Wie zijn vader is en waarom hij hen niet 
opzoekt, komt de lezer pas gaandeweg te weten op 
het moment dat Perry levensvragen gaat stellen aan 
zijn moeder en andere bewoners. En hoe zit het 
eigenlijk met zijn opa en oma? Waarom zit zijn 
moeder hier vanaf haar achttiende en hoe lang kan 
het nog duren?

Perry leeft vanaf zijn geboorte in Blue River en heeft 
daar nooit eerder vraagtekens bij gezet. Het lijkt wel 
alsof hij met de stap van lager onderwijs naar de 
brugklas pas in staat is om het bekende leven wat 
meer los te laten en ook levensvragen te stellen. Dat 
zijn leven toch wel bijzonder is, merkt hoofdpersoon 
Perry nog het meest op school: hij wordt elke dag 
door een welwillende juf opgepikt en volgt normaal 
onderwijs, waar hij helaas vanwege zijn afkomst 
soms met de nek aangekeken wordt door andere 
jongens.

Gelukkig voor hem heeft hij een heel goed maatje: 
zijn vriendin Zoey, die het wel voor hem op durft te 
nemen. Zoey kan op haar beurt haar hart luchten 
over de nieuwe vriend van moeder die zich te veel 
opdringt in haar leven en het misschien wel goed 
bedoelt, maar ergerlijk communiceert. Wanneer deze 
man zich ook gaat bemoeien met Perry’s leven, 
dringt de maatschappij met rechten en plichten zich 
onontkoombaar op en dan wordt het leven er niet 
eenvoudiger door. 

Van alle volwassen personen in het boek is het wel 
duidelijk dat ze geen kwaad in de zin hebben, maar 
juist het handelen van de stiefvader van Zoey maakt 
dat het niet helder is of hij een steun of een 
bedreiging vormt.

Uiteindelijk leert Perry T. Cook eigen stappen te 
zeten: hij slaat zich er dapper doorheen, komt achter 
moeders waarheid, wordt ook een steun voor haar 
en leert de wereld naar zijn hand te zetten.

De lezers die gegrepen zijn door de stijl en het 
thema worden op hun wenken bediend door 
uitgeverij Lemniscaat. In september is een nieuw 
boek van Leslie Connor uitgegeven volgens haar 
beproefde recept. Ook weer in korte hoofdstukken 
met veel dialogen komt de lezer vanzelf achter het 
levensverhaal van een -iets oudere- jongen. Dit boek 
is nog wat spannender van aard en zal ook de wat 
oudere lezers aanspreken.

Hugo van den Ende is hogeschooldocent 
taal op KPZ.

MEER LEZEN?
De gevangenisfamilie Perry T. Cook, Leslie Connor 
(2017) (9+)
De waarheid volgens Mason Buttle, Leslie Connor 
(2018) (11+)
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Otto van Wiggen heeft bijna 40 jaar binnen de 
Koninklijke Landmacht gediend en was onder 
andere commandant van het Korps 
Commandotroepen. Hij heeft door de jaren heen 
het belang van goed leiderschap gezien en ervaren. 

Herman Engelsman, hogeschooldocent op KPZ, 
heeft zijn voormalige commandant het hemd van 
het lijf gevraagd over zijn boek Niemand is 
belangrijker dan het team en zijn visie op 
leiderschap.

In januari 1984 meldde ik me als puisterige puber bij 
de poort van de Engelbrecht van Nassau-kazerne in 
Roosendaal en begon mijn opleiding bij het Korps 
Commandotroepen. Vier maanden later zat de 
Elementaire Commando opleiding erop en was ik 
gerechtigd -zo noemden ze dat bij de commando’s- 
tot het dragen van ‘de groene baret’. Die baret staat 
voor mij nog altijd symbool voor alles wat deze 
opleiding mij heeft gebracht en waar ik tot op de 
dag van vandaag profijt van heb: het besef dat je 
zowel fysiek als mentaal veel meer kunt dan je denkt 
en dat je altijd mag rekenen op de ander. Je hoeft 
het niet alleen te doen! 
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BRIGADEGENERAAL BUITEN 
DIENST OTTO VAN WIGGEN
OVER LEIDERSCHAP

Otto van Wiggen en Herman Engelsman
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Een groot voorbeeld en belangrijke inspirator voor 
mij in die tijd was de toenmalige commandant van 
de opleiding luitenant Otto van Wiggen. Het toeval 
wilde dat onze paden zich een half jaar geleden weer 
kruisten tijdens een studiedag van negen 
lerarenopleidingen (de Radiantdag) in Gouda waar 
-inmiddels- Brigadegeneraal buiten dienst Otto Van 
Wiggen als hoofdspreker over leidinggeven sprak.
Ik heb mijn voormalige commandant daarna 
uitgenodigd voor een etentje in Zwolle en hem 
vragen gesteld over zijn visie op leiderschap. Wat 
kunnen onderwijsprofessionals van deze leider leren?

Je geeft in je boek een aantal eigenschappen aan 
waarover een effectieve leider moet beschikken. 
Naast emotionele stabiliteit, eerlijkheid en 
empathie noem je bescheidenheid. Waarom is het 
zo belangrijk dat een leider bescheiden is?
‘Omdat je daarmee onderdeel van een groep wordt. 
Als je altijd alles naar je zelf toe haalt, dan ben je 
slechts bezig met het voeden van je eigen ego. Met 
bescheidenheid druk je uit dat je het zelf soms ook 
niet altijd weet en dat je dichter bij je club staat, dan 
dat die club misschien wel zou denken. Durf te 
zeggen dat je iets verkeerd hebt gedaan en durf te 
vragen of een ander wellicht een beter idee heeft. Zo 
krijg je een hele andere uitstraling. Ook voor een 
docent is het belangrijk dat je af en toe durft te 
zeggen dat je ernaast zit. Herman, heb jij tijdens 
jouw Commando-opleiding mij ooit horen zeggen 
dat ik iets fout had gedaan?’ 
 
Uhm... daar staat me niets van bij, Otto.
‘Nee, dat besef had ik toen nog niet... dat komt met 
de jaren.’

Jij stelt in je boek dat leiders worden geboren en 
niet worden gemaakt. Toch zal ook een geboren 
leider niet meteen alle kneepjes van het vak 
beheersen. Heb jij een voorbeeld uit jouw carrière 
van eigen handelen waar je achteraf niet trots op 
was? Heeft dat voortschrijdende inzicht je manier 
van leidinggeven veranderd?
‘Ja, ik botste een paar jaren geleden met een jonge 
kolonel. Ik vond hem een blaaskaak en ergerde me 
aan zijn -in mijn ogen- arrogante gedrag. Aan de ene 
kant vond ik hem inhoudelijk wel goed, maar aan de 
andere kant vond ik dat hij zijn persoonlijke rol 
daarin te veel centraal stelde. Ik besloot zijn 
persoonlijke speelruimte met een duidelijke opdracht 
te beperken. Mijn zakelijke en afstandelijke houding 
voelde hij natuurlijk. De afspraken waren dan wel 
duidelijk, maar er was geen sprake van wederzijds 
vertrouwen en dat kwam ons gezamenlijke product 
niet ten goede. Ik had toen een vrouwelijke chef-staf 

die deze situatie goed aanvoelde en mij op een 
gegeven moment proactief feedback gaf. Hoewel 
veel jonger en lager in rang, liet zij zich daar niet 
door weerhouden en vertelde me: ‘Jouw manier van 
communiceren polariseert alleen maar! Nuanceer je 
eigen vooroordelen en voer nu eens een normaal 
gesprek met hem over zijn drijfveren en ambities’.

Hoe reageerde jij op die terechtwijzing door deze 
collega?
 ‘Ik voelde me aangesproken… uit schaamte.’ 
 

Schaamte?
‘Ja, schaamte. Zelfkritiek en kritiek in het algemeen 
die terecht is, resulteren vaak in schaamte. Ik denk 
dat iedereen die je op deze manier een spiegel 
voorhoudt de meest menselijke trekjes gaat 
vertonen. Je voelt je aangesproken en dan verdwijnt 
de lompheid. Bij mij werkt dat in ieder geval zo. 
Mensen die mij op deze manier bejegenen komen bij 
me binnen, omdat ik vind dat ze de moed hebben 
om me tegen te spreken uit overtuiging en het 
algemene belang. Besef eens wat voor een moed het 
van iemand vereist om zulke boodschappen tegen 
een leidinggevende te verkondigen! Dat ga je pas na 
verloop van tijd inzien en zie je niet als je jong bent. 
Je realiseert je dan dat iemand de moeite heeft 
genomen om zijn kritiek te verwoorden, te timen en 
terug te koppelen. Dat is loyaliteit!’ 
 
Heb jij zelf zoiets meegemaakt?
‘Ja, lang geleden ging het mis tussen een 
brigadecommandant en mij. Ik was toen begin 30, 
een jonge majoor. Hij was 55, zonder ambities en 
keek al uit naar zijn pensionering. In een persoonlijk 
onderhoud vroeg ik hem een keer: ‘U heeft een 
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mensenleven aan ervaring opgebouwd en ik zou het 
wel fijn vinden als u die ervaring eens met mij deelt.’ 
Helemaal fout; hij kon hier niet mee overweg.’
 
Maar dit verzoek komt mij alleszins redelijk over.
‘Misschien had ik het niet goed getimed. Wellicht 
vond hij mij een jonge vrucht die hem fijntjes liet 
voelen hoe hij leiding moest geven. Daarna heb ik 
alleen maar te horen gekregen wat er allemaal fout 
ging. Tja, zo gaat dat…’
 
Ik zou eerder zeggen: ‘Tja, zo gaat dat helaas…’. In 
je boek komt het begrip empathie met een zekere 
regelmaat aan de orde. Je hebt het ook over de 
noodzaak van oprechte interesse van de leider in 
zijn mensen en waarom de leider zich dient te 
onthouden van sarcasme en cynisme. Waarom is 
geloofwaardigheid zo’n belangrijke eigenschap en 
waarom dien je sarcasme en cynisme zoveel 
mogelijk te vermijden?
‘Met azijn kun je niet inspireren.’ 
 
Maar heb jij je dan nooit van sarcasme bediend?
‘Natuurlijk wel… uit teleurstelling of frustratie. Maar 
met het ouder worden kun je beter loslaten en hoef 
je niet meer zozeer een bepaalde rol te spelen.’
 
