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Wie, wat, waar & hoe?

Wie Het Arbeidsmarktplatform PO

Wat Expertisecentrum voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt in het primair
onderwijs. Het platform initieert tal 
van  activiteiten en ontwikkelt ook 
instrumenten. Dat gebeurt vooral samen 
met de sector.

Waar www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Hoe Een voorbeeld van een project 
is het helpen opzetten van regionale 
samenwerking om altijd voldoende 
leraren te hebben, die zich daarnaast 
ook verder professionaliseren. Onder 
het thema ‘Samen leiding geven aan 
schoolontwikkeling’ valt vooral het 
stimuleren van de professionele dialoog. 
Ook zorgt het Arbeidsmarktplatform 
PO voor het delen van kennis en 
praktijkvoorbeelden. In de online 
Onderwijsatlas staan veel gegevens  
over de arbeidsmarkt. 
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in opdracht van:

Jordy is assistent-conciërge op katholieke 
basisschool De Zandberg in Breda. Met 
zijn werkzaamheden - spullen klaarzetten, 
kopiëren, (vaat)wassen, onderhoud plegen 
aan het gebouw en het schoolplein - 
ontzorgt hij de leraren. 

Leraren ontlasten

Net als in de rest van Nederland kam-
pen de scholen op het eiland Voorne-
Putten met een lerarentekort in het 
primair onderwijs. Zes schoolbesturen 
sloegen daarom de handen ineen. Welke 
lessen leerden de besturen tot nu toe? 

Samen het tekort oplossen

Zij maken het verschil
Het onderwijs in Nederland heeft meer 
helden voor de klas nodig. Je geeft 
iedere dag leiding aan dertig mensen. 
Daar moet je dus wel wat voor kunnen. 
Vier (bijna) leraren die het verschil 
maken voor de klas.

8

Leraren, we hebben ze hard nodig 
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Scholen professionaliseren
voortdurend en anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Dat gebeurt steeds meer door 
onderwijsteams en schoolleiders 
samen. Ook in de regio wordt 
samengewerkt. Daar maken 
samenwerkende schoolbesturen 
en pabo’s zich sterk om zoveel 
mogelijk leraren aan te trekken en te 
behouden. En de leraren zelf? Die 
tonen, zo lezen we in deze special, 
hun eigen waardevolle bijdrage 
aan het onderwijs. Gedreven, 
inspirerend en creatief.
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VOORWOORD

#watdraagjijbij 

Ton Groot Zwaaftink 

is voorzitter van het 

Arbeidsmarktplatform PO

V oor een leerling is de leerkracht de belangrijkste figuur in het 
onderwijs. Die laat je in de klas tot je recht komen, die inspireert 
je en die maakt dat je je gezien en gehoord voelt. De leraar on-

dersteunt je in je ontwikkeling. Elke schooldag weer. En als er geen juf of 
meester is of als je klas wordt opgedeeld bij gebrek aan een vervanger, dan 
mis je die belangrijke persoon voor jou en stagneert het leren. Iedereen in 
de sector zal dit beamen: voldoende goed opgeleid onderwijspersoneel is 
essentieel voor goed onderwijs. En daar zit nu net het knelpunt.  
Bij onze peiling onder onderwijspersoneel over belangrijke arbeids-
marktvraagstukken, staan de lerarentekorten bovenaan. Daar ligt een 
verantwoordelijkheid voor onder andere de 
politiek. Tegelijkertijd bedenken scholen 
creatieve oplossingen om aan meer leraren 
te komen. 

Creativiteit zit in de genen van het onder-
wijs. In deze special komt dat tot uiting. 
Schoolbesturen en pabo’s van verschillende 
signatuur vertellen waarom ze samenwer-
ken en hoe ze tot oplossingen komen. Een 
vso-school leidt medewerkers met een 
arbeidsbeperking op voor het werken op een school. ‘Jordy is een gelukje’ 
vindt de school waar hij in dienst is gekomen; hij neemt anderen werk 
uit handen. U leest ook hoe samenwerkende schoolbesturen en pabo’s op 
innovatieve wijze nieuwe leraren werven. Zij hebben daarvoor bij ons een 
tegemoetkoming in de kosten aangevraagd en gekregen. In 2018 is die 
mogelijkheid er opnieuw.  
 
We moeten de samenleving veel meer laten zien welk verschil leraren 
elke dag maken. Wij roepen leraren, schoolleiders en pabo-studenten op 
hun trots te tonen door video’s op Facebook en YouTube te zetten via de 
hashtag #watdraagjijbij. De eerste staan er al. Zo krijgen zij de waardering 
die ze verdienen en kunnen ze anderen over de streep trekken om ook aan 
de ontwikkeling van kinderen bij te dragen. Kinderen verdienen de beste 
toekomst die er is en het primair onderwijs legt daarvoor de basis. Dat 
staat onomstotelijk vast. 

‘Laat de samenleving 
zien welk verschil  
leraren maken’



PILOT WERKDRUK

Veel zieken, een hoge werkdruk en een 
bedrukte sfeer. Dat vatte de situatie op 
De Regenboog in Woerden eind 2015 wel 

zo’n beetje samen. ‘Er moest iets gebeuren,’ zegt 
Helga van Noordenburg, adjunct-directeur van 
de basisschool met 560 leerlingen en 22 groepen. 
‘Met een verzuimpercentage van ruim 7 procent 
lagen we boven het landelijke gemiddelde en dat liep 
alleen maar op. Lang niet al het ziekteverzuim was 
werkdrukgerelateerd, maar het verhoogde natuurlijk 
wel de werkdruk voor de andere collega’s.’ 

TNO-aanpak
Eind 2015 liep bijna een kwart van de leraren rond 
met burn-out-klachten als vermoeidheid en concen-
tratieverlies, meestal zonder dat de schooldirectie 
hier goed op kon reageren. ‘De samenstelling van de 
directie veranderde in die tijd vaak. Functionerings- 
en voortgangsgesprekken schoten er weleens bij in. 
Signalen werden gemist.’ 

Leerkrachten van basisschool De Regenboog in Woerden waren de 
hoge werkdruk zat en bedachten samen met de directie een uitweg.

