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Op dit moment heb je/heeft u de Jubileumkrant van de academische pabo uit Groningen in handen. De
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs is een unieke samenwerking tussen de lerarenopleidingen
basisonderwijs van NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool en de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Begonnen met een handjevol studenten in 2010 en nu een 
volwaardige opleiding. De AOLB bestaat 10 jaar en dat is een mooi moment voor een evaluatie. Hoe doen onze 
239 alumni het in de praktijk? Waar komen ze terecht? Welke problemen komen ze tegen? En hoe tevreden is 
men over deze nieuwe groep leerkrachten in de praktijk? In Friesland vinden ze onze academische leerkrachten 
‘bêst genôg’, In Groningen zegt men over de kwaliteit van onze meesters en juffen ‘’t valt nait of’ en in Drenthe is 
men ‘best tevrène mit’ de afgestudeerden van de AOLB.

Uit de diverse gesprekken en interviews blijkt dat onze alumni langzaam hun plek veroveren in het onderwijsveld
in het Noorden. Maar ook in de rest van Nederland en zelfs daarbuiten staan tegenwoordig oud-AOLB-ers voor 
de klas. Het is de afgelopen jaren een zoektocht geweest voor onze afgestudeerden, want wat is je rol binnen 
een team en welke taken kan je op je nemen of welke functies kan je vervullen? Maar ook het werkveld moest
zichzelf opnieuw uitvinden, want hoe ga je om met een nieuw soort leerkracht? Een academische leerkracht met
onderzoeksvaardigheden, hoe zet je die in binnen een school of bestuur zodat je hiervan kunt profiteren?

Het doel van de AOLB is de laatste jaren zeker gehaald, er staan meer academici voor de klas. Een klein deel 
van onze alumni heeft een andere carrière gekozen, maar ook zij werken voornamelijk in onderwijs gerelateerde
beroepen zoals orthopedagoog, onderwijsonderzoeker, onderwijsconsultant, beleidsmedewerker of ze werken 
bij een onderwijsuitgeverij en zelfs op het ministerie van OCW. In veel van deze beroepen is men blij met de
praktijkervaring die onze afgestudeerden hebben opgedaan voor de klas. Het grootste gedeelte van onze
studenten, echter staat parttime of fulltime voor de klas.

Ben je een van onze alumni, dan ben je vast nieuwsgierig naar waar je klas- of studiegenoten allemaal zijn
terechtgekomen. Bent u leerkracht, directeur, beleidsmedewerker of bestuurder? Lees dan dit blad om te zien
hoe onze academische leerkrachten op verschillende scholen worden ingezet, maar ook in andere banen hun
sporen verdienen. De academische leerkracht is een relatief nieuw fenomeen, maar ze hebben ondertussen wel
bewezen, we kunnen niet meer om ze heen. Namens de stuurgroep van de AOLB wens ik iedereen veel 
leesplezier!

Drs. Guido Holvast,

Stagecoördinator AOLB

Stuurgroep AOLB

Prof. dr. Roel Bosker (Hoogleraar Onderwijswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen)

Dr. Hilda Amsing (Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen)

Dr. Hanke Korpershoek (Programmacoördinator AOLB en voorzitter Kernteam AOLB)

Drs. Marietta Muhonen (Dean Pedagogische Academie Hanzehogeschool)

Drs. Jantine Kuijpers (Academiedirecteur Primair Onderwijs NHLStenden Hogeschool)
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Hoe het begon

Prof. Greetje van der Werf en dr. Simone Doolaard, 
beiden tot voor kort werkzaam bij het GION onderwijs/
onderzoek, een afdeling binnen de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen stonden samen aan de 
wieg van de AOLB in Groningen. Simone is ondertussen 
werkzaam als manager Onderwijs en Kwaliteit bij Catent, 
een schoolbestuur met 34 PO-scholen. Greetje heeft 4 
november 2019 formeel afscheid genomen vanwege het 
bereiken van de pensioenverplichte leeftijd. Een mooi 
moment om samen met haar en Simone terug te kijken op 
10 jaar AOLB.

In 2008 startte de eerste academische pabo (ALPO) in 
Utrecht. Dit was een samenwerking tussen de Universiteit 
Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Studenten konden 
op deze opleiding in vier jaar een PABO  diploma halen 
en een bachelor diploma Onderwijskunde. Doel van 
de opleiding was om meer vwo-ers te interesseren 
voor het basisonderwijs en daarmee het basisonderwijs 
een kwaliteitsimpuls te geven. Op de universiteit in 
Groningen werd deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd. 
Prof Roel Bosker, de directeur van het GION, verzocht 
Greetje en Simone om te onderzoeken of een dergelijk 
samenwerkingsverband ook in Groningen haalbaar was.

Eind 2008 begonnen verkennende gesprekken met 
onder andere NHL hogeschool, Stenden Hogeschool en 
Hanzehogeschool, die alle drie positief stonden tegenover 
het idee van het oprichten van een academische pabo-
opleiding. Uiteindelijk werd besloten om met de PABO’s 
van deze drie hogescholen samen te gaan werken. 
Studenten zouden dan stage kunnen lopen op Openbare, 
Christelijke en Katholieke scholen in de drie Noordelijke 
provincies. 

De CVB’s van de drie hogescholen en het 
faculteitsbestuur van GMW gaven groen licht en zo 
kon in 2009 de volgende fase beginnen. Er werden 
verschillende werkgroepen opgericht. De ene werkgroep 
hield zich bezig met organisatorische zaken als inschrijving, 
roostering en cijferregistratie. Een andere werkgroep 
richtte zich op het ontwikkelen van het programma. Bij het 
GION bestond al jaren een duidelijke visie op onderwijs; 
onderwijseffectiviteit, het belang van basisvaardigheden, 
zoals taal en rekenen staat voorop. De PABO’s waren op 
de hoogte van die visie. Het realiseren van het curriculum 
ging daarom in goede harmonie. De PABO’s zouden 
de vakken verzorgen die op de basisschool werden 
gegeven, zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie en muziek 
maar ook bijvoorbeeld godsdienst en levensbeschouwing. 
Daarnaast zouden de PABO’s zich bezig houden met 
de begeleiding en beoordeling van de stages. De 
universiteit zou zich bezig houden met meer theoretische 
vakken zoals Ontwikkelingspsychologie, Pedagogiek, 
Onderwijssociologie en vakken die gericht zijn op het 
doen van wetenschappelijk onderzoek zoals Testtheorie 
en Statistiek.

Normaal doen studenten vier jaar over een 
PABO-opleiding en drie jaar over een Bacheloropleiding 
Pedagogische wetenschappen. 
Om beide programma’s in een programma van vier jaar 
te integreren moesten er goede afspraken gemaakt 
worden. Zo mocht er binnen de pabovakken beperkt 
aandacht besteed worden aan de eigenvaardigheid 
in rekenen en taal. Het idee was dat vwo-ers deze 
vaardigheden beheersen of zich deze in zelfstudie eigen 
konden maken. Daarnaast moesten de pabovakken 
de stof in kortere tijd aanbieden dan op de reguliere 
opleiding. Verder werd tijdwinst gerealiseerd doordat 
de universiteit colleges ging geven in Pedagogiek en 
Ontwikkelingspsychologie, vakken die traditioneel ook 
op de pabo aan bod kwamen. Deze vakken hoefden nu 
maar een keer aangeboden te worden. 

De vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie werden door 
aanvullende wetenschappelijke literatuur naar universitair 
niveau gebracht zodat ze mee konden tellen voor de 
bachelor Pedagogische Wetenschappen.
De docenten moesten binnen deze vakken ook 
wetenschappelijke literatuur aanbieden. 
De docenten van de universiteit kregen de taak 
opdrachten te ontwikkelen die studenten konden 
uitvoeren op hun stagescholen. Het kostte vele overleg 
momenten, maar uiteindelijk was het programma dan 
klaar. Op 1 september 2010 ging de opleiding van start. 

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar, zijn Greetje en 
Simone trots op het programma van de AOLB. Het is een 
stevig programma en staat als een huis. 
Daarnaast is het gelukt om studenten voor het 
Basisonderwijs te interesseren die in het verleden een 
andere opleiding zouden hebben gekozen. Het grootste 
deel staat nu voor de klas hier in het Noorden. Bijna 
elk schoolbestuur heeft wel 1 of meerdere AOLB-ers in 
dienst. Ook vinden beiden het mooi dat de 10-jarige 
samenwerking nog steeds goed verloopt en pabo’s en 
universiteit zich samen verantwoordelijk voelen om ook in 
de toekomst van de AOLB een succes te blijven maken.

Hoe afgestudeerde studenten nu precies bijdragen aan 
de onderwijskwaliteit op scholen of binnen besturen, dat 
moet nog meer onderzocht worden. Er zijn nog maar zes 
lichtingen afgestudeerden waarvan het gros nog in de 
fase van beginnend leerkracht zit of aan het invallen is 
en nog geen vaste groep heeft. Naast het succes van 
de AOLB heeft Greetje toch nog een punt waarop de 
opleiding volgens haar verbeterd kan worden. Wat de 
opleiding de studenten misschien nog wat meer mee 
had kunnen geven, is hoe ze om moeten gaan met 
teamdiscussies waarbij collega’s soms argumenteren op 
basis van gevoelens en aannames en minder op basis van 
wetenschappelijke bevindingen. Hopelijk gaat de AOLB 
de komende jaren studenten meer leren hoe ze op een 
goede manier onderbouwd stelling kunnen nemen tegen 
de soms wilde ideeën die er binnen scholen zijn over 
onderwijsvernieuwing.
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Allereerste inschrijving AOLB

Toen ik hoorde van de Academische Opleiding tot Leraar 
Basisonderwijs wist ik het zeker: ‘Die opleiding wil ik 
doen’. Ik wilde namelijk graag leraar worden, maar ook 
voldoende cognitieve uitdaging krijgen. De verbinding 
tussen theorie en praktijk sprak mij aan en de opleiding 
was een goed vervolg op mijn vwo-opleiding. Na mijn 
diplomering moest ik nog een jaar wachten voordat de 
opleiding begon. Ik reisde naar Engeland en bereidde 
mij voor op het studentenleven. Op 15 mei 2010 opende 
de inschrijving en ik zat diezelfde ochtend voor mijn 
laptop om al mijn gegevens in te vullen. Daarmee was 
ik de eerste student die zich inschreef voor de AOLB in 
Groningen.