Je valt dan meer met jezelf samen?
‘Ja, je doet gewoon zoals je bent. Het enige dat 
overleeft is positivisme dat op realisme is gestoeld.’
 

Doel je hier op de metafoor van de ijscoman die je 
tijdens je lezing hebt gebruikt? 
‘Ja. Als je iedereen tevreden wil houden moet je ijs 
gaan verkopen. Ik heb een hekel aan al die generaals 
die in deze tijd, waarin het leger nagenoeg failliet is, 
blijven roepen: 'Dit hebben we goed gedaan, dat 
hebben we goed gedaan en het gaat steeds beter.' 
Daar word ik misselijk van. Dan ben je gewoon een 
blije appelbol en denk je dat alles kan en dat is niet 
zo. Maar met azijn kom je er ook niet, dus je 
positivisme moet wel ergens op gebaseerd zijn.’

In je boek haal je commandant Tuinman aan die 
tijdens een missie in Afghanistan zijn manschappen 
vertelt dat ze dieper een vallei in zullen trekken. Z’n 
soldaten zeggen dan: 'Ja, maar we zouden maar tot 
dit punt gaan, de watervoorraad is al gehalveerd en 
de munitie is bijna op.' Tuinman zegt dan: ‘We gaan 
toch door!’ en zijn soldaten volgen hem. Ze doen 
dat ondanks de bezwaren die ze hebben? Waarom?
 ‘Ze doen dat toch vanwege de reputatie van 
Tuinman, diens uitleg van de situatie en de steun van 
een aantal sergeanten. Reputatie, Uitleg en Steun 
speelden hierbij een cruciale rol. Maar uiteindelijk is 
het wel Tuinman die het doel bepaalt! Niemand 
anders; een baas geeft richting en moet het doel 
stellen.’ 
 
Het bruggetje naar Leading by example is gelegd 
Otto. Laten we het hebben over voorbeeldfuncties.
‘In mijn wereld zijn die heel belangrijk.’ 
 
In mijn wereld ook. Maar soms bekruipt mij het 
gevoel dat sommige mensen als uitgangspunt het 
hogerop komen in de hiërarchie hebben en 
daarmee het eigenbelang laten prevaleren ten 
koste van het centraal stellen van de student. Dat 
laatste is trouwens een veel gebezigd begrip in 
onderwijsland, maar is in mijn ogen in de praktijk 
vaak een holle kreet.
‘Ambitie hebben of hoger op willen komen is niet 
erg, zolang het maar niet de doorslaggevende factor 
is. Ik zie wel dat het steeds moeilijker wordt om 
samen ergens aan te werken, omdat onze 
samenleving verregaand individualiseert. Social 
media wakkert dat aan; de egotripperij op Instagram 
en Facebook neemt soms schrikbarende vormen 
aan. Ik probeer per definitie ook altijd in de ‘wij-vorm’ 
te praten en in die ‘wij’ hebben zowel jij als ‘ik’ een 
rol. Je doet niets helemaal alleen en het is 
tegelijkertijd niet verkeerd om ambitieus te zijn.'
 

Richting geven en duidelijkheid verschaffen is de eerste 
verantwoordelijkheid van een leidinggevende
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Wat kunnen wij op onze scholen doen om 
aankomende leerlingen en studenten zo’n ‘sense of 
urgency’ mee te geven dat je het samen moet doen 
en dat niemand belangrijker is dan het team?
‘Je moet je waarden en overtuigingen nadrukkelijker 
wegzetten. Je bent docent en dat is een roeping en 
je roeping is studenten beter maken. Voed hun trots, 
maar maak ze ook bewust van je waarden en 
normen en leer hen hoe ze die kunnen uitdragen. 
Daar haal je je tevredenheid uit en niet uit 
slagingspercentages. Slagingspercentages zeggen 
mij helemaal niets. Het gaat om de daar 
onderliggende waarden. Het gaat erom goede, 
betrokken mensen voor de klas te krijgen en wat is 
er nou mooier dan dat je daaraan mag bijdragen?’
 
Je benadrukt in je boek ook herhaaldelijk het 
belang van het geven en ontvangen van feedback. 
Dat geldt natuurlijk ook voor ons op scholen. Hoe 
organiseer je je eigen feedback?
‘Mensen kunnen alleen maar beter worden als je 
door de ogen van een ander naar je eigen gedrag 
kijkt. Zelfreflectie is mooi, maar het gros van de 
mensen overschat zichzelf. Als je een eerlijk beeld 
van jezelf wil krijgen, moet je aan iemand anders zijn 
mening vragen over wat hij ziet.
Reflectie heeft trouwens alleen zin als mensen dat 
zelf willen en ook de toegevoegde waarde daarvan 
van inzien. Je kunt het dus niet opleggen. De 
voorwaarde is: ben je dusdanig bescheiden dat je 
beseft dat je altijd beter kunt worden.’ 
 
Vind jij dat een soortgelijk mechanisme ook van 
toepassing zou moeten zijn op het management-
team, met andere woorden: zouden docenten en 
ondersteuners ook hun leidinggevenden moeten 
beoordelen?
‘Ja natuurlijk… maar het gebeurt helaas nauwelijks. Je 
kunt je afvragen waarom een manager ‘nee’ zou 
zeggen op een verzoek tot beoordeling. Als hij nee 
zegt, geeft zo’n manager aan: 'Ik heb die 
professionele verbetering niet nodig.' Eigenlijk drukt 
hij daarmee uit dat hij geen behoefte meer heeft om 
zich verder te ontwikkelen. Naast het geven van 
richting moet een manager eigenlijk nog maar één 
ding doen: hij moet jou ontzorgen… Een manager 
moet jou faciliteren en jij geeft hem vervolgens 
feedback hoe hij faciliteert. Als leidinggevende moet 
je de durf hebben om in te zien wat mensen van 
jouw leiderschap vinden, want ze zijn er immers niet 
voor zichzelf. Ze zijn er voor de school. Nou, betrek 
dan de hele school in dat oordeel.’
 

Wat zou het voor 
jou betekenen als 
zo’n voorstel tot 
beoordeling door 
de werkvloer 
door een 
directeur of 
manager wordt 
afgekeurd?
‘Ik ben dan 
iemand die heel 
zwart-wit denkt: 
ik serveer je af… Dan is hij mij kwijt en ik neem hem 
niet meer serieus. Hij geeft dan eigenlijk aan: 'ik wil 
niet beter worden en ik ben bang voor reflectie'. 
Daar kan ik geen respect voor opbrengen en dan 
heb je voor mij als leidinggevende afgedaan!’
 
Wat heeft de Commando-opleiding jou gebracht?
‘Mij heeft het duidelijk gemaakt: veroordeel nooit 
meer iemand op z’n uiterlijk.’
 
Dat inzicht heb je opgedaan tijdens jouw 
Commando-opleiding?
‘Nee, tijdens de tijd dat ik commandant van die 
opleiding was. Commando’s zijn over het algemeen 
geen enorme spierbundels of Rambo’s, maar 
evenwichtige jongens die je om een boodschap kunt 
sturen en dat zie je pas als ze onder druk komen te 
staan. Het Korps Commandotroepen heeft van mij 
wel een completer mens gemaakt als baas. Ik ben 
me nog meer gaan beseffen dat leiders hun mensen 
moeten beschermen.’ 
 
Wat een mooi inzicht, Otto en wat een mooie 
afsluiting van dit gesprek. Leiders moeten hun 
mensen beschermen en voor en achter ze staan.
 ‘Ja, letterlijk beschermen, tegen de bureaucratie, 
tegen de onderwijsinspectie en tegen zichzelf als ze 
tegen een burn-out aan zitten. Maar ook omdat we 
ze geen dingen moeten laten doen die ze eigenlijk 
niet kunnen of omdat we onvoldoende beseffen wat 
een ingrijpende privésituatie voor een impact heeft… 
dat is ook beschermen.’

HERMAN ENGELSMAN IS HOGESCHOOLDOCENT 
ENGELS OP KPZ.

13



HELMA OOLBEKKINK IS LECTOR NAAR EEN 
MEERVOUDIGE PROFESSIONALITEIT VAN LERAREN 
BIJ DE HAN (HOGESCHOOL ARNHEM EN 
NIJMEGEN). OP 7 JUNI VOND DE OFFICIËLE 
INSTALLATIE PLAATS EN SPRAK ZE HAAR INTREDE-
REDE UIT WAARIN ZE HAAR PLANNEN VOOR DE 
KOMENDE VIER JAAR ONTVOUWT.

Leraren zijn professionals met een eigen 
combinatie van expertise, engagement en 
verantwoordelijkheid. Leraren ervaren echter lang 
niet altijd de ruimte om hun expertise in te zetten 
of vanuit hun engagement te handelen om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van leerlingen.

Dit is een pleidooi om de stuurkracht van leraren te 
ontwikkelen en te versterken door in opleiding en 
professionalisering aandacht te hebben voor zowel 
de leraar als persoon met eigen waarden en idealen 
als voor de structuur en cultuur van de 
schoolomgeving waarin hij/zij werkt. Stuurkracht 
zorgt ervoor dat leraren gericht en doelbewust 
onderwijspraktijken veranderen om de ontwikkeling 
en het leren van leerlingen te bevorderen. Leraren 
worden zo gepositioneerd als actieve professionals 
die samen aan het roer staan in een bewegend 
onderwijsveld.