De overkoepelende stichting, Kalisto Boeiend Basis-
onderwijs, attendeerde de school op de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de pilot Samenwerken aan 
werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO met 
gebruik van een gefaseerde aanpak ontwikkeld door 
TNO (Werkdruk Wegwijzer).  
Een gouden kans, maar toch was er aarzeling. ‘We 
wilden natuurlijk weten of zo’n initiatief ons niet 
juist méér werk zou opleveren,’ lacht Liesbeth van 
Riet-Bouwmans, leerkracht van groep 6.  Maar Van 
Riet-Bouwmans en haar collega’s draaiden snel bij. ‘Je 
kunt honderd keer tegen elkaar zeggen: “Wat hebben 
we het druk”, maar daar komt niemand verder mee.’ 
Een begeleider vanuit het Arbeidsmarktplatform 
PO hielp om het initiatief op de rit te krijgen, Van 
Noorderburg wierp zich op als projectleider en twee 
leerkrachten namen plaats als projectlid, onder wie 
Van Riet-Bouwmans: ‘We wilden echt graag weten 
wat er aan de hand was. Waar kwam de werkdruk 
vandaan? Wat ervoeren we als belastend?’ 

Energienemers
De werkgroep begon met een nulmeting via een 
vragenlijst onder de medewerkers. Daaruit kwa-
men naar voren energiegevers (steun van 
collega’s, resultaat zien en waardering 
van leerlingen) en energiene-
mers: leerkrachten noemden 
hun hoge taakeisen, de vele 
administratieve taken en 
de gebrekkige steun 
van de leiding. Sa-
men met het team 
brainstormde 
de werkgroep 

Van hogedrukpan 
naar geoliede  
machine

Steun werkt
Werkdruk verminderen? Praat erover en probeer elkaar 
te helpen, stelden ook onderzoekers van de Universi-
teit Utrecht en Universiteit van Twente begin 2016 in 
Didactief (‘Werkdruk? Een goede zaak!’). Leraren die bij 
elkaar en de schoolleiding terecht kunnen voor feedback, 
kunnen de werkdruk beter het hoofd bieden. 

4 december 2017



Tekst Winnifred Jelier 
Beeld Shutterstock 

over oplossingen. Op basis hiervan kwam er een plan 
van aanpak, met een tijdslijn van aanpassingen die 
direct mogelijk waren en acties die meer tijd vroegen, 
omdat ze bijvoorbeeld pas vanaf het nieuwe schooljaar 
mogelijk waren.

Veranderingen
Een uitstekend voorstel van het team was om voor-
taan overlegtijd voor onderwijsvoorbereiding te 
reserveren, vertelt Van Riet-Bouwmans. ‘De directie is 
tijdens vergaderingen en studiedagen kritischer agen-
dapunten gaan selecteren en plant voor ons nu heel 
bewust tijd in om bijvoorbeeld samen groepsplannen 
te maken. Voorheen moest dat tussendoor.’ 
Ook vinden oudergesprekken en studiebijeenkomsten 
minder vaak ’s avonds plaats. Minder vermoeiend, 
vindt het team, al vraagt het om ruggengraat. De 
overtuiging dat leerkrachten altijd maar beschikbaar 
moeten zijn, is sterk, niet alleen onder ouders en 
schoolleiders, maar ook onder leerkrachten zelf. Van 
Noorderburg: ‘Maar je mag als leerkracht best zeggen: 
“Ik wil meebewegen en flexibel zijn, maar ’s avonds 
werken is voor mij zwaar en dat wil ik daarom niet.”’

Vlindereffect
Veel veranderingen op De Regenboog ogen klein, 
maar brengen veel teweeg. Zo is er een standaardwer-
krooster gekomen, waarin onder meer staat wanneer 
welke lessen plaatsvinden en welke kinderen een 
allergie hebben of speciale ondersteuning krijgen. ‘Een 
simpel schema, dat je op je eigen manier kunt invul-
len, maar dat het veel gemakkelijker maakt om elkaars 
groep over te nemen. Je hoeft minder lang te zoeken.’
Ook is de registratie van langdurige verloven voortaan 
de taak van de administratief medewerker. Van Noor-
derburg: ‘Het is misschien vijf minuten werk, een 
kleine klus, maar toch ervaren leerkrachten het als een 
verlichting dat ze het niet meer zelf hoeven te doen.’
En dan is er nog de jaarlijkse “takenmarkt”, waarbij 
leerkrachten taken als het organiseren van Sinterklaas 

of deelname aan de MR onderling verdelen. Voor-
heen sloeg de directie op basis van voorkeu-

ren aan het puzzelen, soms een lang 
proces, terwijl deze aanpak tijd 

bespaart en de leraren meer 
autonomie geeft.’ 

Vaste grond
De directie heeft 

inmiddels weer vaste 
grond onder de voe-
ten en plant twee 

keer per jaar voortgangs- en functioneringsgesprekken 
in. Werkbeleving en taaklast zijn nu vaste gesprekson-
derwerpen.
Ook probeert de directie door scherpere keuzes 
leerkrachten te helpen voorkomen dat ze zichzelf 
verliezen in de waan van de dag. Zo zet de directie op 
vergaderagenda’s tegenwoordig bij elk punt het doel: 
waarom staat dit punt op de agenda en wat moet het 
opleveren? ‘Zo blijven we kritisch op wat we doen.’

Betere sfeer
De veranderingen werpen hun vruchten af: de leer-
krachten ervaren meer steun van collega’s en de direc-
tie, bleek onlangs uit een resultaatmeting van TNO. 
Ze hebben de indruk dat de sfeer opener is geworden 
en het gemakkelijker is om elkaar te confronteren 
en te helpen. Wel blijven administratieve en andere 
niet-lesgebonden taken energievreters, ook al erkent 
iedereen het belang ervan. 
Tegen andere teams die kampen met een hoge werk-
druk, zou Van Riet-Bouwmans willen zeggen: ‘Kom 
samen tot oplossingen, ga niet alles in je eentje be-
denken. Je hoeft echt niet steeds weer op die rijdende 
trein te springen. Je daar bewust van zijn en elkaar 
daarop wijzen, kan al helpen.’ ■

Te hoge werkdruk?  
6 tips van De Regenboog
1.  Bespreek binnen je team waar de werkdruk vandaan 

komt. Kijk naar concrete taken, maar ook naar werk-
drukbeleving. Taken die niet-onderwijsgerelateerd 
zijn, kunnen als een zware belasting voelen, terwijl ze 
feitelijk maar weinig tijd in beslag nemen. 