Als student in Groningen leefde ik een fijn studentenleven. 
De studie- en studentenvereniging waar ik lid van was, 
waren voor mij een groot sociaal vangnet waar ik mij 
goed vermaakte. Ik ging regelmatig naar feestjes en 
borrels en bouwde zo een enorm netwerk op. 
Vanaf het eerste jaar van mijn opleiding nam ik zitting in 
diverse medezeggenschapsorganen en daarmee werd 
mijn netwerk alleen maar groter. Steeds zocht ik naar 
uitdaging en wilde ik leren over onderwijs, curriculum, 
beleid en theorie. De stages op basisscholen brachten mij 
elke keer ‘back to reality’: daar gebeurt het en daar word 
ik voor opgeleid. 

Het mooiste van de AOLB vond ik de verbinding tussen 
onderzoek en onderwijs. Hierin vond ik, naast de prachtige 
praktijk van het lesgeven, de uitdaging die ik zocht. Na 
vier jaar was ik nog niet klaar met studeren en ik ging 
verder met de Master Onderwijskunde en de Research 
Master (educatie en ontwikkeling van kinderen). Tijdens 
mijn Masteropleidingen werkte ik als invalleerkracht om de 
feeling met de praktijk niet te verliezen. 
Nog voordat ik afstudeerde aan de Research Master 
kreeg ik een baan aangeboden aan de Universiteit 
Twente als onderwijsonderzoeker. Ik greep die kans met 
beide handen aan, maar onder één voorwaarde: ik wilde 
mijn baan als onderwijsonderzoeker combineren met het 
lesgeven. Zo werd mijn droom werkelijkheid: het verbinden 
van de praktijk met de theorie. 

Echter, de praktijk was weerbarstig. Het onderwijs en de 
wetenschap zijn twee totaal verschillende werelden en 
die verbinding was niet of nauwelijks te leggen. Op de 
basisschool waar ik werkte wisten ze geen raad met mijn 
kritische en onderzoekende houding. Ik moest maar niet 
zo veel vragen stellen, want ‘dan duurt de vergadering 
zo lang’. Erkenning voor de kwaliteiten vanuit mijn 
vooropleiding was er niet. Terwijl ik zelf, in mijn eigen klas 
én voor mijn werk als onderzoeker, de toegevoegde 
waarde wel kon ervaren. 
Als ik las over effectief leerkrachtgedrag, toetste ik dat 
continu aan mijn lespraktijk. Ik verbeterde zo mijn eigen 
leerkrachtvaardigheden. De andere kant op werkte 
het ook goed: als ik las en schreef over onderwijs, kon ik 
de link met de praktijk goed maken. Momenteel werk 
ik als promovenda en hoop ik in 2020 mijn proefschrift 
te mogen verdedigen. Mijn onderzoek gaat over de 
betrouwbaarheid en validiteit van leerlingpercepties van 
leskwaliteit en het gebruik van leerlingfeedback in het 
onderwijs.

Samen met twee andere afgestudeerden van de 
Academische Pabo richtte ik in 2016 de landelijke 
Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) 
op. Door deze vereniging kunnen academische 
leerkrachten elkaar inspireren en (wetenschappelijke) 
kennis en praktijkervaringen delen. De BAB is een 
belangrijke gesprekspartner voor belanghebbende 
partijen. Daarnaast werken we aan de waarborging van 
professionaliteit door de BAB Academy. 
We streven naar erkende ongelijkheid in schoolteams. 
Geen enkel teamlid is gelijk, iedereen heeft zijn of haar 
kwaliteiten. De ene leerkracht is zeer muzikaal, een 
ander kan geweldig organiseren en weer een ander 
kan analyseren en onderzoeken. Schoolleiders zouden 
moeten erkennen dat iedereen ongelijk is en van deze 
ongelijkheid gebruik maken om van ieders kwaliteiten 
te profiteren. Op deze manier komt er meer waardering 
en erkenning voor ieders kwaliteiten en dus ook voor de 
academische leerkrachten in de schoolteams. Zo kunnen 
hun vaardigheden en kwaliteiten optimaal worden benut 
ten behoeve van de leerlingen in de klas.

“Schoolleiders zouden moeten erkennen 
dat iedereen anders is”
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Annemiek en Suzanne 
6 jaar later

Op 12 juni 2014 verscheen er een artikel in het Dagblad 
van het Noorden over twee jonge meiden die bijna 
klaar waren met de academische pabo in Groningen. 
Na hun afstuderen konden ze meteen aan de slag in de 
Kwaliteitspool bij schoolbestuur SOOOG, dat met het in 
dienst nemen van een aantal academisch geschoold 
leerkrachten of leerkrachten met een PABO opleiding 
aangevuld met een Masteropleiding het onderwijs binnen 
het bestuur een kwaliteitsimpuls wilde geven. Annemiek 
Veltens en Suzanne Heikamp stonden te trappelen om 
te beginnen aan deze uitdaging. Ondertussen zijn we 6 
jaar verder. Hoe is het beide ex-studenten van de AOLB 
vergaan?

“Het was een geweldige kans die ons geboden werd”, 
zegt Annemiek. “We kregen uitzicht op een vaste baan, 
werden meteen ingeschaald in een LB-functie en onze 
master werd betaald. We zouden drie dagen voor de 
klas staan, een dag onderzoek doen en we konden 
een dag aan onze Master Onderwijskunde besteden. 
Het was precies zoals we op de opleiding over onze 
toekomst fantaseerden. Een combinatie van lesgeven 
en onderzoek doen, dat was ons ideaal. Toch werd deze 
kans ons niet op een presenteerblaadje aangeboden, 
want de selectieprocedure was streng en er waren maar 
weinig plekken voor de bijna 200 geïnteresseerden.”

“We werden als enige 2 afgestudeerden van de 
academische pabo lid van de Kwaliteitspool, samen met 
zes andere jonge ambitieuze leerkrachten die via andere 
wegen een master studie hadden afgerond. Wij waren de 
Benjamins van het gezelschap, nieuw binnen het bestuur, 
terwijl onze collega’s vaak al werkzaam waren binnen 
SOOOG en al enige onderwijs- en levenservaring hadden.
Het schoolbestuur had aan de directeuren gevraagd wat 
zij graag onderzocht wilden hebben om de kwaliteit op 
hun scholen te verbeteren. Teams konden hun ideeën 
insturen en moesten goed onderbouwen waarom ze 
iemand uit de Kwaliteitspool als collega wilden hebben 
op school. Veel scholen reageerden want dit was 
natuurlijk een mooie aanbieding vanuit het bestuur. De 
scholen die uiteindelijk een Kwaliteitspooler toegewezen 
kregen, kregen voor een periode van een jaar er een 
extra leerkracht bij, die les gaf en onderzoek kwam doen.”

“Ik kwam te werken op een hele kleine school die ook nog 
eens last van krimp had”, zegt Suzanne. “Er was dus een 
noodzaak om op zoek te gaan naar oplossingen. 
Ik heb daar onderzocht of het werkbaar was om een 
groep 1/2/3 te combineren op een school met maar 
formatie voor maar 3 klassen. Het uitgangspunt was 
om thematisch te werken en de activiteiten van de 
verschillende jaargroepen te verbinden; dus gezamenlijk 
starten en vervolgens verwerken op het eigen niveau.”

“Mijn onderzoek ging over co-teaching”, vertelt 
Annemiek. “Een alternatieve manier van instructie geven 
met als doel de onderwijskwaliteit te verhogen. Ik ging 
werken op een school met twee groepen 8 en die werden 
samengevoegd tot een hele grote groep 8 met 41 
leerlingen en daaraan gaven we met twee volwaardige 
leerkrachten les. We hadden 2 lokalen die werden 
gescheiden door een schuifdeur. 
De ene leerkracht gaf instructie aan de gemiddelde 
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Annemiek

Suzanne

groep en de andere leerkracht nam de plus- en 
zorgleerlingen onder zijn hoede, zodat iedereen een 
instructie op maat kon krijgen. Voor het onderzoek heb ik 
op vier scholen collega’s geïnterviewd. De meeste zaten 
nog in hun eerste jaar van implementeren. Waarbij de 
één een gedegen voorbereiding had gehad en de ander 
gewoon was begonnen. Het was toen een redelijk nieuw 
fenomeen. De conclusie was, als je zoiets wilt doen, dan 
moet je met de billen bloot. Je gaat aan het begin van 
het jaar tegenover elkaar zitten en je zegt dit ben ik, dit 
zijn mijn sterke en zwakke punten. Dat doe je allemaal en 
daarna ga je samen een nieuwe structuur opzetten in de 
klas.” 

Beiden concluderen, dat onderwijsvernieuwing alleen 
maar tot stand komt als de leerkrachten er vertrouwen 
in hebben en er voor willen gaan. Je moet leerkrachten 
motiveren, stimuleren en het nut laten inzien van de 
veranderingen die je wilt gaan invoeren. Als dat lukt, dan 
komt er erg veel energie vrij.