HELMA OOLBEKKINK VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

LERAREN VERANDEREN
VERSTERKEN VAN STUUR-
KRACHT VAN LERAREN

Installatie van Helma Oolbekkink als lector door Tijs Breukink, interim-lid College van Bestuur HAN
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HET LERAARSBEROEP VERANDERT
Leraren zijn professionals, maar hun professionaliteit 
staat onder druk door bewegingen van buiten. Denk 
aan controle op bijvoorbeeld prestaties van 
leerlingen. Tegelijkertijd vragen nieuwe bewegingen 
in het onderwijs om een andere invulling van de 
leraarsrol; denk bijvoorbeeld aan het omgaan met 
diversiteit. Van leraren wordt in toenemende mate 
verwacht dat zij kunnen omgaan met bijvoorbeeld 
leerlingen met verschillende (culturele) 
achtergronden en uitdagingen op het gebied van 
gedrag (Denessen, 2017). Het omgaan met culturele 
diversiteit behoeft aandacht van scholen en 
lerarenopleiding: welke inzichten hebben leraren 
nodig om te kunnen omgaan met een diversiteit aan 
culturele achtergronden? (Pels, 2012). Omdat leraren 
de kansen van leerlingen zowel positief als negatief 
kunnen beïnvloeden, moeten zij zorgvuldige 
afwegingen maken (Denessen, 2017). Naast het 
omgaan met leerlingen met verschillend gedrag of 
een andere culturele achtergrond, wordt ook 
aandacht gevraagd voor individuele leerbehoeften 
van leerlingen. Er wordt in dit verband gesproken 
over het ‘personaliseren van onderwijs’: het 
aanpassen van onderwijs op de leerbehoefte 
en -doelen van de individuele leerling en het 
bevorderen van zelfregie over het leren (Van Loon, 
Van der Neut, De Ries & Kral, 2016).
Als gevolg van deze en andere ontwikkelingen 
ontstaan er discussies over de verschillende rollen en 
taken die leraren in deze context wel en niet zouden 
moeten hebben. Welke verantwoordelijkheid hebben 
leraren wel en niet? Wat betekenen deze 
ontwikkelingen voor hun (meervoudige) 
professionaliteit (Hargreaves, 2000)? Zijn er ook 
grenzen aan de professionaliteit van leraren? (zie 
bijvoorbeeld Van der Meer, 2011).

STUURKRACHT IN EEN BEWEGEND 
ONDERWIJSVELD
De stuurkracht van leraren is cruciaal bij het 
vormgeven van onderwijs in een onderwijscontext 
die in beweging is (Vähäsantanen, 2015; 
Oolbekkink-Marchand, et al., 2017). Stuurkracht zorgt 
ervoor dat leraren gericht en doelbewust 
onderwijspraktijken veranderen om de ontwikkeling 
en het leren van leerlingen te bevorderen. 
Stuurkracht wordt in de literatuur omschreven als 
'het bewust uitoefenen van invloed, keuzes maken of 
een houding aannemen in een specifieke situatie die 
invloed heeft op het werk van leraren binnen de 
school of daarbuiten en/of op hun professionele 
identiteit' (vgl. Eteläpelto et al., 2013).

De mate waarin leraren hun stuurkracht inzetten om 
onderwijs te ontwikkelen, kan echter sterk variëren. 
Alle leraren hebben een bepaalde mate van 
stuurkracht, maar ze kunnen die stuurkracht niet 
altijd (gezamenlijk) aanwenden om te doen wat zij 
belangrijk vinden of om hun doelen te 
verwezenlijken. Uit onderzoek dat ik met collega’s 
deed, bleek dat innovatieve leraren die hun 
stuurkracht gebruiken vaak conflicten kregen met 
collega’s omdat zij (te) ver voor de troepen uitliepen 
(Oolbekkink-Marchand et al., 2017). Dit kan 
uiteindelijk contraproductief werken, als leraar ben je 
onderdeel van een team en een school, en 
stuurkracht zou hierbinnen vorm moeten krijgen.

Dit sluit aan bij het pleidooi van de Onderwijsraad 
om professionele ruimte aan teams – en niet aan 
individuele leraren – te geven. (Onderwijsraad, 2016).
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van stuurkracht 
van leraren, ontwikkelden we met onderzoekers van 
het HAN Kenniscentrum kwaliteit van leren een 
model dat inzicht geeft in de dynamiek van 
stuurkracht van leraren (zie figuur 1). Aan dit model 
liggen een aantal aannames ten grondslag die 
gebaseerd zijn op theorievorming over, en 
onderzoek naar de professionele agency van leraren.
 
Centraal in het model staat de stuurkracht of 
‘professionele agency’ van leraren. Stuurkracht van 
leraren hangt enerzijds samen met persoonlijke 
factoren. Recent onderzoek laat telkens zien hoe 
bepalend die persoonlijke factoren zijn voor de mate 
waarin leraren keuzes maken en onderwijs 
vormgeven dat aansluit bij hun doelen. De 
belangrijkste persoonlijke componenten die 
genoemd worden zijn professionele identiteit 
(waarden, idealen, motivatie etc.), professionele 

Figuur 1 De Dynamiek van stuurkracht
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kennis en competentie en professionele geschiedenis 
(Eteläpelto et al., 2013; Priestley et al., 2015).
De stuurkracht van leraren hangt anderzijds samen 
met contextuele factoren. Materiële (fysieke 
mogelijkheden), culturele (discours op school, 
machtsverhouding) en structurele (sociale 
structuren kenmerken worden in verschillende 
onderzoeken benoemd als mede bepalend voor 
stuurkracht. Kortom de situatie op school is mede 
bepalend voor het onderwijs dat leraren vormgeven. 
Stuurkracht ontstaat echter niet door de omgeving 
alleen of door een persoon alleen, het is telkens een 
interactie tussen kenmerken van een leraar die 
bijvoorbeeld heel graag onderzoekend leren wil 
vormgeven met leerlingen en kenmerken van de 
omgeving, bijvoorbeeld een schoolleider die dit 
aanmoedigt of collega’s. In het begrip stuurkracht zit 
ook de impact vervat die het telkens heeft op
(de professionele identiteit van) onderwijs-
professionals en hun werkomgeving. Door stuur-
kracht te tonen in de eigen werkomgeving kan een 
leraar anders naar zichzelf gaan kijken (Beijaard et al, 
2004; Eteläpelto et al., 2014).
 
STUURKRACHT VERSTERKEN
Hoe kan professionalisering een bijdrage leveren aan 
het versterken van de stuurkracht van leraren? Een 
belangrijk voorwaarde is dan dat die 
professionalisering enerzijds aansluit bij wat leraren 
als persoon belangrijk vinden en anderzijds ook 
verbonden is met de context waarin zij werken. 
Praktijkgericht onderzoek kan een belangrijke rol 
spelen bij de versterking van de stuurkracht van 
leraren. De stuurkracht van leraren wordt merkbaar 
als onderzoek veranderingen binnen en buiten het 
klaslokaal teweeg brengt.

Ook al kan praktijkgericht onderzoek in potentie een 
bijdrage leveren aan de versterking van de 
stuurkracht van leraren, in werkelijkheid is dat lang 
niet altijd het geval. Uit eigen ervaring weet ik dat de 
relevantie van onderzoek voor leraren lang niet altijd 
duidelijk is, dat de schoolomgeving lang niet altijd 
open staat voor onderzoek naar de eigen praktijk, 
dat collega’s niet altijd willen meewerken aan 
onderzoek in de praktijk en dat er bijvoorbeeld vaak 
geen dialoog plaatsvindt over het onderzoek. De 
onderzoeks-
praktijk schuurt vaak met de onderwijspraktijk. Hoe 
kunnen inzichten over stuurkracht ons helpen om het 
huidige praktijkonderzoek binnen opleiding en 
schoolpraktijk te verbeteren?

Allereerst is het belangrijk om aandacht te hebben 
voor de persoonlijke kant, en dan met name voor het 
‘waarom’ of de ‘moral purpose’ van het praktijk-
gerichte onderzoek. Praktijkgericht onderzoek 
binnen lerarenopleidingen en scholen heeft vaak 
aandacht voor de ‘technische kant’, onderzoek moet 
ook voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. 
Onderzoek wordt daardoor nogal eens een project 
‘op zich’ dat niet meer verbonden is met de

eigen onderwijspraktijk en met datgene wat een 
leraar persoonlijk belangrijk vindt, zijn of haar ‘why’ 
of ‘moral purpose’.

Ten tweede is het belangrijk om aandacht te hebben 
voor de structurele kant ofwel de context 
waarbinnen het onderzoek wordt gedaan. Het is bij 
praktijkgericht onderzoek van belang om telkens de 
verschillende agenda’s van de leraar zelf, de school, 
het team etc. in de gaten te houden en hier zo goed 
mogelijk bij aan te sluiten. Praktijkgericht onderzoek 
vindt nog te vaak geïsoleerd plaats, terwijl het 
zoeken van aansluiting bij andere agenda’s ervoor 
kan zorgen dat een meer collectief doel 
geformuleerd wordt dat leidend is voor het 
onderzoek. Maar dit is niet voldoende, ook aandacht 
voor de structuur binnen de school is belangrijk, de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
rondom onderzoek moet geborgd worden.
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Ten derde is het van belang om aandacht te hebben 
voor de culturele kant. Ik denk bijvoorbeeld aan een 
dialoog over de ruimte voor onderzoek. Leraren 
ervaren vaak drempels om via hun onderzoek te 
kunnen innoveren binnen de school. De 
mogelijkheden worden ingeperkt om iets uit te 
proberen. Of dit nu beleving is of werkelijkheid, feit is 
dat leraren ruimte nodig hebben om te kunnen 
experimenteren. De schoolleiding kan hierin een 
cruciale rol spelen.

Ook is het belangrijk om in de schoolcontext te 
werken aan een cultuur waarin het gesprek over 
onderzoek plaats kan vinden, waar er ruimte is om 
kritische vragen te stellen en na te denken over de 
implicaties van onderzoek.

Het versterken van stuurkracht kan een bijdrage 
leveren aan innovaties in de onderwijscontext en ook 
daarbuiten. Die professionaliteit van leraren hebben 
we nodig in een onderwijsveld dat in beweging is.

Helma Oolbekkink is lector Naar een 
Meervoudige Professionaliteit van Leraren 
bij de HAN (Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen).
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Voor (kleuter)leraren biedt 
KPZ de post-hbo-opleiding 
Specialist Jonge Kind aan. De 
opleiding duurt ruim een jaar en 
beslaat vijftien bijeenkomsten. 
Inmiddels zijn we veel 
professionals Jonge Kind rijker. 
Eén van de professionals is 
Wilma Dresselhuis. Zij is 
afgestudeerd en al jaren 
werkzaam in het onderwijs. Ze 
deelt haar ervaringen over de 
opleiding en de vertaalslag naar 
de dagelijkse praktijk. Zij, haar 
kleuters en haar collega’s 
ervaren iedere dag de 
meerwaarde. 
 