2.  Kijk goed naar de jaarplanning. Is het altijd nodig om 
avonden te gebruiken voor studiebijeenkomsten of 
oudergesprekken? Vinden er tijdens de piekmomen-
ten geen onnodige overleggen plaats?

3.  Help elkaar grenzen te bewaken. Rem je collega af als 
die teveel uren dreigt te maken.    

4.  Soms maakt een kleine ingreep al een groot ver-
schil, denk aan een standaard werkrooster of één 
verantwoordelijke voor de registratie van langdurige 
verloven.

5.  Geef bij vergaderpunten telkens het doel aan: waarom 
staat dit punt op de agenda en wat moet het opleve-
ren?

6.  Plan als directie structureel voortgangs- en functione-
ringsgesprekken in. Ga in op werkbeleving en taaklast.

5december 2017
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BANENAFSPRAAK

Jordy maakt wel 40 tot 50 
thee- en

koffiekannen per dag. 

Sinds vorig schooljaar is Jordy assistent-conciërge op 
katholieke basisschool De Zandberg in Breda. Hij heeft nu 

een zinvolle daginvulling en hij ontlast de leraren op school.

‘Jordy is  
een gelukje’

Het is dinsdagochtend, half 9. Conciërge 
Frank van Gils en zijn assistent Jordy van 
Strien vegen het schoolplein schoon. In 

alle hoeken van het plein liggen hoge stapels gele 
bladeren. ‘Die stapels moeten we straks in de 
containers gooien en aan de weg zetten,’ zegt Frank. 
‘Maar eerst naar binnen, koffie en thee zetten voor 
de leerkrachten.’  
Sinds vorig schooljaar is Jordy (19) assistent-
conciërge op katholieke basisschool De Zandberg 
in Breda, een school met 756 leerlingen. Het is een 
baan voor 28 uur verdeeld over vier dagen. Met zijn 

werkzaamheden - spullen 
klaarzetten, kopiëren, 
(vaat)wassen, onderhoud 
plegen aan het gebouw en 
het schoolplein - helpt hij 
niet alleen conciërge Frank, 
die een dagje ouder wordt, 
maar ontzorgt hij ook de 
ruim zestig leraren op school. 
Zo assisteerde hij bij handvaardigheid in groep 5. 
Jordy: ‘De kinderen gingen een sleutelbordje maken 
voor vaderdag. Ik heb de leerlingen geholpen 
met de uitleg en gereedschap.’ Jordy is een mooi 
voorbeeld van hoe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt leraren kunnen ontlasten. Jordy valt 
onder de “Banenafspraak”. Hierin hebben de sociale 
partners en het kabinet in 2013 afgesproken binnen 
tien jaar 4.020 extra banen te creëren in het primair 
onderwijs.

Ieder mens verschillend
Jordy is oud-leerling van het Breda College, een 
school voor voortgezet speciaal onderwijs voor 
leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking van twaalf tot twintig jaar. Jordy is ernstig 
dyslectisch, heeft moeite met schrijven en kampt met 
Developmental Coordination Disorder, een ontwik-
kelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen, 
waardoor fijne en grove motorische handelingen 
lastig voor hem zijn.
Na verschillende stages, in onder andere de bouw en 
bij Karwei, kreeg Jordy een stageplaats op De Zand-
berg. Zijn begeleider Marjolein Hendrickx van het 
Breda College: ‘De stages in de bouw lagen hem niet 
zo, we zijn samen gaan kijken: wat wil je echt niet en 
wat vind je hier dan van? Bij De Zandberg zochten ze 
een assistent-conciërge. Dat sprak Jordy aan, op het 

‘Kijk wat je kunt  
wegnemen bij leraren’
Het Breda College helpt jaarlijks 5 leerlingen aan een 
(onderwijs)baan via de Banenafspraak. ‘Dat moeten er 
meer worden,’ zegt stagecoördinator Marjolein Hen-
drickx. ‘Waar we tegenaan lopen, is dat onze leerlingen 
bij het verlaten van de school met achttien, negentien jaar, 
nog niet rijp genoeg zijn. Veel leerlingen gaan richting 
beschutte arbeid omdat ze sociaal-emotioneel nog niet 
klaar zijn voor een echte baan. Slechts een enkeling, zoals 
Jordy, kan rechtstreeks naar het bedrijf of de school. Ons 
ideaal is: Creëer een beschutte werkplek in een reële 
werksituatie om zo door te stromen naar een vaste baan.’ 
Haar advies aan schoolleiders: ‘Kijk wat je aan taken kunt 
wegnemen bij leraren. Onze mensen zijn heel goed in 
het bieden van helpende handjes. Van punten slijpen en 
veters strikken tot kopieerwerk, brieven voorbereiden, 
stapels maken en lamineren.’
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‘Het leukst? 
Klussen 

waarbij je echt 
resultaat van 
je werk ziet. 

Zoals bladeren 
vegen.’

Breda College hielp hij de conciërge ook.’ Directeur 
van De Zandberg, Hans Staps: ‘De school had op dat 
moment twee locaties. Het zou goed zijn als in beide 
gebouwen menskracht zou komen.’ De Zandberg 
wilde bewust een stagiair met een arbeidsbeperking. 
Staps: ‘Als je als stichting (Inos, red.) de visie hebt dat 
ieder mens welkom is, dan vind ik dat je verder moet 
kijken dan de eigen leerlingpopulatie. Dan moeten 
mensen die minder makkelijk aan een baan kunnen 
komen ook een kans krijgen.’

Natte koekjes
De stage beviel iedereen zo goed dat Jordy nu een 
vaste baan heeft. ‘Jordy is een gelukje,’ zegt Staps 
trots. ‘Zonder dat ik daarmee anderen tekort wil 
doen. Hij is ontzettend loyaal, staat voor de mensen 
klaar. Dat straalt hij uit.’ Frank: ‘In het begin moest 
ik veel uitleggen en herhalen. Nu werkt Jordy ook op 
bepaalde momenten geheel zelfstandig. Het grootste 

deel kan hij “bijschoffelen”.’ 
Jordy lacht bescheiden, hij 
voelt zich ongemakkelijk. 
Al die complimenten, die 
aandacht, interviewen, foto’s 
maken, het hoeft van hem 
niet zo. Zijn bedeesde hou-
ding verandert als hij even 
later een rondleiding geeft 
door de school. Opgewekt 
vertelt hij in de keuken van 
de teamkamer over zijn werk-
zaamheden. ‘We beginnen de 
dag altijd met koffie en thee 
zetten.’ De dop opendraaiend 
zegt hij: ‘Kijk, alweer leeg. We 
maken wel 40 tot 50 thee- en 
koffiekannen per dag. Meer 
thee dan koffie. Je maakt hier 

van alles mee hè’, zegt hij wijzend op een nat pak 
koekjes in de gootsteen.’  
Frank is blij met de hulp van Jordy. ‘Ik word ouder, 
mijn knieën raken versleten, het grote trappenlopen 
en sjouwwerk doen we nu samen.’ 