“Het was voor ons lastig dat we door de naam 
‘Kwaliteitspool’ werden neergezet als ervaren en sterke 
leerkrachten, die het onderwijs moesten verbeteren. Maar 
we waren eigenlijk ook nog beginnende leerkrachten, 
die voor het eerst 3 dagen een eigen klas hadden en op 
dat gebied nog veel moesten leren. Kweekvijver was voor 
ons tweeën een betere term geweest dan Kwaliteitspool. 
Onze onderzoekskwaliteiten werden, doordat we nog 
onervaren leerkrachten waren, daardoor niet altijd 
gezien, terwijl we op dat gebied wel echt iets nieuws te 
brengen hadden. De meer ervaren leerkrachten in de 
Kwaliteitspool hadden het gemakkelijker om onderzoek 
te doen en verbeteringen binnen scholen tot stand te 
brengen. Voor een aantal van hen was het een mooie 
springplank naar interessante functies binnen het bestuur, 
zoals bijvoorbeeld directrice van het expertise centrum. 
Op maandag was de hele Kwaliteitspool vrij geroosterd, 
die dag konden we gebruiken voor onderzoek, maar ook 
voor overleg. Waar loop jij tegen aan en hoe ga jij daar 
mee om? Je deed onderzoek voor je eigen team en dat 
deelde je dan op maandag met elkaar.”

Ondertussen zijn we al weer zes jaar verder. Annemiek 
werkt momenteel op een Daltonschool, maar nu even 
niet, omdat ze net bevallen is van haar twee kind. 
“Dalton is altijd mijn ding geweest”, zegt Annemiek. “Ik 
heb zelf op een Daltonschool gezeten, heb mijn Lio op 
een Daltonschool gedaan en ik heb een tijdje terug ook 
de opleiding tot Daltoncoördinator afgerond. Het lijkt 
me fantastisch om in de toekomst ook Daltonvisitaties 
te mogen doen. De ambitie, passie en energie is er 
nog steeds, maar met 2 kleine hummetljes maak ik nu 
even een pas op de plaats. Mijn tijd komt wel weer, we 
moeten nog zo lang werken. Voorlopig draai ik samen 
met een duo onze eigen klas op de OBS de Tweemaster in 
Winschoten.”

Suzanne werkt momenteel op obs De Drieborg 
te Drieborg. Ze heeft zich de afgelopen jaren 
gespecialiseerd in het jonge kind door o.a. de  post 
HBO-opleiding Jonge kind te voltooien. “Ik sta nu 
viereneenhalve dag voor een kleutergroep en daarnaast 
ben ik door het bestuur gevraagd om cursussen te geven 
over het werken met de leerlijnen voor het jonge kind in 
ParnasSys. Ik leer leerkrachten die lesgeven aan groep 
1 en 2 en intern begeleiders hoe ze met de leerlijnen de 
ontwikkeling van individuele kinderen en de groep kunnen 
volgen, en hoe ze met deze leerlijnen een beredeneerd 
aanbod kunnen creëren, zonder gebruik te maken van 
een kleutermethode.”
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“Het is heel kleinschalig. Ik ga naar scholen binnen onze 
stichting toe en leg uit hoe de module werkt. Ik vind 
dit geweldig om te doen en zou dit nog wel wat willen 
uitbreiden, liefst binnen ons bestuur, maar ik zou eventueel 
ook wel een dag voor een schoolbegeleidingsdienst zoals 
Cedin of Meesterschap willen werken. Het is ook fijn om af 
en toe niet een dag(deel) voor de klas te staan. 
Op de dagen dat ik dan wel weer les geef, dan heb ik 
een soort nieuwe energie en betrokkenheid en dat is 
goed voor mij en de kinderen.”

Annemiek en Suzanne zijn blij met de kansen die het 
bestuur hen tot nu toe geboden heeft en ze gaan er 
van uit dat SOOOG ook de komende jaren op een 
goede manier gebruik zal blijven maken van hun 
(academische) kwaliteiten. SOOOG heeft ondertussen 
meer Academische leerkrachten in dienst, we zijn al lang 
de enigen niet meer. Het lijkt beide erg leuk om in de 
toekomst ook stagiairs van de AOLB te mogen begeleiden 
tijdens hun stages.



Positionering, professionalisering 
en inspiratie! 

Vier jaar studeren, stagelopen en je verdiepen in zowel de 
praktijk als in de theorie. En dan ineens ben je
afgestudeerd als academische leerkracht! Dat vraagt om 
pionieren: wat kun je brengen in het team? Welke
kansen krijg je van je schoolleider? Hoe worden jouw 
vaardigheden en kwaliteiten in het team benut?
Iedere startende academische leerkracht loopt tegen 
soortgelijke uitdagingen aan. En wat kun je dan beter 
doen dan de krachten bundelen! 

Met dit idee is de Beroepsvereniging Academici 
Basisonderwijs (BAB) vijf jaar geleden opgericht door 
Hannah Bijlsma (alumnus eerste lichting AOLB Groningen), 
Alice de Groot (ACPA Leiden) en Mirjam Keyser (ALPO 
Nijmegen). In de afgelopen vijf jaar is de vereniging 
uitgegroeid naar zo’n vierhonderd leden en het 
BAB-bestuur bestaat nu uit vijf enthousiaste bestuursleden.

De beroepsvereniging zet zich onder andere in voor een 
goede positionering van de academische
leerkracht. Van politiek tot vakbonden, van teamleiders 
tot bestuurders; de BAB gaat met iedereen in gesprek
om over de rol van de academische leerkracht te 
spreken. Dit leidt tot mooie resultaten. 
Op 13 september 2019 werd het Actieplan Academici 
PO ondertekend door de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU), de PO-Raad, de schoolleiders vereniging 
(AVS), de vakbonden (AOB en CNV), het Netwerk van 
Universitaire Pabo’s en natuurlijk door de BAB zelf. Alle 
partijen hebben de intentie de academische leerkrachten 
de komende jaren nog meer op de kaart te zetten.

Een actiepunt dat in een vergevorderd stadium is, is de 
ontwikkeling van de BAB Academy. Dit is een programma
voor scholing en professionalisering op academisch 
niveau. Het eerste ‘kwartet’ met Paul Kirschner en
collega’s zat snel vol en wordt met veel plezier en 
interesse gevolgd door zo’n dertig deelnemers.
Niet alleen positionering en professionalisering zijn 
belangrijke doelstellingen van de BAB. De BAB is ook een
vereniging waar ontmoeting en inspiratie centraal staat.
Het jaarlijkse congres van de BAB (op de eerste zaterdag 
van april) is een afwisseling van inspirerende workshops, 
lezingen en ontmoetingen. Ook organiseert de BAB
regiobijeenkomsten in diverse regio’s in Nederland. 
De reacties op deze bijeenkomsten zijn positief: de leden
herkennen de verhalen van elkaar. Er wordt uitgewisseld 
hoe je zaken kunt aanpakken op je werkplek, welke
taken en rollen je zou kunnen vervullen en op welke 
manier je het gesprek kunt aangaan met je schoolleider 
of bestuur.

Het gevoel dat je samen kunt optrekken, van elkaar kunt 
leren en dat anderen dezelfde uitdagingen hebben op
de werkplek, dat is wat je bij de BAB kunt vinden als lid.
Op naar de volgende tien jaar AOLB, op naar de 
volgende vijf jaar BAB, waarin we samen optrekken naar 
een onderwijslandschap waar de kennis en vaardigheden 
van academische leerkrachten wordt erkend en benut!

Wil je meer informatie over de BAB of lid worden van de vereniging? Kijk op www.bab.nl.
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Mijn werk is leuk, omdat het 
de theorie en de praktijk uit 

de opleiding afwisselt.  

  

Ik zou mij graag verder willen specialiseren in leer- en gedragsproblematiek en het passend onderwijs. 

Mijn werk is leuk omdat ik dicht 
bij de kinderen sta en een 

speciale band met 
ze opbouw. 

In de toekomst zou ik 
graag als directrice aan de 
slag willen. Hier hoort een 

opleiding bij die ik over een 
aantal jaren wil gaan doen.  

Hoogtepunt in mijn werk tot nu 
toe is het begeleiden en 

onderhouden van de overzet 
naar een compleet 

nieuw computersysteem. 

Ik mag elke dag met de 
leukste kinderen en collega’s 
werken, waar ik elke dag veel 
voldoening en plezier uit haal. 

Ik genietsje fan ‘e reis dy ’t ik 
mei de bern meitsje, wêr ’t se yn 
groeie en wille ha. Ik wol mysels 

graach fierder spesjalisearje 
yn it rekkenûnderwiis.

Dit jaar ben ik begonnen 
met de opleiding ‘Intern 

Begeleider’, omdat ik graag 
nieuwe dingen wil leren en 
mezelf wil blijven uitdagen. 

 

Mijn school is innovatief 

en vooruitstrevend. De 

school is geselecteerd als 

ontwikkelschool 

voor digitale geletterdheid 

voor Curriculum.nu.  

Waar zijn ze nu?

Anke Feenstra
Groep 4/6
OBS ‘t Wad 
te Harlingen    

Hilde de Boer
Groep 7
OBS de Treffer 
te Gorredijk 

Reitse-Geert Strien
Groep 7/8 & ICT 
Coördinator 
IKC Sint Mattheüsschool 
te Joure

Melissa van der Molen
Groep 5 
IBS ‘t Pompeblêd 
te Westereen

Anke Hiemstra
Groep 4 
Basisskoalle de Klimstien 
te Noardburgum

Hinke Beets
Groep 7
IBS ‘t Pompeblêd 
te Westereen

Marleen Sloot
Groep 3/4 & projectgroep 

Curriculum.nu
OBS Compagnonschool 

te De Knipe 

Menne Pieter Brouwer
Groep 7 & 
gedragsspecialist
PCBS Willen Alexander-
school te Leeuwarden

Hannah MekkesGroep 3/4 & intern begeleider
OBS ’t Tweespan te Drachten
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Lisa en Annick zijn geen juffen 
maar consultants

“In februari 2016 ben ik afgestudeerd aan de AOLB en 
ben ik een half jaar gaan invallen om het half jaar te 
overbruggen voordat ik in september begon met de 
master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. De master focust zich in beginsel op leren in 
organisaties en het hoger onderwijs en in mindere mate 
op het (basis)onderwijs. Dat was best wel even wennen. 
Ik moest daar dan ook mijn weg in zien te vinden.”