Dat het werken met kleuters 
specifieke kennis en vaardig-
heden vraagt weet iedere leraar. 
Elke kleuter gun je een 
professionele leraar, bevlogen, 
met ambitie en kennis van zaken. 
Een heldere visie op onderwijs 
aan het jonge kind is 
noodzakelijk voor goed 
onderwijs.
Belangrijke aspecten voor de 
professional zijn:
• kennis van de ontwikkeling van 

het jonge kind;
• specifieke kennis en 

vaardigheden op het gebied van 

didactiek en pedagogiek;
• differentiatie- en 

organisatievaardigheden van het 
hoogste niveau.

 
‘Ik was nieuwsgierig naar de 
nieuwste ontwikkelingen en 
dacht: doe ik nog wel de goede 
dingen?. Toen ik deze opleiding 
zag staan, had ik meteen al veel 
zin om mezelf verder te 
ontwikkelen!’
 
‘DE BALANS TUSSEN 
LITERATUURSTUDIE EN 
PRAKTIJK IS GOED GEKOZEN!’
 
DRIJFVEREN
‘De kleuter van nu groeit op in 
een snel veranderende wereld. 
Denk aan de huidige informatie- 
en kennismaatschappij. We 
hebben te maken met nieuw-
komers en diversiteit in taal, 
religie en cultuur. De 
maatschappij wordt 
individualistischer. Het 
spelgedrag van kleuters 
verandert. Vroeger werd er veel 
buiten gespeeld en nu gebeurt er 
meer binnen. Er zijn verschillen 
tussen het leren van jongens en 
meisjes. Dit heeft consequenties 
voor mijn onderwijs. Hoe ga ik 

om met grote verschillen tussen 
kinderen? Wat wil ik jonge 
kinderen meegeven voor de 
toekomst?’
 
WAT KLEUTERS MERKEN VAN 
DE OPLEIDING
‘Ik besteed nu meer aandacht 
aan spelmogelijkheden in een 
uitdagende speelleeromgeving. 
De afgelopen jaren was er sprake 
van verschoolsing van het 
kleuteronderwijs. Nu is er weer 
sprake van herkenning en 
erkenning van de kleuter en dat 
heeft consequenties voor ons 
onderwijs.
Door het volgen van de opleiding 
Specialist Jonge Kind hebben we 
de basisinrichting in de 
kleutergroepen kritisch bekeken 
en aangepast. We bieden de 
kleuters een grotere diversiteit 
aan hoeken met meer 
spelmogelijkheden.
• We werken vanuit thema’s en bij 

‘mijn lichaam’ is er een 
huisartsenpraktijk ingericht en is 
er ook een apotheek en 
consultatiebureau ontstaan.

• Taal- en rekenkansen zijn in de 
hoeken gebracht. In de huishoek 
vind je klokken, agenda’s, 
pennen, kranten, weegschaal, 

MARIJKE BERTU VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

EEN PROFESSIONAL IN DE KLEUTERGROEP, 
DAT GUN JE IEDERE KLEUTER!
DE MEERWAARDE VAN DE POST-HBO-OPLEIDING 
SPECIALIST JONGE KIND
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kookwekker, boekenplank, 
boodschappentas, geld, mobiele 
telefoons en laptops.

• We stemmen af op de diversiteit 
van de ervaringswereld van 
kleuters. In de huishoek vinden 
ze ook een hoofddoek.

• De waarde van buitenspel is 
veranderd. We hebben nieuwe 
materialen.

• Kleuters zitten korter in de kring. 
In kleine groepen vinden 
doelgerichte (spel)activiteiten 
plaats.

• De kleuters denken mee en 
geven richting aan de inhoud 
van het onderwijs. Mijn leraarrol 
blijft belangrijk, maar door de 
eigen inbreng en ‘hun plan’ zijn 
ze intens betrokken en leren 
veel.'

 
DE MEERWAARDE VAN DE 
OPLEIDING
‘Ik heb veel geleerd, ben 
flexibeler en ik heb meer 
vertrouwen in de ontwikkeling 
van kinderen en van mezelf! De 
kleuter ontwikkelt en leert 
spelend. In het spel zie je de hele 
ontwikkeling. Observeren is 
belangrijk. Ik kijk gerichter. Door 
literatuurstudie en vanuit een 
vernieuwde visie zorg ik voor 
verbeterde differentiatie.
Ik ben blij dat kleuters weer 
gezien en gehoord worden. De 
kleuter van nu groeit op in een 
tijd met nieuwe mogelijkheden, 
maar zijn ontwikkeling verloopt 
nog wel langs dezelfde lijnen. 
Mijn kennis had een update 
nodig. Tijdens de opleiding heb 
ik handvatten gekregen om goed 
onderwijs te geven. Ook met veel 
onderwijservaring is het goed 
om te vernieuwen en kritisch 
naar je eigen handelen te kijken. 
Je verandert door de opleiding 
en krijgt een vernieuwde 
werkhouding. Mijn visie op 
onderwijs aan het jonge kind 
heeft zich ontwikkeld.
De ontwikkelingsgerichte aanpak 
van de opleiding maakt dat je 
meegroeit met alles wat je 

ontdekt over jezelf, de kleuter en 
je school. Binnen de kaders van 
de opleiding geef je zelf invulling 
aan eigen focusgebieden. 
Daardoor kies je een route, die 
bij jou en je schoolsituatie past. 
Je leert van medestudenten 
doordat je werkt in leerteams 
van zo’n vijf studenten. Je krijgt 
feedback van collega’s die met 
kleuters werken, met diversiteit 
in aanpak en visies.’
 
‘IK WAS EEN GOEDE LERAAR EN 
BEN NOG BETER GEWORDEN!

WAT COLLEGA’S MERKEN
‘Er zijn veel veranderingen in 
gang gezet en we inspireren 
elkaar. We zijn een enthousiast, 
gedreven team. Door nieuwe 
inzichten vanuit de post-hbo-
opleiding Specialist Jonge Kind 
ontstaan nieuwe ideeën. Dat 
geeft energie en nog meer 
werkplezier. Je leert een lerend 
netwerk op te zetten met eigen 
collega’s, om samen een 
verandering door te voeren of te 
ontwikkelen. Wij wilden kinderen 
meer spelkansen bieden. Het was 
een proces om mijn collega’s te 
betrekken bij mijn 
professionalisering. We waren al 
een goede school, maar we zijn 
nog veel beter geworden.’
 
‘WE ZIJN SAMEN BEZIG MET DE 
ONTWIKKELING VAN KLEUTERS. 
WE HEBBEN MEER 
AANSLUITING GEZOCHT MET 
GROEP 3 EN DE 
KINDEROPVANG.’
 
ONDERSTEUNING VANUIT DE 
SCHOOLDIRECTIE EN 
COLLEGA’S
‘Naast mijn baan was het volgen 
van de opleiding goed te 
volbrengen. Vanuit de directie 
heb ik vertrouwen en ruimte 
gekregen. Collega’s waren 
betrokken bij mijn praktijk-
onderzoek. Ik heb een enquête 
gehouden bij de onderbouw-
collega’s. We zijn aan de slag 

gegaan om de basisinrichting in 
alle groepen te verbeteren. De 
directie gaf toestemming om 
alles uit te proberen. We hebben 
geld en middelen gekregen en 
daardoor zijn er veel zichtbare 
resultaten. We werken samen, 
sparren veel en hebben meer 
kleuterbouwoverleg. We hebben 
de ingezette ontwikkeling 
vastgehouden.’

‘IK BEN KINDGERICHTER 
GEWORDEN. DE OPLEIDING 
HEEFT ME VEEL GEBRACHT.’

Met dank aan Ria 
Colenbrander die destijds 
de opleiding heeft verzorgd.
Marijke Bertu is hogeschool-
docent Jonge Kind & trainer 
en procesbegeleider bij 
KPZ.

Meer opleidingsinformatie? 
Bezoek www.kpz.nl/ 
studeren/specialist-jonge-kind
In januari 2019 start een nieuwe 
groep. Aanmelden is nog 
mogelijk.
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MET HET WINNEN VAN DE 

ONDERZOEKSPRIJS 2018 IS 

SASKIA FONTAINE, VORIG 

JAAR AFGESTUDEERD AAN 

KPZ, OOK GENOMINEERD 

VOOR DE ONDERWIJS-

TOPTALENTPRIJS 2018. DEZE 

PRIJS WERD UITGEREIKT OP 11 

OKTOBER DOOR MINISTER 

VAN OCW INGRID VAN 

ENGELSHOVEN.
 
Met haar bachelorthesis ‘Lezen is beleven!’ heeft 
Saskia een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd 
naar hoe de leraar een extra stimulans kan geven aan 
intrinsieke leesmotivatie bij het stillezen in groep 4. 
Saskia voerde haar onderzoek uit in groep 4 van De 
Gildeschool. De Gildeschool wilde meer aandacht 

SASKIA FONTAINE VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

NOMINATIE ONDERWIJS-
TOPTALENTPRIJS 2018
'LEZEN IS BELEVEN'

Van links naar rechts: Marije Goosen, Maaike van 't Veld en Saskia Fontaine
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besteden aan begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren (Schoolgids De Gildeschool, 2017). Om de 
kwaliteit van het begrijpend lezen te verbeteren is 
het volgens Schaffner, Schiefele en Ulferts (2013) 
van belang om de intrinsieke leesmotivatie te 
stimuleren. Dit gegeven, in combinatie met het 
onderwerp waaraan De Gildeschool aandacht wilde 
besteden, heeft de aanleiding gevormd voor het 
onderzoek.
 
INTRINSIEKE LEESMOTIVATIE
De volgende onderzoeksvraag werd geformuleerd: 
Hoe kan de leraar de intrinsieke leesmotivatie een 
extra stimulans geven bij het stillezen in groep 4? 
Om een antwoord te vinden op deze vraag, werd 
een aantal deelvragen geformuleerd:
1. Wat wordt er bedoeld met leesmotivatie?
2. Wat is het doel dat wordt nagestreefd met de 

activiteit van het stillezen?
3. Wat zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen dat 

leerlingen gemotiveerd worden om stil te lezen?
4.Op welke wijze wordt de leesmotivatie momenteel 

gestimuleerd in groep 4 door de leraar?
5. In hoeverre zijn leerlingen van groep 4 momenteel 

intrinsiek gemotiveerd om stil te gaan lezen?
6. In hoeverre voldoet het ontwerp aan de stimulering 

van de intrinsieke leesmotivatie gedurende het 
stillezen?