Sifon met lijm
We lopen via het washok, waar de wasmachine op 
volle toeren draait, naar de kelder voor een nieuwe 
handdoekrol. De school is groot, maar Jordy kent het 
gebouw na twee jaar op z’n duimpje. Bij het sanitair 
ververst hij de handdoekrol en controleert de toilet-
ten op voldoende wc-papier. Het minst leuke werk? 
Daar hoeft hij niet lang over na te denken. ‘Als er iets 
verstopt zit in de afvoerput of de wc. Vorige week zat 
er een sifon vol met lijm en we hebben ook wel eens 
een half bos aan moestuintjes uit de afvoer moeten 
halen.’ Het leukst? ‘Buiten bezig zijn. Zoals vanoch-
tend, als het schoolplein vol ligt met bladeren en je 
dan alles netjes wegveegt. Dat je echt resultaat van je 
werk ziet.’ Jordy’s baan bevalt goed. Op de vraag of 
dit zijn droombaan is, antwoordt hij: ‘Droombaan 
vind ik altijd een beetje raar om te zeggen. Ik heb 
elke dag zin om naar mijn werk te gaan, en dat vind 
ik belangrijk. En ik ben blij dat ik deze kans heb 
gekregen.’ ■

Op www.arbeidsmarktplatformpo.nl staat 
alle informatie over de banenafspraak, 
subsidieregelingen, praktijkvoorbeelden en 
rekenvoorbeelden. Schoolbesturen kunnen  
ook een informatiebijeenkomst aanvragen via  
info@arbeidsmarktplatformpo.nl 

Tekst Paulien de Jong
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Wat draag 
jij bij?

Tekst Annemarie van Dijk 
Beeld Joost Bataille 

Toon je trots!
De nieuwe campagne ‘Wat draag jij bij?’ van het Arbeidsmarktplatform PO toont het leraarschap in al zijn diversiteit. Wat drijft 
leraren, waarom is hun vak zo mooi en waarom is het belangrijk dat het op waarde geschat wordt? Via Facebook, YouTube en website 
komen zij in video’s aan het woord. Deel ook jouw trots! Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl/watdraagjijbij

DE VERSCHILMAKERS

‘Ik wil van kinderen succesvolle 
wereldburgers maken’
Pabostudente Angela Schrijver (22) loopt 
stage op christelijke basisschool ‘t Honk in Kapelle: 
‘Dat de kinderen die ik lesgeef succesvolle wereld-
burgers worden, is mijn grootste uitdaging. Daar-
om let ik op hun talenten. Als ze al jong ontdekken 
wat ze goed kunnen én nog kunnen leren, worden 
ze “eigenaar” van hun eigen leerproces. Tijdens het 
lesgeven spreek ik leerlingen aan op hun interesses. 
Als een kind bijvoorbeeld “muziekknap” is, dus 
muzikale aanleg heeft, gebruik ik bij de taalles 
een liedje waar de te leren klanken in voorkomen. 
Kinderen die meer beeldend zijn ingesteld, laat ik 
voorbeelden zien. Om het beste uit de kinderen te 
halen, bied ik speelse vormen van onderwijs aan. 
Vanmiddag ga ik in groep 3 een vliegenmepperspel 
doen. Op afbeeldingen van vliegen heb ik letters 
geschreven. Als ik de letter opnoem, moeten de 
kinderen op de juiste vliegen slaan. 
Dit vak past bij mij, ’s avonds zit ik met een 
glimlach op de bank. Naast mijn stage en studie 
denk ik mee in een werkgroep over onderwijsver-
betering binnen de Hogeschool Zeeland. Heel fijn 
om te doen. Straks wil ik niet alleen voor de klas 
staan, maar ook blijven meedenken over hoe we het 
onderwijs nog beter kunnen maken.’
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‘Met mijn afkomst draag ik bij aan 
het multiculturele karakter van de 
school’ 
Ravi Gowrie (26) staat drie jaar voor de klas op een 
basisschool in Den Haag. Hij geeft les aan groep 3. ‘Ik 
ben leraar omdat ik voldoening haal uit het werken 
met kinderen. Om ze te leren rekenen, lezen en hoe 
je met elkaar moet omgaan, en om een bijdrage te 
leveren aan hun toekomst. Het is de aankomende 
generatie die ik opleid, een belangrijke taak. Op de 
school waar ik werk, staat diversiteit voorop: het is 
een multiculturele school met leerlingen van verschil-
lende achtergronden en grote niveauverschillen. Aan 
het multiculturele karakter draag ik zelf ook bij met 
mijn Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Komt mijn 
achtergrond tijdens een aardrijkskunde-, geschiedenis- 
of levensbeschouwingsles aan bod, dan kan ik er veel 
over vertellen.
Doordat ik nog jong ben, sta ik dicht bij ze. Soms zegt 
iemand uit groep zes: “Meester, u had mijn broer wel 
kunnen zijn, die is net zo oud als u.” Er is dus geen 
generatiekloof, ik weet aardig wat hen bezighoudt, 
kan meegaan in de laatste rages. Aan het contact met 
ouders besteed ik veel aandacht. Dat is belangrijk om 
een goed beeld van hun kind te krijgen.’