“Tijdens mijn master kwam ik in aanraking met mijn huidige 
werkgever TriamFloat. TriamFloat is marktleider op het 
gebied van onderwijskundig advies. Zij geven regelmatig 
workshops aan masterstudenten om ze te laten zien wat 
je kunt doen na het halen van je diploma. Direct na mijn 
afstuderen startte TriamFloat met een traineeship. 
Dit voelde als een mooie, nieuwe uitdaging en ik besloot 
een brief te sturen voor de selectiedag. Toch had ik zo ook 
wel mijn twijfels, want TriamFloat richt zich op bedrijven 
en schoolorganisaties voor MBO, HBO en WO: een relatief 
nieuwe wereld voor mij.”

“De afwisseling en het 
dynamische miste ik”

“Ik werd aangenomen en mocht starten bij de 
Learning & Development afdeling van KLM. Ik heb een 
benchmarkonderzoek gedaan hoe KLM mentoring en 
coaching een betere plek in de organisatie kon geven en 
een adviesrapport geschreven. Het werken op kantoor 
was wel wennen voor mij. Als ik achter de computer zat 
dacht ik soms “had ik nu maar een klas met kinderen; 
gingen we even naar buiten of een spelletje doen.” De 
afwisseling en het dynamische van een klas miste ik in mijn 
werk. Na een half jaar heb ik mijn baan opgezegd voor 
een baan als leerkracht in groep 3. 
Via een vriendin die werkte in het basisonderwijs in Utrecht 
wist ik dat ze geen leerkracht konden vinden. 
Eén telefoontje was daardoor genoeg. Het jaar daarop 
gaf ik les aan groep 6. Bij aanvang van de baan heb ik bij 
de directie aangegeven dat ik ook als onderwijskundige 
aan de slag wilde. Een combibaan met lesgeven en 
onderwijskundig bezig zijn leek mij perfect. Helaas had 
mijn school al een paar academische leerkrachten in 

Niet alle alumni van de AOLB zijn op dit moment werkzaam in het (basis)onderwijs. 
Zo werken Lisa Hofte (afgestudeerd 2016) en Annick Mol (afgestudeerd in 2015) bij 

Triamfloat, een onderwijsconsultancybureau in Utrecht.

Lisa Hofte
dienst die de taken/functies hadden die ik ook wel graag 
zou willen doen. De ene stond voor een plusklas, de ander 
was adjunct-directeur. Hier in de buurt kon ik helaas 
geen combinatiebaan vinden van deels leerkracht en 
deels onderwijskundige; de parttime onderwijskundige 
banen liggen niet voor het oprapen. Zomer 2018 kwam 
TriamFloat weer op mijn pad. Zij gingen een onderwijs 
expertiseteam oprichten, puur gericht op opdrachten in 
het onderwijs. Dat leek mij interessant. Bij de KLM vond ik 
de maatschappelijke impact van mijn werk relatief laag, 
een expertiseteam met een onderwijs focus lag meer in 
mijn straatje. Ik ben teruggekomen en nu zit ik hier alweer 
een jaar.”

“Dit jaar heb ik gewerkt voor Avans+ (commerciële 
hogeschool). Ik heb flexibele opleidingen ontworpen 
voor alle HRM opleidingen en de nieuwe bachelor 
Omgevingskunde ontwikkeld. Het is heel erg leuk om 
met docenten een blauwdruk te ontwikkelen voor een 
opleiding die zij dan gaan geven. Ook gaf ik BKE (Basis 
Kwalificatie Examinering) trainingen aan docenten die 
examinator willen worden en heb ik inspiratiesessies 
gegeven ter deskundigheidsbevordering van alle 
interne medewerkers van Avans+. Dit werk is prikkelend, 
uitdagend en hier kan ik goed mijn academische 
vaardigheden kwijt. Daarnaast werk ik graag samen 
met mensen en dat is nu ook wat ik doe; overleggen, 
adviseren, noem maar op. Echt hartstikke leuk. Toch heb 
ik hier ook wel mijn weg in moeten vinden. 
Door je rol als adviseur geef je soms adviezen waar niet 
iedereen blij mee is, daar moet je mee leren omgaan. 
Naast mijn academische vaardigheden gebruik ik ook wel 
de nodige didactische vaardigheden die we leren tijdens 
de stages op de AOLB. We zijn immers gewend om les 
te geven, voor een groep te staan. Hierdoor weet ik op 
het moment dat ik een training of ontwerp moet maken, 
veel over de inzet van werkvormen en hoe je iedereen 
betrokken houdt. Als ik bijvoorbeeld leertrajecten of 
trainingen moet maken dan maak ik gebruik van de 
praktische kant van de pabo binnen de AOLB. Mijn werk 
is geweldig, maar kan ook hectisch zijn doordat je soms 
meerdere opdrachtgevers tegelijk hebt en je dan veel 
moet reizen.”
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“Als klein meisje schreef ik al in vriendschapsboekjes dat 
ik juf wilde worden, dat was mijn doel in het leven. Toen ik 
van het gymnasium kwam was ik daarom heel blij dat er 
een academische pabo was.”

“Ik had de jaren daarvoor erg in tweestrijd gezeten: ga 
ik de gewone pabo doen of toch een andere opleiding 
volgen op een universiteit? In de eerste drie jaar van 
de AOLB was ik helemaal gericht op het worden van 
juf. Tijdens mijn LIO-stage kreeg ik ineens het gevoel, 
de wereld is veel groter dan lesgeven, doe ik mijzelf 
niet tekort als ik nu niet eerst verder onderzoek wat de 
mogelijkheden zijn en wat ik wil. Ik heb daarom na de 
AOLB eerst een tussenjaar genomen en ben gaan reizen. 
Daarna ben ik in Utrecht begonnen aan de master Youth, 
Education and Society. 
Deze opleiding behandelt algemene pedagogiek 
vanuit preventie en onderzoekt opvoeding vanuit 
verschillende sociologische perspectieven. Ik vond het 
een enorm interessante master, maar nog steeds wist ik 
niet waar ik wilde werken. Ik wil eerst om me heen kijken 
bij verschillende instanties en bedrijven. Toen kwam 
TriamFloat op mijn weg, via hen had ik de kans om bij 
veel bedrijven een kijkje in de keuken te nemen en me 
professioneel verder te ontwikkelen. Het klikte meteen. 
Daarnaast was het natuurlijk leuk dat Lisa hier ook aan de 
slag ging.”

“Ik had het gevoel: de 
wereld is groter dan dit”

“Mijn eerste opdracht was bij mboRijnland. Daarna heb 
ik voornamelijk klussen gedaan bij scholen en eigenlijk 
nauwelijks bij andere bedrijven, zoals ik eerder van plan 
was. Ik kwam er al snel achter dat ik veel voldoening haal 
uit de vraagstukken die binnen onderwijs spelen. 
De dynamiek bij bedrijven uit andere branches is toch 
heel anders. Mede daarom is binnen TriamFloat een 
onderwijs expertiseteam opgezet. Momenteel werk ik bij 
de Politieacademie vanuit de stafafdeling en hou ik me 
bezig met kwaliteitszorg. Daarnaast heb ik een opdracht 
bij de Erasmus Universiteit. Hier ontwikkel ik een methodiek 
voor een portfolioanalyse op faculteitsniveau en mag 
deze meteen uitvoeren bij één van de faculteiten. 
Van mijn bij de AOLB opgedane academische 

vaardigheden heb ik nog steeds veel profijt, bijvoorbeeld 
bij het opstellen van een onderzoeksmethode.”

“De combinatie van de praktische en analytische kant 
van de AOLB helpt erg bij ons werk. Daarnaast is onze 
kracht dat we niet uit het oog verliezen waar we het 
binnen het onderwijs uiteindelijk voor doen. Bij bestuurlijke 
overleggen denk ik weleens: hebben we nog wel door 
dat we het voor leerlingen of studenten doen? Wat 
vinden studenten hiervan? Beleidstechnisch kun je allerlei 
plannen bedenken, maar dan sla je soms de plank 
mis. Het moet wel daadwerkelijk de uitvoering van het 
onderwijs ten goede komen. Ook hoor ik nog regelmatig 
van docenten dat ze het fijn vinden dat we hun praktijk 
kennen, omdat we voor de klas hebben gestaan. Ik haal 
veel plezier uit gesprekken met docenten over wat goed 
onderwijs vraagt wat betreft didactiek en pedagogiek. 
Onderwerpen waarop mijn visie ontwikkeld is op de 
AOLB.”

“Wat voor mij het werk intensief maakt is dat we vaak veel 
moeten reizen en dat we niet weten waar we over een 
paar maanden mee bezig zijn. Dat maakt het uitdagend 
en spannend, maar vraagt ook veel flexibiliteit. Verder 
ben ik erg tevreden. Over het algemeen werken we vier 
dagen in de week voor de klant en één dag in de week 
zitten we hier op kantoor en zijn we bezig met onze eigen 
ontwikkeling en professionalisering. Dat is echt een luxe. 
Die dag gebruiken ik en mijn circa 70 collega’s om elkaar 
te bevragen en kennis en ervaringen te delen. Daarnaast 
hebben we tijd om bij te lezen en trainingen te volgen. 
Bijna 20% van onze tijd zit in eigen ontwikkeling, dat 
beseffen we ons goed en daarmee mogen we in onze 
handjes knijpen.”

Annick Mol
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Vier dagen voor de klas en één 
dag voor het bestuur

Chris Bolding deed in 2017 zijn lio op obs De Goudvink 
in Hoogeveen. Tijdens het laatste halfjaar van de 
Academische Pabo volgde hij nog een paar universitaire 
vakken, schreef zijn scriptie en werkte hij ook één of twee 
dagen per week als invaller binnen het bestuur Bijeen om 
zijn lesgevende vaardigheden te onderhouden en verder 
te ontwikkelen. 

Na het afronden van de AOLB was Chris nog niet 
uitgeleerd. Hij begon met de master Onderwijskunde 
en werkte daarnaast twee dagen in de week als 
leerkracht van groep 7 op de Goudvink. Tijdens de master 
Onderwijskunde liep Chris stage bij Cedin. Hij deed tijdens 
deze masterstage werkzaamheden voor verschillende 
scholen en schoolbesturen, waaronder voor schoolbestuur 
Bijeen waar hij als leerkracht werkt. 