 
LITERATUURSTUDIE EN VOORONDERZOEK
Om antwoorden te krijgen op deze deelvragen 
werden een literatuurstudie en een vooronderzoek 
uitgevoerd. Uit de literatuurstudie bleek dat 
intrinsieke leesmotivatie duidt op de wil van de 
leerling om te lezen, het gevoel plezier te hebben bij 
het lezen en het ervaren van een persoonlijk belang 
bij het lezen (De Naeghel et al., 2016; Kemmeren et 
al., 2006; Marinak & Gambrell, 2016; Schaffner et al.; 
Van Elsäcker & Verhoeven, 2001). Om intrinsieke 
leesmotivatie te stimuleren dient de leraar, oftewel 
de helpende volwassene, het kiezen van 
leesmateriaal, het lezen van leesmateriaal en het 
reflecteren op leesmateriaal te ondersteunen 
(Chambers, 2012). Marinak en Gambrell (2016) raden 
aan om bij de vormgeving van de activiteiten en 
opdrachten hierbij rekening de houden met ‘The 
ARC (Acces, Relevance and Choice) of reading 
motivation’. Het vooronderzoek bestond uit 
individuele gesprekken en groepsinterviews, 
enquêtes onder leerlingen en ouders, observaties 
van leraren, boekgesprekken en het afnemen van 
checklists over leesbevordering. Hieruit bleek dat de 
leraar behoefte had aan handvatten om het kiezen, 
het lezen en het reflecteren te ondersteunen. Ook de 
leerlingen voelden zich hierbij weinig ondersteund. 

Zo gaven de leerlingen op de leesmotivatie- en 
leesinteresselijst van Förrer en Van de Mortel (2014) 
aan dat zij zich eerder extrinsiek dan intrinsiek 
gemotiveerd voelen.

EXTRA STIMULANS
De onderwijsbehoeften rondom stillezen zijn 
vertaald naar een ontwerp dat gedurende zes weken 
werd uitgevoerd in groep 4 van De Gildeschool. 
Belangrijke aspecten van het ontwerp waren een 
handleiding met vragenkaarten om het formele 
boekgesprek te ondersteunen, vragenkaarten voor 
de informele boekgesprekken, een boek met 
reflectieve opdrachten, het kiezen van een eigen plek 
om te lezen (‘kussenlezen’) en het bijhouden van een 
‘leestips’-bord. Het ontwerp is gemonitord met 
logboeken en de effecten zijn gemeten door middel 
van interviews, de leesmotivatie- en leesinteresselijst 
en de checklist leesbevordering. Uit de metingen is 
gebleken dat de leraren vaardigheden hebben 
ontwikkeld om de intrinsieke leesmotivatie bij het 
stillezen een impuls te geven. Ook voelen de 
leerlingen zich ondersteund bij het kiezen en lezen 
van boeken en het reflecteren op boeken. 
Concluderend kan worden gesteld dat de leraar 
handvatten hebben gekregen om de intrinsieke 
leesmotivatie een extra stimulans te geven en dat de 
leraar moet helpen kiezen, lezen en reflecteren.

SASKIA FONTAINE IS IN JUNI 2018 AFGESTUDEERD 
AAN DE PABO VAN KPZ.
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Een groeiend aantal mensen uit het bedrijfsleven 
wil de overstap naar het onderwijs maken. 
Bijdragen aan een betere wereld, levensgeluk of 
een goede werk-privé balans gaan zwaarder wegen 
dan carrière of een grotere leaseauto. Men wil niet 
langer een nummer in de economische ratrace zijn, 
maar een bewust wereldburger die betekenisvol 
bijdraagt aan een hoopvolle toekomst voor zijn 
(klein)kinderen. We zien mooie voorbeelden van 
carrièreswitchers, die met een gezonde dosis 
idealisme, gedrevenheid en werk- en levenservaring 
het onderwijs komen verrijken.  
 
Terwijl de switchers zich juist aangetrokken voelen 
tot belangrijk en betekenisvol werk in de klas, zie je 
binnen menig school juist een tegengestelde 
beweging. Voor steeds meer mensen in het 
onderwijs lijkt het hoogste ideaal ‘iets’ buiten de klas 
te zijn. Na de nodige professionalisering ligt een 
post-hbo- of masterdiploma in het verschiet en de 
vraag naar een rol als ib’er, specialist, coach, 
projectleider of (bovenschools) coördinator ligt al 
snel op tafel. Of erger nog: men verlaat de school en 
komt als ZZP’er of adviseur met een ander 
prijskaartje via de achterdeur weer binnen. Het 
aantal ‘ambulanterfanters’ om de klas groeit snel, 
waardoor de organisatorische hark zich vertakt in 
vele vage varianten, het overlegcircuit steeds verder 
uitdijt en de hoeveelheid (gevraagde) informatie 
enorm groeit. We blijven het onderwijs onnodig 
complex organiseren en zorgen zelf ook voor de 
nodige extra werkdruk. Vraag maar eens aan de 
switchers hoe het bedrijfsleven met organisatorische 
uitdagingen omspringt. Je krijgt dan waarschijnlijk 
iets te horen over de ‘span of control’ van een 
leidinggevende (12-15 mensen), niet vergaderen maar 
weekstarts, scrums of sprints, projectmatig werken 
in plaats van stuur-, werk- of andere praatgroepen, 
geen dikke rapportages meer, maar ‘one paper 
memo’s’, pitches en een real time online dashboard

waarin je in een oogopslag de relevante informatie 
vindt om het primaire proces tijdig bij te sturen.
 
Ik wil het werk van mensen ‘buiten de klas’ niet 
bagatelliseren, want ook zij willen met de beste 
bedoelingen bijdragen aan nog beter onderwijs, 
maar het punt is, dat dit gebeurt vanuit achterhaalde 
opvattingen en aannames. De steeds nijpender 
wordende arbeidsmarkt zal ons dwingen om meer 
fundamentelere keuzes te gaan maken in de wijze 
waarop wij het onderwijs, de school, de klas, kortom 
de kindontwikkeling in de toekomst willen 
organiseren. Dat betekent dat we terug moeten naar 
de ‘bedoeling’ van onderwijs. Onderwijs is, net als 
bijvoorbeeld opvang of zorg, een relationeel 
product. In de pedagogische relatie geven leraren 
het goede voorbeeld. Goed onderwijs staat of valt 
met de kwaliteit van die relatie. We raken dan de 
kern van wat ons allen drijft om in het onderwijs te 
willen werken: welgemeende aandacht voor ieder 
kind en zijn ouders en met toewijding kunnen 
werken aan wat echt belangrijk is: een uitnodigende 
klas, gedegen lesvoorbereiding, goede uitleg, 
stimulerende werkvormen, positieve feedback, etc. 
Kortom het ambacht in de klas. Laten we ons niet 
verliezen in irrelevante bijzaken, die op steeds meer 
scholen helaas hoofdzaak dreigen te worden. Terug 
naar de klas en de bedoeling van onderwijs met drie 
fundamentele vragen voor iedereen die met heel 
veel plezier in het onderwijs wil werken:
• Hoe kan ik met gepassioneerde positieve verhalen 

over mijn leerlingen en mijn klas de ‘switcher’ laten 
beleven hoe mooi het vak is en de wat uitgebluste 
collega de lol in het werk teruggeven?

• Hoe kan ik als ‘ambulanterfanter’ het werk van leraren 
in de klas merkbaar lichter, eenvoudiger, 
overzichtelijker of aantrekkelijker maken?

• Hoe zorgen wij ervoor dat alle bijzaken die ons 
(te)veel tijd, geld of energie kosten benoemd worden 
en (met hulp van switchers) z.s.m. uit de school 
verdwijnen?

DE DEELTIJDOPLEIDINGEN GROEIEN MAAR 
LIEFST MET 29% EN DAT IS HARD NODIG OOK

JAN HEIJMANS

SWITCHERS EN
AMBULANTERFANTERS
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ILSE OUWENS HEEFT DE MLI AFGEROND MET EEN 
ONDERZOEK NAAR HAAR EIGEN MBO-PRAKTIJK, 
CIBAP IN ZWOLLE.

Mbo-studenten anno 2018 zoeken naar bronnen of 
inspiratie op internet en tonen daarmee weinig 
actieve nieuwsgierigheid naar hun omgeving. Het 
wereldbeeld is daardoor beperkt tot hun filterbubbel 
die, doordat internet werkt met bigdata en 
algoritmes, steeds wordt aangevuld met 
vergelijkbare informatie. Hierdoor komt een student, 
zo stelt Pariser (2010), in een ‘you-loop’ terecht. In 
een you-loop ontwikkel je, doordat je steeds 
bevestigd krijgt wat je al weet, een steeds smaller 
wordende versie van jezelf. De vraag die het Cibap, 
vakschool voor verbeelding, daarom stelt is: ’Hoe 
doorbreek je de you-loop van studenten op 
duurzame wijze?

Studenten op Cibap, vakschool voor verbeelding, 
worden voorbereid op een carrière in de creatieve 
industrie. Hiervoor is het van belang dat zij op de 
hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op het 
gebied van kunst en cultuur. Docenten zien dat 
studenten weinig actieve nieuwsgierigheid tonen. De 
belangrijkste redenen die studenten hiervoor geven 
zijn gebrek aan tijd, geld en interesse. Daarom is 
samen met studenten een plan ontwikkeld. Een 
groep van zes studenten en drie docenten - 
genoemd: de museumkwartiermakers probeert bij 
medestudenten door middel van  nudges de 
nieuwsgierigheid van medestudenten naar musea te 
beïnvloeden. Uitgangspunt bij het ontwerp vormt 
theorie over nieuwsgierigheid.