‘Ik probeer steeds weer het beste uit 
de leerlingen te halen’
Hester Pasman (40) is (bovenschools) intern bege-
leider op obs Stedeke in Diepenheim. Sinds twee jaar 
begeleidt ze ook pabostudenten. ‘Kinderen moeten op 
hun eigen niveau in de klas kunnen werken. Daarom 
hielp ik op mijn school met het opzetten van onder-
wijs dat voor iedere leerling zo goed mogelijk aansluit 
bij zijn eigen onderwijsbehoeften. Om de leerlingen 
hun eigen talenten te laten ontdekken en ontwikke-
len, vormden we ateliers, zoals een muziek-, kunst- en 
een wereldoriëntatie-atelier. Elke leerling van groep 4 
tot en met 8 werkt wekelijks in een atelier dat hij zelf 
interessant vindt, waarbij de leerkracht de leerlingen 
coacht. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met programmeren, 
leren Franse woorden of maken een schilderij. Na acht 
weken kiezen ze een nieuw atelier. Zo ontdekken ze 
zelf wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het is 
fijn om betrokken te zijn bij hun ontwikkeling. Een 
soort ontdekkingstocht is het, proberen om steeds 
weer het beste uit de ander te halen. Het samenwer-
ken vind ik het leukste aan het onderwijs. Met het 
team, de ouders maar zeker ook met de leerlingen en 
studenten. Ze kunnen zó goed aangeven wat ze nodig 
hebben. Als je samen een plan opstelt, blijkt steeds 
weer dat een kleine verandering hen al kan helpen.’

Het onderwijs in Nederland heeft meer helden 
voor de klas nodig. Je geeft iedere dag leiding aan 
dertig mensen. Daar moet je dus wel wat voor 
kunnen. Didactief sprak vier generaties leraren 
die het verschil maken voor de klas.
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DE VERSCHILMAKERS

‘Ik wil bepalend zijn voor de toekomst 
van mijn leerlingen’
Charles Lubeck (66) staat al 46 jaar voor de 
klas, de laatste zestien jaar als groepsleerkracht in de 
bovenbouw van de school voor speciaal basisonder-
wijs Westerwel in Tilburg. ‘Ik herinner me nog alle 
leraren die bepalend waren voor mijn toekomst. Zo’n 
voorbeeld wil ik ook zijn. De leerlingen een stukje 
verder brengen, dat is waar het me om gaat. Ik heb 
verschillende kinderen, die moeite hadden met leren, 
zó kunnen stimuleren dat ze nu een goede baan heb-
ben. Ik denk dat je het leren sneller leuk gaat vinden 
als je een gedreven leraar hebt. Van ouders en (oud)
leerlingen hoor ik vaak dat ik een enthousiaste docent 
ben die leerlingen laat ontdekken waar ze goed in 
zijn. Dat heeft een positief effect op hun motivatie 
en leerresultaten. Goed onderwijs staat of valt met de 
kwaliteit van de leraren voor de klas. Je moet in de 
groep er voor honderd procent zijn, anders is lesgeven 
een zware kluif.’ 
‘Leraar is een prachtig beroep. Eigenlijk ben ik al met 
pensioen, maar ik was er nog niet aan toe. Tot het 
einde van dit schooljaar werk ik in ieder geval door. 
Maar als ik plaats moet maken voor aankomende 
leerkrachten, doe ik dat graag.’



Acht schoolbesturen zijn gestart met het driejarig 
project ‘Kom kijken in de klas’. De aanpak stimuleert 
onderwijspersoneel bij elkaar in de klas te kijken. Hoe zijn 
de ervaringen tot nu toe bij de SKPO in Eindhoven?

Leren door 
(mee)kijken

ontwikkelen heel bevredigend is voor mensen. Door 
een open leercultuur na te streven, durf je je voortdu-
rend af te vragen hoe je het beste uit kinderen kunt 
halen. Je verhoogt ook het werkplezier en je voorkomt 
uitval.’ 

Welke aanpak hanteren jullie voor 
observeren, diagnosticeren en coaching? 
‘Wij hebben nu tweemaal een groep van 30 mede-
werkers opgeleid tot observator, van ib’er tot leraar 
en schoolleider. Zij observeren lessen van anderen 
op vrijwillige basis. Ze verwerken hun observaties 
in het ICALT-formulier voor de diagnose van de 
zone van naaste ontwikkeling. Hieruit blijkt wat de 
pedagogisch-didactische kracht van iemand is en wat 
hij verder kan ontwikkelen. Het fijne is dat uit het 
formulier handelingssuggesties rollen waar de leraar 
zelf mee aan de slag gaat, zoals: bied slimme leerlingen 
meer maatwerk, stel deze leerlingen andersoortige 
vragen.  
Wij geloven in het eigen vakmanschap en in een open 
leercultuur. De leraar is daarom eigenaar van zijn 
leerproces en kan bij iedereen terecht. Je kunt bijvoor-
beeld een collega vragen om samen een les voor te be-
reiden. Na een half jaar komt de observator opnieuw 
in de klas kijken en vult weer het ICALT-formulier in. 
Zo weet de leraar of hij is doorgegroeid en krijgt hij 
ook weer nieuwe feedback.’

Hoe reageren leraren op de aanpak?
‘De leraren herkennen zich vaak in de zone van de 
naaste ontwikkeling en voelen zich weer uitgedaagd. 
Ze groeien liever dan ieder jaar te horen dat ze het 
goed doen. Laatst hoorde ik een observerende school-
leider zeggen dat hij zelf ook leert van het ICALT-
formulier. Het verbreedde zijn blik op goed onderwijs. 
De methode leert je objectief naar jezelf en anderen te 
kijken, los van je eigen mening. Dat maakt de leerom-
geving zowel veilig als dynamisch.’ ■

Het beste onderwijs voor elk kind: deskundige 
begeleiding van leraren is hiervoor onmisbaar. 
Daarom is het Arbeidsmarktplatform PO 

samen met Wim van de Grift het project ‘Kom 
kijken in de klas’ gestart. Daarmee worden de 
professionele vaardigheden van leraren versterkt, een 
open leercultuur gestimuleerd én uitval voorkomen. 
Door observeren, diagnosticeren van de zone van 
naaste ontwikkeling en coaching groeien zij in hun 
vaardigheden. 
De SKPO Eindhoven is een van de deelnemers. Het 
project heet bij hen: ‘Beste begeleiding leraren’, een 
naam die al op de scholen gangbaar was. Drie vragen 
aan projectleider Rian van der Wegen.
 