“Toen ik mijn stages voor de AOLB deed, zag ik mijn rol als 
leerkracht die verantwoordelijk is voor een groep kinderen 
in zijn klas. Door mijn stage van Onderwijskunde, waarbij 
ik ook met beleidsmatige zaken bezig was, zag ik dat ik 
onderdeel ben van een groter geheel, een organisatie. Je 
kan als groepsleerkracht veel voor leerlingen betekenen, 
maar ook wanneer je werkzaamheden doet voor het 
bestuur”, zegt Chris.

 Chris kwam er tijdens zijn master Onderwijskunde achter 
dat hij lesgeven erg leuk vindt, maar dat hij ook veel 
energie krijgt van bezig zijn met het beleid. 
Hij wilde dit graag combineren. Chris trok de stoute 
schoenen aan en ging in gesprek met de algemeen 
bestuurder van Bijeen. Hij had het geluk dat ze tijdens zijn 
masterstage bij Cedin al eens hadden kennisgemaakt. 
Hij wist wie Chris was en wat hij kon. 
Helaas kennen niet alle bovenschoolse directeuren de 
academische leerkrachten die werken voor hun bestuur. 
Soms weten ze niet eens dat ze die in dienst hebben. 
Chris maakte echter dankbaar gebruik van zijn contacten 
met de algemeen bestuurder. Tijdens hun gesprek kreeg 
Chris te horen dat Bijeen de ambitie heeft om kinderen in 
Hoogeveen ook na schooltijd de kans te geven om hun 
talenten verder te ontwikkelen. 
Om dit te realiseren zou er samengewerkt moeten worden
met de gemeente en andere organisaties. 

Chris kreeg de vraag of hij een plan wilde schrijven over 
de mogelijkheden van een verlengde schooldag of 
dag-arrangementen. Hij is na de zomervakantie met deze 
opdracht gestart en is hier nu twee maanden mee bezig. 
Hij zit nog in de oriënterende fase.

“Ik ben erg blij met de geboden kans”, zegt Chris. “Het 
bestuur spreekt toch zijn vertrouwen in je uit. 
Aan de andere kant merk ik dat ik nog een gretige jonge 
hond ben die zijn grenzen duidelijk moet aangeven. 
Het is geweldig interessant waar ik mee bezig ben, ik leer 
er veel van en kan mijn academische vaardigheden 
goed inzetten. De dag in de week die ik ervoor krijg is 
echter steeds zo voorbij en op de andere vier dagen in de 
week sta ik voor klas en dat zijn ook pittige volle dagen.”
“In de klas maak ik ook veel gebruik van de kritische 
onderzoekende houding die zo centraal staat binnen 
de AOLB. Ik toets en observeer regelmatig en wanneer 
ik niet tevreden ben met de resultaten dan reflecteer ik 
veel op mezelf. Ik moet tenslotte wat veranderen in mijn 
lesgeven of aanpak als ik wil dat de leerlingen beter gaan 
presteren. Daarnaast probeer ik de wetenschappelijke 
literatuur bij te houden, maar ik merk dat dit lastiger is dan 
toen ik op de opleiding zat. Toen kregen we veel literatuur 
aangereikt en nu moet ik echt goed gericht zoeken om te 
vinden wat relevant is voor mijn werk. Gelukkig is mijn duo-
collega ook iemand die veel leest, dus we raden elkaar 
vaak nuttige en interessante artikelen aan.”

“Binnen het team ben ik nog wel wat zoekende naar 
mijn rol. Aan de ene kant wil ik wel een beetje de 
kartrekker zijn bij verbeteringen in ons onderwijs, zoals het 
groepsplanloos werken waar we nu mee bezig zijn. 
Aan de andere kant wil ik ook niet betweterig of 
drammerig overkomen. Over mijn rol als academische 
leerkracht binnen een team zou ik nog wel wat willen 
sparren met een collega, directeur of met andere 
afgestudeerden van de AOLB. Scholen en besturen zijn 
nog niet gewend aan academische leerkrachten en 
ook de opleiding heeft ons hier niet goed op kunnen 
voorbereiden. Dat is toch iets wat we de komende tijd 
samen moeten uitvinden”, zo sluit hij af.
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In Den Haag 
gebeurt het

Kirsten Rolink werkt op het ministerie van OCW in Den 
Haag. Ook zij was ooit een student aan de AOLB. 
Hoe is haar carrière tot nu toe verlopen en hoe ziet haar 
huidige werk er uit? 

Als 14-jarig meisje is Kirsten een keer met haar ouders naar 
Den Haag geweest. Voor haar gevoel een enorme reis 
vanuit Drenthe. Ze vroeg verbaasd aan haar ouders wat 
al die mensen in pak, die allemaal met meerdere mobiele 
telefoons in de weer waren, deden voor hun beroep. 
Het leek Kirsten allemaal enorm interessant en hectisch 
en haar ouders legden uit wat voor werk deze mensen 
deden en wat politiek nu precies is. 
Sindsdien is ze zich hier steeds meer in gaan interesseren 
en verdiepen. Kirsten wilde iets in de politiek gaan doen 
en dan het liefst in de richting van het onderwijs. 
Dat komt waarschijnlijk doordat haar moeder toen al 
voor de klas stond en dat nu inmiddels al meer dan 40 
jaar staat. Van haar moeder kreeg Kirsten die passie voor 
onderwijs mee.  

“Ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel en dat 
kan je op verschillende manieren inzetten. Je kan het 
doen tijdens het lesgeven, dat je bijvoorbeeld kinderen 
helpt verder te komen die het niet zo gemakkelijk hebben. 
Ik wilde het echter op een wat grotere schaal doen en 
dan kom je al gauw uit bij de Rijksoverheid. Want daar 
kan je invloed hebben op meer mensen.” 

“Ik ben aan de AOLB begonnen met het idee dat ik 
eigenlijk het liefst met onderwijsbeleid aan de slag zou 
gaan en het liefst in Den Haag.  
Ik wilde echter niet meteen na het vwo onderwijskunde 
gaan studeren. Ik was toen al van mening dat ik eerst 
de praktijk goed moest kennen, voordat ik beleid voor 
andere mensen ging maken en daarom koos ik voor een 
universitaire opleiding met een praktische component, de 
academische pabo. Om de praktijk echt te leren kennen, 
heb ik na de opleiding nog een paar jaar lesgegeven 

voordat ik richting Den Haag  trok.”
Na het afstuderen in 2014 is Kirsten gaan lesgeven aan 
groep 7/8 op een school in het noorden van Groningen,  
Het Hoogholtje in Wehe den Hoorn. Ze stond fulltime 
voor de klas en deed in de avonduren haar master 
onderwijskunde, gericht op (onderwijs)beleid. 
Toen ze na twee jaar klaar was met de master, zocht 
Kirsten, assertief als ze was, contact met de directeur van 
haar bestuur Primenius. Ze gaf aan wat ze gedaan had en 
wat haar ambities waren en dat ze graag wat wilde doen 
met haar academische vaardigheden. 
Gelukkig stond het bestuur hier voor open. 
Kirsten zou drie dagen een klas draaien en twee dagen 
onderzoek gaan doen vanuit het hoofdkantoor van het 
bestuur.

“Tegelijkertijd ben ik ook gaan solliciteren op een baan 
in Den Haag, want dat was toch nog steeds mijn droom. 
Ik heb gesolliciteerd op het Rijkstraineeship van de  
overheid. Om heel eerlijk te zijn had ik nooit verwacht dat 
ik daar doorheen zou komen. Er solliciteren elk jaar bijna 
4000 mensen en er zijn maar 120 plekken, dus er is best wel 
een strenge procedure. Ik dacht: ‘ik probeer het gewoon, 
wie niet waagt…’.  Lukt het niet dan heb ik hier nog steeds 
die leuke baan met drie dagen voor de klas staan en 
twee dagen onderzoek doen.”

Kirsten kwam de eerste ronde door. In deze ronde moeten 
de sollicitanten  allerlei informatie over zichzelf en hun 
ervaringen invoeren in een uitgebreid digitaal dossier. 
Ook moeten alle sollicitanten een IQ-test, een 
drijfverentest en een psychologische test doen. “Het 
is best heftig, je moet er wel enorm voor willen gaan, 
want je kan dit niet half doen”, zegt Kirsten. In de 2e 
ronde moeten de sollicitanten gedragsvoorbeelden 
uitwerken. Ze moeten dan van zeven competenties 
met voorbeelden aangeven waarom zij denken dat ze 
over die competentie beschikken en ook dit moet weer 
opgestuurd worden. 

De derde ronde waren de gesprekken. Hier werden steeds 
drie mensen voor een functie uitgenodigd. “Als je zo dicht 
in de buurt bent, dan wil je het ook wel graag hebben. 
Terwijl ik aan het lesgeven was, kreeg ik het bericht dat ik 
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aangenomen was”.
Een trainee krijgt vier keer een halfjaar een andere 
werkplek voor een deel binnen een vast departement. 
Kirsten ging naar OCW. Binnen OCW hadden ze naast de 
onderwijsdirectie ook een directie Emancipatie. 
Omdat Kirsten al zo veel in het onderwijs had gedaan, 
besloot ze om even iets anders te doen en is ze 
begonnen bij de directie Emancipatie. “Emancipatie 
leek me namelijk ook leuk want ook daar kan je je 
rechtvaardigheid gevoel in kwijt. 
Ik ging hier werken met het idee dan kom ik later wel op 
onderwijsdirectie terecht.”