PRAKTIJKONDERZOEK IN HET MBO

ILSE OUWENS VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

MUSEUMKWARTIERMAKERS: 
ZET STUDENTEN ‘IN THE LEAD’

NIEUWSGIERIGHEID & 
ONZEKERHEID

In het denken over nieuwsgierigheid is 
Berlyne (1954) een van de grondleggers. 
Hij maakt een onderscheid in twee 
soorten nieuwsgierigheid: intellectuele 
nieuwsgierigheid, waarbij iemand vooral 
nieuwsgierig is naar kennis en 
perceptuele nieuwsgierigheid, waarbij 
iemand vooral nieuwsgierig is naar 
beleving en ervaring. Omdat 
nieuwsgierigheid ook zorgt voor een 
beloning in het brein in de vorm van 
dopamine is er een grote kans op 
duurzame ontwikkeling van 
nieuwsgierigheid als basishouding. Of dit 
ook echt gebeurt, wordt mede bepaald 
door de rekbaarheid en openheid van 
een persoon. De rekbaarheid geeft de 
mate aan waarin iemand zichzelf 
uitdaagt om nieuwe dingen te leren of te 
ervaren, de openheid is de mate waarin 
iemand onzekerheid omarmt die 
gepaard gaat met de deelname aan 
nieuwe activiteiten (Kashdan, 2004). 
Deze rekbaarheid en openheid 
ontwikkelt zich door nieuwe activiteiten 
aan te gaan.

24



Uit onderzoek onder studenten van Cibap blijkt dat 
zij zichzelf fors hoger scoren op het onderdeel 
rekbaarheid dan op openheid. Dit geeft aan dat zij 
zichzelf wel graag uitdagen om nieuwe dingen te 
leren of te ervaren en dat zij tegelijk moeite hebben 
om de onzekerheid die gepaard gaat met deelname 
aan nieuwe activiteiten te omarmen. Kortom: 
studenten hebben houvast nodig.

'LAAT-ADOLESCENTEN 
ZIJN VOORAL NIEUWSGIERIG 
NAAR ELKAAR'

MUSEUMKWARTIERMAKERS
Het plan met de museumkwartiermakers is ontstaan 
vanuit het idee dat de invloed van peers groot is op 
de attitude van studenten (Jolles, 2017) en dat zij 
hun keuzes ook door peers laten beïnvloeden. Bij het 
ontwerpen van nudges is gezorgd voor het bieden 
van houvast, om zo tegemoet te komen aan de 
onzekerheid die vaak gepaard gaat met het 
ondernemen van nieuwe activiteiten.

PRIKKELS TRIGGEREN HET 
NIEUWSGIERIGE BREIN

Van den Beemt (2012) geeft aan dat in 
de huidige samenleving de passieve en 
sociale nieusgierigheid toeneemt, en de 
actieve en inhoudelijke nieuwsgierigheid 
juist afneemt. Het vermoeden is ook dat 
een te veel aan prikkels de actieve 
nieuwsgierigheid doet afnemen. Toch 
zijn het wel prikkels, zintuiglijke, 
intellectuele of emotionele stimuli die 
nieuwsgierigheid aanwakkeren. Voor 
laat-adolescenten geldt dat vooral de 
sociale omgeving een belangrijke rol 
speelt in het ontwikkelen van 
nieuwsgierigheid (Jolles, 2017).
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MUSEUM IN SCHOOL
Eén van de nudges die is getest, is in samenwerking 
met museum de Fundatie tot stand gekomen. Op 
Cibap is een kleine expositie Fundatie fusions, met 
twee topwerken van Joseph Klibansky, ingericht. Op 
deze manier is het zeer laagdrempelig om kunst te 
bekijken. Om studenten ook zelf aan het denken te 
zetten, is bij de expositie een Thought Painting Wall 
geopend waar studenten zelf, net als Klibansky, hun 
gedachtes kunnen tekenen.

Na tien weken is de balans voor deze nudge 
opgemaakt door middel van een enquête onder 
studenten en het houden van interviews met 
studenten, docenten en  managers. De nudge 
‘Expositie met Thought Painting Wall’, waarbij 
studenten al tekenend konden reageren op een 
expositie van Fundatie Fusions, is ontworpen vanuit 
de gedachte dat studenten nieuwsgierig zijn naar 
wat leeftijdsgenoten doen (Jolles, 2017) en dat je 
nieuwsgierigheid kunt triggeren met visuele prikkels 
(Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995). Door kunst 
binnen school te halen, wordt met het ontwerp 
houvast geboden aan studenten die het lastig vinden 
om naar een museum te gaan. Hiermee speelt het 
ontwerp in op de openheid van een student oftewel 
de mate waarin iemand onzekerheid omarmt die 
gepaard gaat met nieuwe activiteiten (Kashdan, 
2010).
 
Uit de evaluatie blijkt dat de expositie zeer positief is 
beoordeeld: meer dan de helft van de studenten 
geeft aan dat het hun nieuwsgierigheid prikkelt en

ruim twintig procent is er trots op. Student Nienke 
Blanc verwoordt het zo: ’Stoer dat Cibap een 
expositie heeft van Klibansky! Dit is tenminste hip en 
past dus echt bij ons. Het verandert je beeld over 
wat er in musea te zien is, ik denk dan toch gauw 
aan saaie schilderijen.’ Docent Nathalie Nijenhuis: ‘Je 
ziet gewoon dat het werkt, want elke keer dat ik er 
langs loop, staat er wel iemand bij te kijken.’
 
INSTAGRAM
De tweede nudge die is getest door de 
museum-kwartiermakers, is nudgen via instagram. 
Door verslag te doen van museabezoek via hun 
eigen instagram-account proberen studenten andere 
studenten te enthousiasmeren. Dit levert op dat de 
museumkwartiermakers vanuit intrinsieke motivatie 
kijken naar exposities in hun omgeving en zo een 
positieve bijdrage leveren aan het leerklimaat van de 
school. Het bereik van deze nudge is na tien weken 
niet groot, maar de impact wel: ruim twintig procent 
van de studenten geeft aan hierdoor anders te zijn 
gaan kijken naar musea. Ze zeggen dat musea 
misschien toch wel interessante exposities hebben 
en het dus de moeite is om er beter op te gaan 
letten.

OOGSTEN
Dit praktijkonderzoek heeft opgeleverd dat 
studenten en docenten in gezamenlijkheid hebben 
gewerkt aan een manier om de you-loop van 
studenten te doorbreken. Het resultaat van dit 
onderzoek, is een ontwerp dat de studenten ‘in the 
lead’ zet.
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De studenten van de museumkwartiermakers zijn in 
charge geweest om de activiteit bij de expositie 
vorm te geven en om de berichten op instagram te 
maken.

Een belangrijke niet-voorziene opbrengst van het 
nudgen is dat er sprake is geweest van boundary 
crossing: door instagram en de expositie zijn 
contacten ontstaan met musea en kunstbloggers.
 
AANBEVELINGEN
Studenten in the lead zetten, betekent niet dat 
studenten zelfsturend zijn geweest in dit onderzoek. 
Studenten zijn 100% volwaardig betrokken bij het 
ontwerp, maar de aansturing vond wel plaats door 
docenten. De museumkwartiermakers hebben een 
smalle focus gekozen: kwartier maken voor 
museabezoek. Maar het ontwerp moet gelezen 
worden als vliegwiel voor andere initiatieven om 
studenten en de omgeving actief te betrekken bij het 
onderwijs. Zo leveren de museumkwartiermakers een 
positieve bijdrage aan een actief leerklimaat binnen 
én buiten de organisatie en zorgen zij voor contact 
met de culturele samenleving op professioneel 
niveau. Want leren doe je altijd, binnen en buíten de 
school.

ILSE OUWENS IS AFGESTUDEERD AAN DE MLI EN 
HEEFT HAAR THESIS GESCHREVEN OVER EEN 
INNOVATIE OP HET CIBAP, VAKSCHOOL VOOR 
VERBEELDING, WAAR ZE WERKT ALS 
MEESTERDOCENT OMGEVINGSBEWUSTZIJN
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Ik heb gestudeerd aan de Open 
Universiteit (OU). De studie 
cultuurwetenschappen is 
vormgegeven in de BAMA-
structuur en kent in totaal 240 
ECTS. Domeinen waaruit, naast 
allerlei wetenschappelijke 
vaardigheidsmodules, wordt 
gewerkt, zijn: (cultuur-)
geschiedenis, kunstgeschiedenis, 
letterkunde en filosofie. De 
opleiding cultuurwetenschappen 
is erop gericht cultuuruitingen te 
bestuderen, te verklaren en 
in brederecontext te plaatsen. 
Het reflectieve en reflexieve 
element komt tot uitdrukking in 
het nadenken over de waarde en 
waardering van en voor cultuur.
De laatste vier jaar mocht ik 
twee dagen per week aan zijn 
studie wijden, dankzij de 
lerarenbeurs (DUO, Groningen).

DE STUDIE
Na het eerste jaar met verplichte, 
inleidende modules heb ik die 
modules gekozen die inhoudelijk 
aansloten bij de lessen praktische 
filosofie (pabo 1 en 4) en de 
kunst- en cultuurgeschiedenis 
van de negentiende en twintigste 
eeuw (pabo 2 en 3). Dat kan 

natuurlijk niet altijd, want er 
behoort een bepaalde 
verhouding te zijn tussen 
gekozen modules. Zo ben ik 
twee weken op studiereis 
geweest naar Florence om mij 
daar te verdiepen in de bouw 
van stadspaleizen (grote woon-
huizen). Geweldig natuurlijk, 
maar het liefst zat ik in de 
beslotenheid van mijn 
studeerkamer, in een kleine 
wereld, met niets tussen mij en 
de te bestuderen teksten. Het 
doorgronden van taal en 
denkbeelden (bijvoorbeeld over 
De Verlichting, cultuurkritieken 
of over de verhouding tussen 
literatuur en filosofie) leverde 
dan misschien een iets andere 
historische sensatie op dan die in 
de archieven of op locatie, maar 
één die toch minstens net zo 
indringend is!

ONDERWIJSFILOSOFIE
Zowel mijn bachelorscriptie als 
de masterscriptie heb ik 
geschreven binnen het domein 
van de filosofie, om precies te 
zijn: onderwijsfilosofie. 
Onderwijsfilosofen denken na 
over het doel van onderwijs, 

maar ook over de vraag wie of 
wat de mens is en wat het 
menselijke leven betekenisvol en 
waardevol maakt. Het boek Niet 
voor de winst van de 
Amerikaanse filosoof Martha 
Nussbaum (1947) (bachelor) en 
het boek The Voice of Liberal 
Learning van de Engelse filosoof 
Michael Oakeshott (1901-1990) 
(master) waren belangrijke 
boeken.