Waarom doet de SKPO mee? 
‘Het project raakt het vakmanschap van leraren en 
daarmee hun passie. De kernwaardes van onze stich-
ting zijn: vertrouwen en professionele ruimte bieden 
aan leraren die eigenaar zijn van hun vakmanschap. 
Of je nu kort of lang les geeft, iedere professional 
wil voor een uitdaging staan en er valt altijd wel iets 
(bij) te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat je blijven 

KOM KIJKEN IN DE KLAS
Tekst Ans Compaijen 

Naar een open  
leercultuur
Leraren en andere collega’s die leraren 
gedurende twee jaar periodiek observe-
ren en coachen. Het project ‘Kom kijken 
in de klas’ stimuleert een open leercul-
tuur waarin onderwijspersoneel ermee 
vertrouwd raakt om in de klas te komen 
kijken, feedback te geven en elkaar te 
ondersteunen. Meer informatie op: 
http://tinyurl.com/Kijken-in-de-klas
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Hoe je het lerarentekort  
regionaal kunt aanpakken

Net als in de rest van Nederland kampen de 
scholen op het eiland Voorne-Putten met 
een lerarentekort in het primair onderwijs. 

Het tekort is er nijpend, want de vervangingspool 
met dertig fte is volledig ingezet. 
In een regionaal transfercentrum werken schoolbe-
sturen uit het primair onderwijs met elkaar samen 
om personele schommelingen op te vangen, dus 
zowel bij lerarenoverschot als bij lerarentekort. Op 
Voorne-Putten sloegen zes schoolbesturen (VCPO, 
Prokind scholengroep, VCO De Kring, onder-
wijsgroep Primo, Stichting Samenwerkingsscho-
len Voorne-Putten en Stichting Floréo) vijf jaar 
geleden de handen al ineen. In totaal gaat het om 

Het lerarentekort los je niet ‘even’ snel op. Door regionaal samen te werken kom 
je wel een heel eind, ervaren zes schoolbesturen in de regio Voorne-Putten.    

LESSONS LEARNED

ongeveer zestig scholen met diverse achtergronden, 
zoals protestant-christelijk, katholiek en openbaar. 
Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervan-
gingsfonds/Participatiefonds ondersteunde de 
samenwerking met advies. Wat leerden de 
besturen tot nu toe? Maarten Groeneveld, 
directeur bestuurder van de Vereniging voor 
Christelijk Primair Onderwijs (VCPO) in 
Spijkenisse, deelt zijn ervaringen.

Les 1. Diversiteit hoeft samenwer-
king niet in de weg te staan
‘We hebben ervaren dat de verschillende 

achtergronden en identiteiten van de scholen de 
samenwerking niet in de weg hoeven staan. In-
tegendeel: de overeenkomsten zijn groter dan 
de verschillen,’ vertelt Groeneveld. ‘Goed 
onderwijs kunnen we met elkaar vormge-
ven, zonder daarbij de eigen identiteit te 
verliezen. Die onderlinge verschillen zijn 
juist belangrijk. Zo bieden we een geva-
rieerd en breed onderwijsaanbod voor 
elk kind. De besturen delen naast 
de gezamenlijke vervangingspool 
inmiddels een onderwijskantoor 
voor financiële en salarisadministra-
tie. En een aantal besturen deelt op 
schoolniveau kennis en kunde. We 
zien steeds meer mogelijkheden.’

Les 2. Laat de vervangingspool een ka-
talysator zijn voor verdere ontwikkeling 
van het personeelsbeleid

‘Sinds augustus dit jaar beschikken we over een 
gezamenlijke vervangingspool van dertig fte’s voor 
de inzet van onder meer langdurig ziekteverzuim 

Effecten meten
 
Ecorys heeft de effecten van de regionale transfercentra 
(rtc), een initiatief vanuit het sectorplan PO, gemeten. 
De belangrijkste resultaten zijn dat onderling vertrouwen 
tussen de schoolbesturen essentieel is voor een succesvolle 
samenwerking. Subsidie en regie-ondersteuning zijn op hun 
beurt cruciaal voor het opstarten van de centra. Schoolbe-
sturen zien het nut in van samenwerking en de verschillende 
P&O-afdelingen weten elkaar te vinden. De vervangings-
pool zorgt ervoor dat de directeuren tijd hebben voor an-
dere taken. Keerzijde is dat ze minder vrijheid hebben in het 
kiezen van vervangers en dat poolers soms lange reistijden 
hebben. Het percentage leerkrachten met een vast contract 
is gestegen. Van de jonge leraren kreeg 39 procent na afloop 
van de subsidieperiode een vaste aanstelling. 

LES 2

LES 1
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Hoe je het lerarentekort  
regionaal kunt aanpakken of zwangerschapsverlof. We proberen voor ieder-

een een plek te vinden, passend bij competenties, 
ervaring en achtergrond. Iedereen moet wel bereid 
zijn om op alle scholen les te geven. We zien dat 
samenwerken loont. Onze talentenpool “VPR Pool, 
ruim baan voor leerkracht” werkt als een katalysator 
voor de verdere ontwikkeling van een gezamenlijk 
personeelsbeleid. Denk aan opleiding, begeleiding 
van onder meer medewerkers en stagiaires, arbeids-
voorwaarden en contacten met arbodiensten en 
pabo’s. Door kennis en expertise op al deze terreinen 
te delen, kunnen we onze slagkracht gaan vergroten. 
De mogelijkheden om te schuiven met personeel 
nemen toe. In plaats van tegen elkaar opbieden, 
hebben we nu een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid.’ 

Les 3. Stel een onafhankelijke kwar-
tiermaker aan voor de regie en sturing 

van de vervangingspool
‘In deze regio is van krimp nau-
welijks sprake, waardoor wij 
niet kampen met een overschot 
maar een tekort aan leraren. 

Het is een logistieke operatie 
om het aanbod goed te verdelen 

over de scholen en op elkaar af 
te stemmen,’ ervaart Groeneveld. 
‘Wij hebben daarom een onafhan-

kelijke kwartiermaker aangesteld 
voor vier dagen per week, die boven 

de besturen staat. Is iemand langdurig ziek of 
komt er een zwangerschapsverlof aan? De kwar-
tiermaker weet waar behoefte aan vervanging is en 
wanneer. De kwartiermaker is ondersteunend voor 
de directies, waardoor de directeuren meer tijd 
hebben voor hun leidinggevende taken en voor het 
bewaken van de onderwijskwaliteit op school.’ 