Bij de directie Emancipatie was Kirsten betrokken bij het 
organiseren van een grote conferentie op het gebied van 
vrouwenrechten. Haar tweede plek was bij de directie 
Media en Creatieve industrie. Daar coördineerde ze het 
schrijven van een brief die naar de Tweede Kamer moest. 
Die brief moest met heel veel partijen worden opgesteld 
en er waren heel veel verschillende belangen. 
Ze moest in gesprek met de NPO, journalisten, 
beleidsmedewerkers en de staatssecretaris moest er ook 
nog iets van vinden. De derde plek was een detachering, 
want een verplichte detachering hoort er ook bij. 
Veel mensen gaan dan naar Brussel, maar Kirsten koos om 
haar detachering in de Tweede Kamer te doen. 
Ze zat daar bij de vaste commissie onderwijs. 
Alle stukken vanuit het departement komen daar binnen 
en daar moet je dan kritisch naar kijken, opmerkingen 
bij plaatsen en objectieve adviezen bij schrijven die 
Kamerleden kunnen gebruiken bij hun debatten. 
De vierde plek heeft Kirsten uiteindelijk niet gehad. 
De directeur emancipatie vroeg haar terug te komen en 
als beleidsmedewerker te werken aan onderwijsthema’s.  
“Op dit moment coördineer ik een onderwijsteam en 
zijn we samen bijvoorbeeld bezig met de veiligheid van 
LHBTI-leerlingen in het onderwijs, maar ook hoe zorg je 
dat meisjes meer voor techniek kiezen en meer jongens 
richting onderwijs en zorg gaan.”
Maar ook kan ze naast de minister zitten tijdens een 
debat en dan schrijven zij en haar collega’s antwoorden 
op vragen die komen. “Dit is wel heel erg leuk om te 
doen. Het is heel hectisch, gauw even appen met je 
collega’s op het departement die dan daar gauw een 
antwoord moeten zoeken op een bepaalde vraag.” 
Ook is Kirsten bezig met het schrijven van een Kamerbrief 
over de voortgang van het emancipatiebeleid, die elk 
jaar naar de Kamer gaat. En ze heeft de Jos Brinkprijs 
georganiseerd, dat is een prijs voor LHBTI-emancipatie.

Op de vraag “Er komt een jonge vrouw vanuit Drenthe 
aan op zo’n departement in Den Haag. Voelde je je daar 
gelijk thuis? Zegt Kirsten: “Ik voelde me wel gelijk thuis. 
Maar ik merk wel dat ik af en toe moet zeggen zouden we 
die ene conferentie niet eens organiseren in het noorden 
of zuiden van het land of in het midden van het land, 
dan kan iedereen komen. Vergeten we niet de mensen 
van buiten de Randstad mee te nemen Ik merk wel dat ik 
degene ben die dat altijd zegt. Maar ik merk ook wel dat 
het gewaardeerd wordt. Iedereen is het er wel mee eens, 
maar je moet mensen er wel aan herinneren dat het zo is.” 

Wat de lezers van dit blad natuurlijk willen weten, is of 
Kirsten nog wat heeft gehad aan de academische pabo 
en haar werkervaring in het basisonderwijs. “Ik merk af en 
toe als er iets door collega’s voor het onderwijs bedacht 
wordt dat het helpt dat ik een onderwijsachtergrond heb 
en dan kan zeggen: ‘leuk bedacht collega’s en jullie 
bedoelingen zijn goed, maar dit gaat echt niet werken in 
de praktijk’.”

Kirsten ziet wel dat het ministerie erg zijn best doet om 
meer mensen aan te nemen met praktijkervaring. 
Zo zijn er nu bijvoorbeeld leraarambtenaren, dat zijn 
mensen die voor de helft van de week voor de klas 
staan en voor de helft van de week op het departement 
werken als beleidsadviseur. Je ziet ook dat er steeds meer 
leraren worden uitgenodigd voor praktijkspiegels waar 
nieuw beleid wordt voorgelegd aan het werkveld. 
Dit zijn de kaders, dit is wat de minister wil, dit is het geld 
dat we hebben, wat zouden jullie daarmee doen?  

Met haar academische pabo en praktijkervaringen  gaat 
Kirsten gemakkelijker het gesprek aan met mensen uit de 
praktijk omdat ze weet waar ze vandaan komen, want 
daar komt ze zelf ook vandaan. “Praktijkmensen nemen 
me serieuzer dan iemand die na het vwo meteen naar de 
universiteit is gegaan”, zo verduidelijkt ze.

“Ik denk dat wat je leert op de AOLB of pabo, zeg 
maar voor de klas staan, dat dat helpt bij elke baan. 
Je leert natuurlijk goed organiseren, je doet eigenlijk 
veel managementskills op. Ook ontwikkel je peopleskills 
omdat je met verschillende kinderen en ouders moet 
omgaan. Op dit moment begeleid ik zelf een trainee en 
mijn omgeving is verbaasd dat dat zo goed gaat, terwijl 
ik eigenlijk in mijn vorige baan in het onderwijs natuurlijk 
ook steeds aan het begeleiden was. Het verbinden, 
samenwerken zijn ook zaken uit mijn AOLB-tijd en 
lesgeefpraktijk die ik nog steeds gebruik.“

“Ik denk dat wat je leert op 
de AOLB of pabo, 

zeg maar voor de klas 
staan, dat dat helpt bij elke 

baan”
“Laatst organiseerde ik het directie uitje en ik had een 
quiz gemaakt. Mijn collega’s zaten aan tafel en ik moest 
natuurlijk hun aandacht krijgen. Dus ik doe mijn ding en 
ineens beginnen een paar collega’s te lachen en zeggen: 
‘nu zien we dat je ooit de AOLB hebt gedaan, je bent 
zo echt een juf. We zien nu hoe je was in je vorige leven 
voor de klas’. Op het moment dat ik voor een groep sta 
of iets presenteer dan komen mijn oude aangeleerde 
vaardigheden weer van pas. Je kan ook beter uitleggen. 
Ik merk dat het bijvoorbeeld helpt bij het schrijven 
van Kamerbrieven. Het is een bekend probleem dat 
ambtenaren vaak onbegrijpelijke taal gebruiken en dat 
niemand meer snapt waar het om gaat. 
Ik hoor vaak je kan het zo begrijpelijk opschrijven. Maar 
ja ik heb natuurlijk geleerd hoe ik kinderen  iets uit moet 
leggen dus ik denk dat ik daardoor een begrijpelijkere 
tekst kan schrijven.”

Kirsten heeft niet de ambitie om minister van onderwijs 
te worden. Ze heeft een inkijkje kunnen nemen in het 
werkzame leven van een minister en dat is echt een 
pittige baan. Als een minister om 11 uur avonds thuiskomt, 
dan moet hij/zij nog dossiers lezen. 
Een minister moet met vier uur slaap per nacht kunnen 
omgaan. Kirsten zou dan nog liever Kamerlid willen 
worden of directeur generaal. “Als Kamerlid stel je de 
vragen en als minister moet je overal een antwoord op 
hebben. Ik weet wel wat gemakkelijker is.”
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“Ik ben kleuterjuf. En met trots”

“Je hebt Academische Pabo gestudeerd?”. “Klopt en 
daarna nog de master Onderwijswetenschappen.” “Ah, 
dan geef je zeker les op een middelbare school?”. 
Het is de standaard vraag die Maud terugkrijgt. Maar 
Maud  Oude Lenferink maakte een andere keuze. “Ik ben 
kleuterjuf. En met trots, want ik vind het fantastisch om te 
doen.”

De keuze kwam niet geheel bewust tot stand: “Nee, ik 
ben er meer ingerold, dan dat het een bewuste keus was 
om nu les te geven aan kleuters. Dit begon al tijdens mijn 
LIO-stage die, wel heel bewust, bij de kleuters was. 
De school waar ik mijn LIO-stage liep ging een 
instroomgroep opstarten en vroeg of ik deze samen met 
een andere LIO wilde draaien. Wat een aanbod!”

Toch zat er wel een keerzijde aan. “Ja, ik bedacht me 
inderdaad wel dat de consequentie hiervan zou zijn dat 
ik het laatste halfjaar van de AOLB enigszins zou moeten 
rekken. Ik besloot ervoor te gaan en rondde een jaar 
later met trots de AOLB af én had mijn eigen klas vanaf 
het begin opgebouwd en gedraaid én zag een aantal 
van deze kleuters na de zomervakantie weer terug in 
mijn nieuwe klas, ik mocht namelijk op de school blijven 
werken.”

Eenmaal aan het werk was het voor Maud verleidelijk 
om fulltime aan de slag te gaan. Lekker werken en geld 
verdienen. Toch besloot ze het te combineren met school. 
“Ik had door de Academische Pabo een mooie basis voor 
een universitaire master gelegd en besefte ook zelf dat 
er meer was en dat ik in de toekomst wellicht meer zou 
willen. En ook al was het pittig, de combinatie werken-
studeren beviel eigenlijk best goed: de ene dag leerde ik 
in college over de hersenontwikkeling van jonge kinderen, 
en de volgende dag zag ik in levenden lijve in mijn klas 
hoe dit zich uitte in hun gedrag”, zo beschrijft ze. 

De toekomst ziet er voor Maud rooskleurig uit. “De master 
Onderwijswetenschappen bleek een echte toevoeging. 
Bezig zijn op schoolniveau is dan ook zeker iets dat ik 
mijzelf in de toekomst zie doen, maar niet zonder de 
klaspraktijk eerst goed te kennen. 
Op dit moment mag ik deze ervaren in een kleuterklas op 
een Nederlandse basisschool in de wereldstad Singapore. 
Een unieke kans die ik met beide handen aangrijp”, sluit 
ze dol enthousiast af. 
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Waar zijn ze nu?