Martha Nussbaum schrijft in haar 
boek dat het belangrijk is voor 
de Westerse/Europese identiteit 
dat de democratie in stand 
wordt gehouden. Onderwijs in de 
geesteswetenschappen is daar 
een belangrijke voorwaarde voor. 
Haar boek heb ik vooral opgevat 
als een spiegel: de staat van 
onderwijs weerkaatst de staat 
van de menselijke ziel. Door het 
boek op een iets abstracter 
niveau te lezen, ontstond ruimte 
om zelf na te denken over 
onderwerpen die Nussbaum 
aandraagt: de menselijke vrijheid, 
de rol van de rede en hoe goed 
samen te leven en te zorgen 
voor een weerbare democratie.

JOHAN KOERS VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

DE MEERWAARDE
VAN EEN STUDIE
In 2010 is Johan Koers (docent Kunst & Cultuur aan KPZ) begonnen aan de master cultuurwetenschappen bij 
de OU en in mei is hij cum laude afgestudeerd, een prachtige prestatie. Johan vertelt hoe hij een groot deel 
van zijn weekenden en vakanties heeft besteed aan zijn studie en gaat in op de waarde van zijn studie, 
waarbij hij het begrip waarde opvat als iets immaterieels, wat goed, juist en daarom nastrevenswaardig is.
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Graag wil ik aan de studenten 
voorleven: wie filosofeert, 
schoolt zichzelf. Wat ik heb 
geleerd is te handelen in 
Nussbaums geest; vragend en 
twijfelend, met oog voor 
verbeelding, wereldburgerschap 
en de kwetsbare kant van het 
leven, en proberen zo de wereld 
te veranderen. En als dat niet 
lukt, rest opnieuw nadenken (en 
geen geweld gebruiken, of 
populisme nastreven en het 
benadrukken van identiteit).    

PAIDEIA
Michael Oakeshott schrijft in zijn 
boek The Voice of Liberal 
Learning dat paideia, de 
spirituele, intellectuele en morele 
groei van studenten, essentieel is 
om cultuur (opgevat als een 
proces van geestelijk-zedelijke 
zelfvervolmaking) telkens te 
vernieuwen. Oakeshott gebruikt 
hiervoor de metafoor van 
Conversation, het gesprek. Voor 
Oakeshott is de rijke, Geistige 
Welt van het Westerse verleden 
een historische, filosofische, 
artistieke en wetenschappelijke 
schatkamer waaruit telkens 

geput kan worden in het 
onderwijs. Daarbij mag geen van 
deze domeinen de ander 
overheersen: goed onderwijs 
draagt daarvoor zorg.
Oakeshott pleit voor een leven 
lang leren en zijn focus op het 
Westerse verleden is niet 
eenzijdig. Zonder ook aandacht 
te hebben voor tradities, de 
alledaagse menselijke praktijk en 
gezond verstand is die vorming 
onmogelijk. Oakeshott vat 
onderwijs op als een middel dat 
leidt tot de vrijheid om jezelf te 
definiëren, hetgeen hij ook als de 
drijvende kracht van cultuur ziet. 

Je ziet het pas als je het doorhebt 
Ik probeer het adagium een leven lang leren in praktijk te brengen en ben van mening dat studenten, 
basisschoolleraren en lerarenopleiders dat ook zouden moeten doen, op ieder niveau, gedurende een 
gehele carrière. In de praktijk echter is studeren afhankelijk van de context, persoonlijke passie, de 
gevraagde tijdsinvestering en kosten. Studie vergroot concreet kennis en deskundigheid (het dat of wat) 
en verdiept inzicht en begrip (het omdat of het waarom). Bovendien raakt de eigen stem, die door de rol 
van onderwijsgevende heen klinkt, beter gestemd. Het vinden van de juiste, rijke toon helpt docenten zich 
beter te verhouden tot (vak)inhouden, (het ware), oordelen over zichzelf, kinderen en studerenden (het 
goede) én de toekomst (het schone). Dat zijn de belangrijkste waarden van onderwijs en daar doorlopend 
opnieuw over nadenken behoort tot de kern van het docentschap en onderwijs. ‘Je ziet het pas als je het 
doorhebt’, oreerde Johan Cruijff. Je ziet het pas als je het doet, zeg ik.          

Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen
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Voor Oakeshott bevat ieder jong 
mens de start van een nieuw 
begin met oneindig veel 
mogelijkheden. Hij ziet onderwijs 
als een vorm van 
cultuuroverdracht tussen 
generaties.

Zijn voorkeur voor hoge 
Westerse cultuur is in onze tijd 
wat minder voorstelbaar. Een 
bijvoorbeeld is de Bloemkamp- 
school in Rotterdam, waar onder 
auspiciën van de Nederlandse 
filosoof Henk Oosterling (1952) 
min of meer dezelfde doelen 
worden nagestreefd met behulp 
van oosterse vechtsport, koken 
en tuinieren (naast filosoferen). 
Oakeshotts nadruk op de 
wijsheid der eeuwen, die de KPZ 
ook gebruikt (maar niet alleen) 
helpt studenten op de KPZ zich 
te spiegelen en te verplaatsen in 
de standpunten en ideeën van 
een ander, waardoor de student 
zichzelf en die ander beter leert 
begrijpen. Dat opent deuren naar 
inzichten over hoe mensen goed 
een gemeenschap kunnen 
vormen.

LEVEN LANG MENS ZIJN
In navolging van Oakeshott, die 
probeert één van de oudste 
paradoxen uit de geschiedenis 
van de filosofie te begrijpen, de 
paradox tussen zijn en worden, 
stilstaan en bewegen, geef ik les. 
Net als Oakeshott ben ik van 
mening dat mensen hun leven 
lang mens zijn, maar een leven 
lang nodig hebben, te midden 
van anderen, een goed mens te 
worden.

Bovengenoemde twee boeken 
hebben mij geholpen beter over 
de ZEE-lijn na te denken. 
Belangrijk is dat studenten een 
eigen perspectief ontdekken op 
zichzelf, de ander en het Andere. 
Het instrument dat mijn collega’s 
en ik daarbij gebruiken is het 
verhaal. Dat levert een zoektocht 
op naar de narratieve, 
persoonlijke identiteit. In dat 
proces gaat de student zelf 
spreken en verslag doen van 
zijn/haar proces van betekenis 
geven: aan zichzelf en de 
wereld. Deze methode kent een 
heuristisch karakter. Dat 

betekent dat betekenis niet 
bestaat, maar dat betekenis 
ontstaat. Het gesprek, de 
dialoog, het zich kunnen 
verplaatsen in het perspectief 
van de ander zijn daar 
kenmerkende hulpmiddelen en 
voorwaarden voor. Hoe 
beantwoord ik zelf de 
levensvraag van de Duitse 
filosoof Immanuel Kant 
(1724-1804): Wie of wat is de 
mens? Ik begin met een klein 
verhaaltje.

WIE OF WAT IS DE MENS?
Schrijven over wie of wat de 
mens is, is als tasten in het 
duister. Ik vergelijk het met het 
smaakvol optuigen van een 
kerstboom. Mooie ballen, een 
piek, slingers én lampjes -en in 
mijn jeugd een spuitbus met 
nepsneeuw voor het ultieme, 
romantische kerstgevoel- 
markeren de geboorte van 
Christus, de zonnewende of 
midwinter. Maar wie de lampen 
in de woonkamer uitdoet en naar 
de brandende verlichting kijkt 
(dat vond ik als kind heel 
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spannend), ziet niet de boom 
maar een oplichtende vorm. Zo 
zie ik het schijven over de mens 
ook: ik beschrijf de lampjes, maar 
wie of wat de mens werkelijk is 
blijft gissen.

Voor Kant omvatte de vraag 
‘Wie of wat is de mens?’ drie 
andere vragen: Wat kan ik weten, 
Wat moet ik doen, Wat mag ik 
hopen? Vragen die betrekking 
hebben op de metafysica, de 
ethiek en de godsdienst. 
Opvallend in deze drie vragen is 
het woordje ik. Kant laat het 
ik grondig onderzoeken én 
bepalen, hoe of wat de 
werkelijkheid is. Om dat te 
kunnen kennen zijn niet alleen 
tradities, gewenning of 
empirische gegevens belangrijk. 
Ook in het verstand aanwezige 
categorieën, mallen, die helpen 
de werkelijkheid op een logische 
manier te ordenen zoals: 
ontkenning of bevestiging, ‘en’ 
en ‘of’, en ‘als – dan’, werken 
daaraan mee. Vervolgens kan het 
ik met behulp van de rede 
denken en proberen de wereld 
zoals die zich aan het 
ik voordoet te begrijpen: de 
wereld wordt wat ik mij erbij 
voorstel. Dat biedt het ik vrijheid, 
verantwoordelijkheid én de 
mogelijkheid onafhankelijk te 
oordelen. Kant maakt zo ook de 
weg vrij voor zijn denken over 
moraal; het is mijn plicht de 
vrijheid en de redelijkheid van de 
ander te accepteren. Deze 
vrijheid omarmt het dragen van 
verantwoordelijkheid voor eigen 
denken en handelen én daarover 
autonoom kunnen oordelen. 
Daar hebben adel of religie of de 
wetten van de natuur geen 
invloed meer op. Alhoewel het 
niet altijd mogelijk is probeer ik 
zoveel mogelijk mijn beperkte 
invalshoek van het eigen ik te 
overstijgen en te verheffen naar 
een universeel perspectief. 
Waarbij ik mijzelf doorlopend de 
vraag stel of mijn diepste 

overtuigingen altijd in alle 
situaties toepasbaar zijn en in 
alle redelijkheid door anderen 
geaccepteerd kunnen worden.

De mens is een denkend dier. Dat 
geeft hem een zekere 
onvolkomenheid. De mens weet 
deze ongerieflijkheid te 
overkomen door het scheppen 
van cultuur: de mens, één soort, 
overleeft daardoor op de 
koudste, warmste, droogste en 
natste plekken van de aarde. Alle 
culturen ontwikkelen zich tussen 
traditie en vernieuwing, tussen 
verleden en toekomst. Cultuur 
omvat alle menselijke 
handelingen, maar ook het 
denken daarover, waardoor 
cultuur wordt herijkt, doorlopend 
verandert en in dat proces 
opnieuw wordt vormgegeven. 
Omdat cultuur mensenwerk is 
dragen wij daar de morele 
verantwoordelijkheid voor.