Les 4. Ken je sterke en zwakke  
punten
Voorne-Putten ligt onder de rook van 

Rotterdam. Een stad die actief beleid voert voor 
het behouden en werven van leerkrachten. Dat 
wordt gevoeld op het Zuid-Hollandse eiland. Een 
bredere aanpak is dan ook noodzakelijk. 
Groeneveld: ‘Wij moeten daarin een plek zien te 
vinden. Nu heeft elk bestuur apart contact met de 
pabo’s en worden studenten ook apart geplaatst. 

Samen zijn we flexibeler en kunnen we studenten 
beter begeleiden. Op dit moment ligt onze prio-
riteit bij het vullen van de vijver aan leerkrachten, 
het aantrekken van jonge leraren en het inzetten en 
begeleiden van zij-instromers.’  

Les 5. Maak goede afspraken met 
elkaar over aansturing, leidinggeven 
en toezicht houden

Zijn zes kapiteins op één schip niet te veel voor een 
eiland als Voorne-Putten? ‘Het is zoeken hoe 
alle rollen zich tegenover elkaar verhou-
den,’ antwoordt Groeneveld. ‘Hoe geef 
je samen leiding en houd je toezicht? 
Maar ook: wie stuurt wie aan? Daarover 
moet je goede afspraken met elkaar ma-
ken. Zo hebben we afgesproken dat een 
van de bestuursleden eerste aanspreekpunt 
is voor de kwartiermaker.’ Groeneveld is 
ervan overtuigd dat samenwerking het 
onderwijs verder brengt. ‘Uiteraard 
gaat samenwerken niet zonder slag 
of stoot, maar het is belangrijk dat 
we koers houden. Het alternatief 
is dat scholen alles weer zelf doen 
en elkaar vliegen afvangen. Wat 
mij betreft is dat een doodlopende 
weg. De pool van vervangers is 
slechts het begin van het opzetten van 
een gezamenlijk personeelsbeleid.’ ■

Tekst Susan de Louw
Beeld Shutterstock

Advies over regionale 
samenwerking
Personele pieken en dalen opvangen, jonge leraren 
begeleiden, professionaliseren. Dat samen in de re-
gio doen, levert kansen, kwaliteit en kostenbesparing 

op. Het expertisecentrum POvoorderegio adviseert 
schoolbesturen in de regio over hoe zij samen arbeids-

marktvraagstukken kunnen oplossen, en reikt daarvoor 
instrumenten aan. In 2018 volgen regionale bijeenkom-
sten over aanpakken en om kennis te delen. Adviseurs van 
het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/
Participatiefonds geven advies. www.povoorderegio.nl

LES 4
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Werven:  
zo kan het ook!

Leerlingen werven 
zelf via Youtube 
Juf Linda Kind 
verlaat basisschool 
Sabina van Egmond 
in Oud-Beijerland. 
Ze wordt directeur 
van De Wegwijzer 
in Piershil, waar ze 
als kind zelf op zat. 
Haar klas besluit op 
een originele manier 

op zoek te gaan naar een nieuwe meester of juf. De 
leerlingen nemen een youtube filmpje op, waarin ze 
vertellen wat voor klas ze zijn. De film is op YouTube 
ruim zevenhonderd keer bekeken. http://tinyurl.
com/YouTube-Linda-Kind

Opwarmen met imagocampagne 
De campagne ‘Helden voor de klas’ daagt  scholieren 
uit om het leraarschap te overwegen en voor de pabo 
te kiezen. Zij kunnen onder meer testen of het leraar-
schap bij hen past. In video’s vertellen leraren over hun 
vak. Helden voor de klas is er ook voor het voortgezet 
onderwijs. Volg Facebook, Instagram en YouTube, 
heldenvoordeklas.nu. 

Samenwerken met bedrijven
In Drenthe werkt de Katholieke Pabo Zwolle samen 
met onder andere de Rabobank om medewerkers die 
door sluiting afscheid nemen 
van de bankensector om te 
scholen voor een baan in 
het po.

Basisschool het Mozaïek 
organiseert het anders 
Het onderwijs anders organiseren helpt personele 
tekorten op te vangen en de onderwijskwali-
teit te verbeteren. Hoe doet openbare basis-
school het Mozaïek in Arnhem dat?

Het Mozaïek is een excellente school 
die ook onderwijs verzorgt aan asiel-
zoekerskinderen in Arnhem-Zuid in 
de Proces Opvang Locatie van het 
Centraal Orgaan Asielzoekers. Om 
kwaliteit te blijven bieden, heeft de 
school dit jaar een aantal zaken anders 
georganiseerd waardoor leraren meer 
van en met elkaar leren. Zo analyse-
ren leraren samen waar ze winst kunnen 
behalen in het verbeteren van het leren door 

de kinderen. Ze kijken onder andere in groepjes 
wat het effect is van de aanpak op het leren 

van de kinderen. Het gebruik maken van 
het Engelse ‘modelen’ (hardop pratend 

voordoen), samenwerkende (coöpera-
tieve) werkvormen en het geven van 
feedback hebben onder andere een 
plek in deze aanpak. 
http://mozaiekarnhem.nl

Nog een school die het anders 
organiseert:

De Rijdende School (http://tinyurl.
com/Rijdende-School)

Meest  
bevlogen 
personeel
Van alle overheidssecto-
ren is het personeel in het po het meest bevlo-
gen. Dat blijkt uit de Onderwijsatlas primair 
onderwijs 2017. Landkaarten, grafieken en 
cijfers geven een beeld van de ontwikkelingen 
op de (regionale) arbeidsmarkt.  
http://tinyurl.com/onderwijs-atlas

FAITS DIVERS 

 

‘Voor de klas neem 
je per minuut meer 
beslissingen dan een 
hersenchirurg’

Bron: heldenvoordeklas.nu
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Verlanglijst
Welke  behoeften hebben scholen  voor hun arbeids-marktbeleid en professionele werkomgeving? Deze vragen stelde het Arbeidsmarktplat-form PO aan scholen. Een top 3 van de wensen:

1.  Voldoende, goed  gekwalificeerd personeel2.  Aantrekkelijke werkgever zijn
3.  Minder werkdruk ervaren

1

3 x het lerarentekort aangepakt 
In het primair onderwijs stevenen we af op een tekort van ruim vierduizend voltijdbanen in 2020. 