Wieneke van Sonderen
Directrice 
Dutch School Sillicon Valley 
te Palo Alto, California

Nicky de Groot 
Inclusion higher level 

teaching & learning assistant 
Stephen Perse Foundation 

te Cambridge

Geertrude Hellema
Docent Nederlands
Saba Comprehensive 
School te Saba, 
Dutch Caribbean

De Dutch School Silicon Valley, is een  
Nederlandse Taal en Cultuurschool in de 
regio rondom San Francisco. De school 
verzorgt lessen aan ongeveer 135 kinderen 
van 5-18 jaar op 4 locaties. Ik geef leiding 
aan een team van 16 leerkrachten en 
klassenassistenten. Ik werk geregeld 
samen met de 15 andere Nederlandse 
scholen in de Verenigde Staten en sta via 
stichting NOB in contact met schoolleiders 
overal ter wereld. Tevens organiseer ik 
in samenwerking met het Nederlandse 
consulaat in San Francisco jaarlijks een 
aantal evenementen voor de Nederlandse 
gemeenschap. 
Onze leerlingenpopulatie bestaat uit 
kinderen van Nederlanders (en Belgen) 

Nee, ik werk hier niet als 
juf. Helaas is de werkdruk 
hier enorm vergeleken met 
Nederland (ja, het kan erger..) 
en daar wil ik niet in werken. Ze 
hebben hier bijvoorbeeld geen 
onderwijsmethodes en moeten elk 
jaar alle lessen opnieuw ontwerpen 
omdat de thema’s jaarlijks 
veranderen. Ik heb gewerkt als 
onderwijsassistent (en een dag per 
week als juf) op een school voor 
kinderen met autisme. Daarna heel 
kort als Inclusion Coördinator

Mijn werk is leuk omdat het onzettend 
divers is. De school heeft zo´n 100 
leerlingen en het niveauverschil is erg 
groot. Er wordt namelijk les gegeven 
aan leerlingen van groep 8 t/m klas 6. 
Daarnaast verschillen de niveaus van 
praktijkonderwijs t/m VWO, er is dus 
ontzettend veel differentiatie nodig in de 
lessen. De leerlingen hebben allemaal 
een andere achtergrond, wat voor mijn 
Nederlandse lessen extra uitdagend is. 
Zo zitten er moedertaalsprekers in de 
klas, maar ook leerlingen die van een 
Spaanstalig eiland komen en net hier op 
school zitten. 

die hier - tijdelijk - in de regio bij bedrijven 
als Google en Apple werkzaam zijn, maar 
ook bijvoorbeeld kinderen van ouders die 
aan Stanford University werken. Daarnaast 
hebben we leerlingen die Nederlands als 
tweede taal leren, omdat één van hun 
ouders uit Nederland/België komt en het 
belangrijk vindt om de taal en cultuur 
door te geven. We moeten voldoen 
aan de eisen van de Inspectie van het 
Onderwijs (en krijgen elke vier jaar een 
bezoek van de inspecteur), nemen bij 
de basisschoolleerlingen CITO toetsen en 
bij onze tieners het CNaVT examen af. In 
december was ik druk met de organisatie 
van het Sinterklaasfeest, want ook de 
goedheiligman komt jaarlijks naar Californië 
voor een bezoek aan onze school.

(IB’er) gewerkt, maar ik miste hier 
het werken met kinderen, ik zat 
hele dagen op kantoor. Daarom 
ga ik nu aan de slag als Inclusion 
Higher Level Teaching and Learning 
Assistant (RT-er), dus ik werk samen 
met de IB’er om, individuele 
plannen te schrijven maar ook 
interventies uit te voeren waardoor 
ik weer met kinderen kan werken. 
Ik denk dat mijn AOLB-diploma’s 
en Master Onderwijskunde hebben 
bijgedragen aan het feit dat ik in 
acht maanden tijd aangenomen 
ben bij drie banen in Engeland, dus 
dat is wel heel fijn!

Het is voor mij een uitdaging om alle 
leerlingen gemotiveerd te houden door 
de lessen op een goed niveau aan te 
bieden en ze ook aan te passen aan hun 
ambities. Daarnaast heb je te maken 
met een eilandcultuur waar je ook in je 
vrije tijd de Nederlandse docent bent. 
Leerlingen kom je overal tegen, wat 
niet gek is op een eiland met zo’n 1800 
inwoners. De leerlingen en collega’s 
horen dus niet alleen op school thuis, wat 
een hele andere band geeft. 
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Een kwartet academische 
leerkrachten op een school

Op CKC de Rietzanger in Eelderwolde werken maar liefst 
vier academische leerkrachten. Gijs de Groot 
(afgestudeerd in 2014) , Anja Kroesbergen (afgestudeerd 
in 2018) Anne Ruth van Essen (afgestudeerd in 2018) en 
Hindrik Jagersma (afgestudeerd in 2018). Hoe komt een 
directeur aan 4 academische leerkrachten en waarom 
werken zij zo graag op de Rietzanger? Stagecoördinator 
van de AOLB, Guido Holvast, ging in gesprek met 
directeur Petra van de Pauvort en haar kwartet aan 
academische leerkrachten.

Hoe komt een directeur aan vier academische 
leerkrachten binnen de school. Zit daar een goed 
doordacht personeelsbeleid achter of is er meer 
sprake van toeval?
Petra: “Gijs was al werkzaam op onze school toen ik hier 
kwam werken als directeur. Anja’s naam kreeg ik door 
van Hannah Bijlsma van de BAB toen ik haar vertelde dat 
we een vacature hadden. Anja zou hier even komen 
kennismaken maar toen hebben we samen een hele 
vrijdagmiddag tot 18:00 uur gesproken over allerlei zaken 
die te maken hebben met het onderwijs. Een korte tijd 
na dat gesprek heeft ze een proefles gegeven en zo is 
Anja binnengekomen. Anne Ruth heeft hier gesolliciteerd. 
We zochten een nieuwe collega en Gijs had op de 
Facebookpagina van de AOLB een berichtje gezet. Daar 
reageerde Anne Ruth op en zo kwam zij hier binnen. 
Hindrik was aan het invallen binnen CKC. Hij moest op een 
gegeven moment een dagje bij ons invallen. Sindsdien 
hebben wij hem niet meer laten gaan. Dus eigenlijk ging 
het allemaal vanzelf. Misschien dat het helpt dat hier al 
academische leerkrachten werken en dat daarom de 

anderen hier naar toe worden getrokken.”
Anja: “Ik wilde graag weg van de school waar ik eerst 
werkte. Ik wilde graag werken op een school waar ik een 
beetje mijn ding kon doen als academische leerkracht en 
dat ervoer ik niet bij mijn vorige werkgever. Hier krijg ik die 
kansen wel.”
Hindrik: “Toen ze mij hier wilde hebben, speelde het 
zeker een rol dat Gijs als academische leerkracht hier al 
een paar jaar werkte. Bovendien is dit een school die wil 
vernieuwen en dat spreekt me ook erg aan. Ook kreeg ik 
de mogelijkheid om hier een dag te werken en daarnaast 
nog mijn master te doen. 

“Voor mij was het ideaal 
dat ik werk en studie kon 

combineren”
Anne Ruth: “Ja, dat was voor mij ook een belangrijke 
reden om hier te komen werken, dat ik werk en mijn 
vervolgstudie hier kon combineren. Verder gaf Petra in 
het sollicitatie gesprek aan dat ze positief stond tegenover 
het doen van onderzoek. Ik weet uit eigen ervaring en 
van medestudenten dat dat niet altijd het geval is dat 
directeuren staan te springen als je aangeeft ook wel iets 
met onderzoek te willen doen. Je hebt toch een andere 
vooropleiding gehad en dat wordt door de ene directeur 
meer gewaardeerd dan door de ander. Als je hier met 
open armen wordt ontvangen en men geeft aan blij te 
zijn met je kwaliteiten, dan is dat anders binnen komen 
dan bij een school waar ze je wat scheef aankijken, zo 
van jij bent er één van de universiteit.”
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Je hebt vier academische leerkrachten binnen je 
school werken en daarnaast natuurlijk nog veel          
andere collega’s. Hoe zorg je er voor dat iedereen 
zich gezien en gewaardeerd voelt?
Petra: “Op de Rietzanger doet iedereen waar hij/
zij goed in is. Er zijn geen scheve gezichten naar 
onderwijsassistenten, naar academische leerkrachten 
of naar wie dan ook in ons team. Iedereen staat in zijn 
kracht. Ik heb HBO-geschoolde leerkrachten, sommigen 
van hen hebben nog een extra opleiding gevolgd en ik 
heb academische leerkrachten. Ik vind die diversiteit heel 
belangrijk. Ik probeer mijn academische leerkrachten 
taken te geven binnen de school waar zij kunnen 
excelleren. Ik vraag hen bijvoorbeeld om onderzoek te 
doen, of om een methode of leergang te bestuderen en 
dit te introduceren in het team.”

In hoeverre maakt deze school echt gebruik van 
jullie academische vaardigheden en voelen jullie je 
echte  academische leerkrachten?
Gijs: “Ik heb hier over mijn scriptie kunnen vertellen en 
daar hebben we ook wat mee gedaan binnen de school. 
Daarnaast ben ik bovenbouwcoördinator geworden 
en heb ik de afgelopen twee jaar meegewerkt aan 
curriculum.nu. De school kreeg geld om mij te vervangen 
en zo kreeg ik mijn kans om hier mee aan de slag te gaan. 
Dat was geweldig interessant en ik heb veel nieuwe 
contacten opgedaan. Dus intern en extern heb ik gebruik 
kunnen maken van mijn academische vaardigheden.”
Petra: “Gijs heeft zich verdiept in begrijpend lezen en 
heeft een tijdje terug wat voorbeeldlessen heeft gegeven 
aan collega’s die het moeilijk vonden om de resultaten 
van begrijpend lezen hoger te krijgen.”
Hindrik: “Ik doe op dit moment er nog niet zo veel mee. 
Ik werk hier nu twee jaar. Eerst een dag in de week en 
nu twee. Ik ben toch vooral bezig met mijn master en 
daarnaast met het zo goed mogelijk draaien van de klas, 
want dat is nog geen routine.”
Petra: “Ik ben het hier niet mee eens want Hindrik spelt 
mijn schoolplan en schoolontwikkelingsprofielen tot op de 
letter. Hindrik komt naar mij en naar de IB-er met kritische 
vragen. Waarom staat dat er zo en waarom doen jullie 
dat zo? 
Dat komt door zijn interesse voor orthopedagogiek en 
zorg. 
Dat houdt ons scherp en dat vind ik echt een 
toegevoegde waarde. Dus ik vind Hindrik eigenlijk iets 
te bescheiden en hij schat zijn rol hier op school niet 
helemaal op waarde in. 
Anne Ruth: “Ook ik werk hier nog niet zo lang en ook ik 
combineer mijn master nog met twee dagen werken 
voor zowel groep 1 als groep 2. Net als Hindrik heb ik nog 
niet het gevoel dat ik veel doe met mijn academische 
vaardigheden, ik probeer toch eerst het draaien van de 
groep meer in de vingers te krijgen.”
Petra: Nouja, Anne Ruth doet dan wel geen onderzoek 
binnen onze school, toch zie ik echt wel dat ze een 
academische leerkracht is. Zo heeft zij een vermoedelijk 
autistisch meisje in de klas en Anne Ruth heeft zich 
helemaal ingelezen in de (wetenschappelijke) literatuur 
om hier alles over te weten te komen zodat ze dit meisje 
optimaal kon begeleiden. Ze pakt dit toch anders aan 
dan een meer praktijkgerichte leerkracht dit zou doen. “
Anja: “Toen ik binnenkwam vroeg Petra mij of ik geen 
Engels wilde geven aan de verschillende groepen, dus 
schoolbreed. Ik heb mezelf toen wel heel erg ingelezen 
in de literatuur, want hoe geef je nu het beste Engels? 
Toen ik na een tijdje bij Petra aangaf dat ik nog ruimte 
had voor nog een extra taak/uitdaging, kwam Petra 
aanzetten met het project internationalisering. Er was al 