TERUG NAAR DE MENS
De vraag ‘Wie of wat is de 
mens?’ kent twee facetten. Wat 
de mens is (biologisch, 
neurologisch, genetisch) levert 
een ander antwoord op dan 
Wie de mens is: een oordelend, 
moreel wezen met een rijke 
historie, bewust levend in een 
sociaal-
maatschappelijke context, 
uitgerust met een scheppend, 
creatief vermogen: de bron van 
alle cultuur. Dit Wie maakt dat 
ieder mens een perspectief is op 
de wereld. Hij/zij is een 
autonoom wezen wiens speel- en 
denkruimte wordt bepaald door 
zijn ideeën en idealen die gaan 
over het verschil tussen hoe de 
wereld is en hoe de wereld zou 
moeten zijn. De vrijheid en 
verantwoordelijkheid die nodig 
zijn om over dat onderscheid na 
te denken en vervolgens vanuit 
die geest te handelen, zijn binnen 
mijn humanistische mensvisie 
universeel. De mens is een onaf 
wezen. Hij moet dus leren 

zichzelf te ontvouwen om mens 
te worden en de gevolgen van 
de opgedane wijsheid worden 
pas zichtbaar in de toekomst. 
Hopelijk in een weerbare en 
democratische samenleving.  
Onderwijs gestoeld op de 
verbeelding, filosofie, en met oog 
voor de kwetsbare en soms 
machteloze kant van het 
menselijk leven, helpt om op 
beschouwende wijze de 
menselijke vrijheid te verkennen 
en te vormen. In dat proces 
streef ik ernaar studenten 
blijvend, praktisch en theoretisch 
te inspireren.

JOHAN KOERS IS DOCENT 
KUNST EN CULTUUR AAN KPZ
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OP WOENSDAG 26 SEPTEMBER ONTVINGEN
38 STUDENTEN HUN FELBEGEERDE DIPLOMA 
VOOR DE NIEUWE TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING 
ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH 
PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional 
Kind en Educatie (PPKE) is ontwikkeld door KPZ, 
Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso 
Alting en Landstede Kinderopvang in samenwerking 
met werkgevers in de kinderopvang, het onderwijs 
(po, vo, vso en mbo) en maatschappelijke 
instellingen (jeugdzorg en sociaal werk). In 
september 2016 startte de opleiding met 75 
studenten in drie groepen. Momenteel studeren 165 
studenten aan deze opleiding.

De tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) leidt op voor 
bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen 
en functies binnen het onderwijs, kinderopvang, 
welzijn en jeugdhulp. In het beroepsprofiel zijn vier 
rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, 
verbinder, vormgever en initiator. De studenten leren 
vanuit specifieke kennis en vaardigheden een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren van 0 – 18 jaar.

Ad-opleidingen kenmerken zich doordat theorie en 
praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden 
verbonden. Binnen het vakgebied wordt er 
theoretische kennis opgedaan en praktische 
vaardigheden worden ontwikkeld in de praktijk.

NANETTE HERFST VEERKRACHT 15 - NUMMER 3 / 2018

EERSTE 38 PEDAGOGISCH 
PROFESSIONALS KIND EN 
EDUCATIE AFGESTUDEERD
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INTERPROFESSIONEEL TEAM
Ria Colenbrander, teamleider van de associate 
degree PPKE: ‘Er wordt bij de opleiding ingezet op 
praktijkplaatsen waar de verschillende branches 
samenwerken zoals bijvoorbeeld in Integrale 
Kindcentra, Brede scholen en Time-out 
voorzieningen. In de praktijkorganisaties maken 
studenten deel uit van een praktijkleergroep. Het 
streven is om in deze praktijkleergroepen studenten 
van verschillende opleidingen samen te laten werken 
en te leren. De gemengde samenstelling van de 
groep zorgt ervoor dat je leert werken in een 
interprofessioneel team en kennis krijgt van 
verschillende contexten.'

UNIEKE SAMENWERKING
Opleidingsmanager Vivian Tevreden: ‘Afhankelijk van 
het onderwerp krijgen de studenten op KPZ les van 
docenten vanuit de samenwerkende 

onderwijsorganisaties (KPZ, Hogeschool Viaa, 
Landstede of Menso Alting). Ook worden er 
gastlessen verzorgd door experts vanuit het 
werkveld. Door samen te werken leren we de taal 
van elkaar kennen, zodat we studenten het goede 
voorbeeld geven in interprofessioneel werken. We 
zijn heel trots op de eerste lichting afgestudeerden 
en dat hebben we uitgebreid gevierd.’

GOEDE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT
De ad-opleidingen worden in nauwe samenwerking 
met het werkveld ontwikkeld en bieden goede 
kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Anne 
Looijenga, directeur Centrum voor Ontwikkeling van 
KPZ: ‘Nu al valt ons op dat een heel aantal van de 
studenten nieuwe banen krijgt aangeboden met 
daarbij aangepaste salariëring, omdat het werkveld 
de meerwaarde ervaart van deze student.’
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21 NOVEMBER 2018

OPEN AVOND
Tijdens de open avond zijn 
zowel belangstellenden voor de 
pabo, als belangstellenden voor 
de ad-opleiding Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie 
van harte welkom.
Tijd: 18.00 - 21.30 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

12 EN 13 DECEMBER 2018

MBO MEETS HBO FESTIVAL
Festival georganiseerd voor de 
doorstroom van mbo naar hbo! 
Vol met artiesten, muziek, 
foodstands, speeddates, 
workshops en nog veel meer!
Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: PEC Stadion Zwolle

5 FEBRUARI 2019

STARTERSEVENT
Start sterker op de 
arbeidsmarkt! Het event is voor 
derde- en vierdejaars 
pabo-studenten, ad PPKE 
studenten, startende 
pedagogisch professionals en 
startende leraren.
Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

9 FEBRUARI 2019

OPEN DAG
Tijdens de open avond zijn 
zowel belangstellenden voor de 
pabo, als belangstellenden voor 
de ad-opleiding Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie 
van harte welkom.
Tijd: 10.00 - 14.00 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

24 APRIL 2019

OPEN AVOND VOOR 
PROFESSIONALS
Kom kennismaken met KPZ! We 
gaan graag met je in gesprek 
om samen te kijken welke 
opleiding bij je past.
Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl
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Eigenlijk wilde ik cameravrouw 
worden, maar daarvoor had ik 
niet het juiste vakkenpakket. 
Gelukkig leek de pabo me ook 
heel leuk. Ik heb er geen spijt 
van gehad, ik herinner me vooral 
de sfeer en de gezelligheid! 
Gezellig roken op het balkon, 
schoolfeesten organiseren, 
natuurdagboek bijhouden, bij 
bordschrijven net iets anders 
schrijven dan de bedoeling was, 
zuster Veronique, drie maanden 
stage in Londen, liedjes schrijven 
en zingen, op kamers wonen, 
werkweek naar De Bron in 
Dalfsen, fijne leraren, de 
conciërges Jan en Gerard, 
uitwisseling met de Belgen, 
poppentheater spelen met 
vuilniszakken, vouw- en 
scheurmap, Berlijn (pijltjes 
gooien in het plafond), 
specialisatie oudere kind, alt 
blokfluit, workshop 
edukinesiologie, Brugge, 
kaligrafie en uiteraard de vele 
vriendschappen die hier zijn 
ontstaan.
 
In het eerste jaar van de pabo 
was er een ouderavond. Alle 
klassen hadden activiteiten voor 
de ouders voorbereid, maar  
onze klas was per ongeluk niet

ingedeeld. In één dag tijd 
hebben we toen van alles in 
elkaar gesleuteld om de avond 
toch een beetje naar ons toe te 
trekken en allerlei activiteiten te 
organiseren: van 'een stukje' op 
het podium tot een act bij het 
damestoilet en een hilarische 
ontvangst bij binnenkomst.
 
Ik heb als ideaal dat 
leerlingen/studenten gezien 
worden om wie ze zijn. Het is 
voor mij van essentieel belang 
om met hen een persoonlijke 
band op te bouwen. Volgens mij 
is dit aardig goed gelukt, ik 
spreek nog regelmatig af met 
oud-leerlingen. Daarnaast kan ik 
genieten van de momenten dat 
er kwartjes gevallen zijn. Ik vind 
het mooi om te zien dat 
sommige leerlingen via een 
alternatief pad toch de nodige 
kennis onder de knie krijgen.
Ik heb zoveel geluksmomenten 
in mijn carrière gehad: van het 
meenemen van leerlingen om bij 
mij thuis pannenkoeken te eten 
tot de logeerpartijen met 
oud-leerlingen. Ook de teams 
waarin ik heb gewerkt hebben 
me veel vriendschappen 
opgeleverd.

 

Ik heb me ontwikkeld via allerlei 
cursussen, bijvoorbeeld KiVa 
trainer, Bovenbouw, ik hou van 
jou en Leescoördinator. 
Daarnaast heb ik nog een aantal 
opleidingen gevolgd uit 
persoonlijke interesse, zoals de 
jaaropleiding Edukinesiologie 
(n.a.v. een workshop op de 
pabo!), Schrijf Pedagogische 
Hulp en Snel leren is leuk leren. 
Op dit moment focus ik me op 
Reflexintegratie: waarom kunnen 
niet goed geïntegreerde 
neuro-motorische reflexen het 
leren in de weg staan.
 
Al jaren spookte het door mijn 
hoofd om een eigen praktijk te 
beginnen voor kinderen met 
leerproblemen. Ik ben hierdoor 
geïnspireerd door de 
jaaropleiding Edukinesiologie. In 
2016 heb ik mijn eigen praktijk 
Leren bij Linda geopend. Ik geef 
individuele bijles en 
huiswerkbegeleiding. In de 
praktijk doe ik veel met 'leren 
leren' en 'bewegend leren' en 
kunnen mensen bij mij terecht 
voor reflexintegratie. In de 
toekomst komt daar weer 
edukinesiologie bij.

LINDA SMIT
WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:

AFGESTUDEERD:

WERKZAAM:

LOOPBAAN:                

                        

Wijhe

19-10-1970

1994 in Zwolle

docent mbo Nederlands, rekenen, studieloopbaan- en 

stagebegeleider

leraar op diverse basisscholen, docent Nederlands 

onderbouw mavo/havo/vo, mbo Deltion College