Wat kunnen scholen en pabo’s zelf doen om meer leraren aan te trekken? Negen samenwerkings-

verbanden van schoolbesturen kwamen samen met de opleidingen (en ondersteuning van het  

Arbeidsmarktplatform PO) met een vernieuwende aanpak. Drie voorbeelden uitgelicht:

2

3

Overstappen van speciaal naar  
regulier onderwijs 
Door Passend Onderwijs is het 
aantal leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs gedaald en hebben 
basisscholen de juiste expertise no-
dig om kinderen met een indicatie 
goed onderwijs te geven. Vijftien 
samenwerkende schoolbesturen 
in het RTC Midden Brabant 
bieden boventallige leraren en 
onderwijsassistenten uit het spe-
ciaal basisonderwijs de kans om 
over te stappen naar het reguliere 
basisonderwijs in de regio. Fontys 
pabo Tilburg ontwikkelt een goede 
leeromgeving. Leraren behouden 
hun baan, basisscholen profiteren 
van hun expertise en vacatures zijn 
eerder vervuld.

Van Social Work naar leraar po
Maatschappelijke ontwikkelin-
gen als Passend Onderwijs en 
de instroom van vluchtelingen-
kinderen brengen hulpverlening 
en onderwijs dichter bij elkaar. 
Lucas Onderwijs, Prof. Dr. Leo 
Kannergroep, Stichting Speciaal 
Onderwijs Leiden e.o. en de pabo 
van Hogeschool Leiden geven 
studenten van de opleiding Social 
Work, Jeugd in Onderwijs, de kans 
om in vijf jaar tijd twee bachelors 
te halen. Na afloop ben je sociaal 
werker én leraar. 

Focus op herstarters
Acht Amsterdamse schoolbesturen 
werven via het eigen samenwer-
kingsinitiatief “De Brede Selectie” 

leraren voor hun nijpende vacatu-
res. Samen met de pabo van Ho-
geschool van Amsterdam bieden 
zij herstarters een traject op maat 
met stage, scholing en werk. De 
herstarters krijgen veel coaching on 
the job.  

Heeft u ook een goed idee?
Stuur dat dan voor 15 april 2018 
naar info@arbeidsmarktplatform-
po.nl. Ook volgend jaar komen 
goede ideeën voor een tegemoet-
koming in aanmerking (http://
tinyurl.com/tegemoetkoming-
lerarentekort).  

de kinderen. Ze kijken onder andere in groepjes 
wat het effect is van de aanpak op het leren 

van de kinderen. Het gebruik maken van 
het Engelse ‘modelen’ (hardop pratend 

voordoen), samenwerkende (coöpera-
tieve) werkvormen en het geven van 
feedback hebben onder andere een 
plek in deze aanpak. 
http://mozaiekarnhem.nl

Nog een school die het anders 
organiseert:

De Rijdende School (http://tinyurl.
com/Rijdende-School)

Tekst Ans Compaijen
Beeld Shutterstock



Hip & happening
Starters vasthouden
“Ga jij voor de klas? Waarom? Je hebt toch een uni-
versitaire opleiding? O, zeker omdat je lekker veel 
vakantie wilt hebben.” Enkele van de reacties die ik 
kreeg bij mijn overstap.
Het onderwijs kampt met imagoproblemen. Juf of 
meester worden is niet hip en happening.
En perspectief op vast werk was lange tijd slecht. De 
verwachte tekorten bleven uit, de krimp sloeg toe. 
In 2008 werd ik schooldirecteur. Jarenlang moest 
ik invalkrachten teleurstellen met nog een jaar géén 
vast contract. Dat frustreerde enorm. Ook omdat 
ik aan zag komen dat er op termijn zoveel mensen 
nodig zouden zijn. Als vakbondsbestuurder heb ik 
mijn best gedaan om, samen met de regionale  
arbeidsmarktplatforms in het noorden, transfercen-
tra op te zetten. Om jonge mensen, soms na 8 (!) 
jaar, eindelijk een vaste aanstelling te kunnen geven. 
Intussen hebben we het omgekeerde probleem. 
Waar halen we de nieuwe leerkrachten vandaan?  
En hoe houden we de starters vast?

Tijd, geld en ruimte
Verbeter het imago en verhoog de aantrekkelijkheid 
van het beroep. Dat is wat nodig is. Vakbonden, 
actiegroep PO in actie en de PO-Raad werken hier 
samen aan. We roepen als PO-Front de politiek op 
om structureel voor méér geld te zorgen. De kinde-
ren van Nederland verdienen nu en in de toekomst 
een goede leerkracht. Die fatsoenlijk wordt betaald 
én het werk goed kan doen in de tijd die ervoor 
staat. Pas met die voorwaarden kunnen we er écht 
werk van maken om meer mensen aan te trekken. 
En de professionals in het primair onderwijs hebben 
dan de ruimte om al hun ambities waar te maken. ■

Eugenie Stolk
Lid bestuur Arbeidsmarktplatform PO
En lid dagelijks bestuur AOb  

In 1998 begon ik aan de 
TOP-opleiding (tweejarige 
opleiding) van de pabo. 

Vanuit het ministerie waren 
er campagnes om leraren 
te werven vanwege een 
verwacht lerarentekort. 
Eén van die campagnes 
was gericht op zij-
instromers. Idealisten 

zoals ik. Die vanuit het 
idee van “het verschil willen 

maken” de overstap naar het 
onderwijs wilden maken.

Ik maakte deel uit van een klasje 
TOP-pers, zoals we liefkozend door de pabo werden 
genoemd. Academici vanuit de kunsten, talen, 
geschiedenis of pedagogiek. Een gemêleerde klas, in 
de leeftijd van 25 tot 50 jaar.

In de jaren erna kwam ik de mensen van mijn 
‘klasje’ her en der tegen. We liepen allen als starters 
tegen hetzelfde aan: je collega’s hebben het zo 
ontzettend druk dat ze geen tijd hebben om je te 
begeleiden. We redden ons er mee, met vallen en 
opstaan. Ik zocht mijn informatie bij de vakbond en 
werd daar actief. Een ander regelde een reünieclubje 
om ervaringen mee uit te wisselen. Allen vonden we 
onze weg. 

COLUMN

‘Verbeter het imago en  
verhoog de aantrekkelijkheid
van het beroep. Dat is wat nodig is’

16 december 2017