een project maar dan gericht op de leerlingen. Ik ging 
me meer bezighouden met de vraag: ‘kunnen we ons als 
leerkrachten ook meer internationaal oriënteren’. Ik heb 
toen een beurs aangevraagd. Een deel van het team is 
ondertussen naar Finland geweest en het andere deel 
gaat nog. Toen dit allemaal lukte dacht ik bij mezelf, 
ik heb dus toch wel het één en ander geleerd op de 
opleiding.”

“Je ziet bij ons op school 
heel goed dat elke 

academische leerkracht 
anders is”

Gijs heeft meer met curriculum ontwikkeling, Hindrik heeft 
meer interesse voor zorg en ik heb meer met beleid en 
management. Je moet er echt achter komen wat je 
talenten zijn. Bij beginnende academische leerkrachten is 
het belangrijk dat iemand je daarbij ook een beetje helpt 
en je een duwtje in de goede richting geeft en dat heeft 
Petra gedaan.”
Petra: “Jullie feedback naar mij of de IB-er houdt ons 
scherp, jullie stellen ook andere vragen. Ik merk dat er nog 
wel eens wat angst is bij leerkrachten en directeuren zo 
van: ‘nu komt er iemand bij ons werken die slimmer is dan 
ik en mij gaat vertellen wat ik moet doen’.  Terwijl ze veel 
meer moeten denken: ‘dit is een kans. Deze leerkrachten 
kunnen misschien zaken die ik  niet kan of minder leuk vind 
en misschien kunnen zij dat dan oppakken’. Daar kan mijn 
beroepsgroep nog wel wat handiger mee omgaan.”
Anja: “Een oud studiegenootje van de AOLB werkt 
op een risicoschool. Zij maakt nu een risico analyse 
van de afgelopen jaren, waarin ze bijvoorbeeld kijkt: 
‘welke resultaten van welke klassen blijven er nu achter 
bij het geheel’. Dit doet ze omdat de directeur heeft 
aangegeven dit lastig te vinden. Ik vind het van die 
directeur tof dat hij dat aangeeft en mijn studiegenoot 
de ruimte geeft om te doen wat zij leuk vindt. Ook als 
directeur moet je weten wat je sterke en zwakke punten 
zijn en durven om zaken te delegeren.”

Oké jullie zijn kritisch, stellen een ander soort vragen 
en doen nog van allerlei taken naast het lesgeven. 
Toch doen jullie nog geen onderzoek. Ambiëren 
jullie dat nog of zijn jullie gelukkig met de taken die 
jullie nu doen?
Gijs: “Als er vanuit de school of het bestuur een 
serieuze weldoordachte onderzoeksvraag komt en het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag kan bijdragen 
om ons onderwijs te verbeteren, ja dan zou ik dat graag 
doen. Als men met een onderzoeksvraag bij me komt 
omdat men denkt dat ze een academische leerkracht 
tevreden moeten houden, dan hoeft het niet van mij. Ik 
wil meewerken aan onderwijsverbetering.”
Anja: “Ik heb niet zoveel met onderzoek doen. Ik heb 
meer met beleid, visie en ethiek. Stukken lezen en 
schrijven. Het is wel zo dat ik denk dat ik op den duur op 
zoek ga naar iets naast het lesgeven of compleet iets 
anders.”

Hindrik: “Ik heb ook niet zoveel met het doen van een 
groot onderzoek op bovenschoolsniveau. Ik hou namelijk 
niet zo van het schrijven van onderzoeksrapporten. Wel 
vind ik het interessant om kleine onderzoeken te doen 
naar dingen die spelen in mijn eigen klas. Daar heb ik zelf 
veel aan en ik hoef niet meteen alle resultaten op te 
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schrijven of te presenteren.” 
Anne Ruth: “Ik hoef ook niet meteen zelf een groot 
onderzoek te doen, maar vind het wel leuk om aan 
een onderzoek me te werken. Laatst stond er op onze 
Facebookpagina een oproep of we mee wilden werken 
aan een onderzoek naar trauma sensitief lesgeven. We 
moesten dan een boek lezen, ons onderwijs aanpassen en 
vragenlijsten invullen. Het lijkt me wel leuk om aan zoiets 
mee te werken.” 

Jullie zijn nu een aantal jaar werkzaam in het 
onderwijs en jullie hebben de overgang van student 
naar leerkracht meegemaakt. Hebben jullie nog tips 
voor de opleiding?
Anja: “Laat de studenten op de opleiding leren wat 
hun talenten zijn, wat ze goed kunnen en leuk vinden 
om te doen. Met die talenten kunnen ze misschien 
straks wat doen als ze aan het werk gaan. Vertel de 
studenten dat ze niet overal moeten verkondigen dat 
ze academische studenten zijn. Daar gaat het vaak mis, 
dat roept weerstanden op in de praktijk. Daarnaast moet 
je academische studenten bewust maken dat zij ook in 
de praktijk met vallen en opstaan het vak leren en niet 
meteen alles kunnen.”
Anne Ruth: “Tijdens de opleiding en de stages leer je 
nog niet heel erg veel over hoe een schoolorganisatie 
in elkaar zit. Pas binnen een school kom je er achter hoe 
alles geregeld is en kan je dus ook beter inschatten welke 
mogelijkheden er voor jou als academische leerkracht 
zijn om bijvoorbeeld iets extra’s te doen naast het draaien 
van je groep. Aan die schoolorganisatie mag wel wat 
meer aandacht worden besteed binnen de AOLB.”
Gijs: “Binnen de opleiding gaat het heel erg over 
wetenschap en hoe je dat kan gebruiken bij het 
lesgeven. Veel opdrachten zijn juist daar op gericht op 
die koppeling tussen recent onderzoek en hoe je dat 
kan gebruiken in je onderwijs. Daar zit wel een grote 
discrepantie met mijn dagelijkse praktijk. Toen ik net 
begon als leerkracht dacht ik: ‘nu ga ik alleen maar 
lesgeven beargumenteert vanuit de literatuur’. Maar 
zo werkt het niet. Ten eerste heb je dan gewoon tijd 
gebrek en ten tweede heb je ook een middelen gebrek. 
Zodra je stopt met de opleiding heb je geen toegang 
meer tot de bibliotheek van de RUG en bijvoorbeeld 

zoekmachines zoals ERIC. Recente wetenschappelijke 
publicaties vinden is dan een groot probleem. Het 
gevaar is dan dat je steeds minder gebruik gaat maken 
van wetenschappelijke literatuur en je aangeleerde 
vaardigheden en kennis weglekken op den duur.”
Anja: “De academische opleiding mag nog wel iets 
breder kijken. Ze leidt academische leerkrachten op, 
dat is ook de intentie. Veel studenten doen echter na 
de AOLB nog een master en de opleiding mag zich nog 
wat meer realiseren dat al die onderwijskundigen en 
orthopedagogen en onderwijsadviseurs of beleidsmakers 
met praktische ervaring in het onderwijs ook een aanwinst 
zijn. Het hele onderwijs krijgt gewoon meer kwaliteit 
doordat er meer mensen in het onderwijs gaan werken 
die zelf ook voor de klas hebben gestaan en die ervaring 
en kennis meenemen in hun beroep. In die zin is het 
niet erg mochten we over een paar jaar besluiten om 
misschien niet meer voor de klas te gaan staan omdat je 
de kwaliteit wel binnen het onderwijs houdt.”
Gijs: “Niet alle AOLB-studenten hebben de ambitie 
die jullie als opleiding ons toedichten. Er zijn ook veel 
academische leerkrachten die het heerlijk vinden om vier 
of vijf dagen een eigen groep te hebben. Niet iedereen 
heeft de ambitie zoals Anja om ooit nog eens minister van 
onderwijs te worden.”
Anne Ruth: “Daarom is die scheidslijn tussen 
pabostudenten en academische pabostudenten ook best 
wel gevaarlijk. Een pabostudent kan misschien wel veel 
theoretischer ingesteld zijn voor de klas dan iemand van 
de AOLB. Het ligt puur aan de persoon en niet alleen aan 
de opleiding.”
Petra: “Ik denk dat de AOLB nog wat meer in gesprek 
moet gaan met (bovenschoolse) directies om te vertellen 
wat de AOLB is, wat jullie afgestudeerde studenten 
kunnen en wat de vragen zijn van startende academische 
leerkrachten. Volgens mij is er nog te weinig ervaring 
en kennis bij de directies en jullie zouden ze moeten 
informeren en bijvoorbeeld voorbeelden moeten geven 
van good practices.”
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Zouden jullie in de toekomst ook wel stagiairs van de 
AOLB in de klas willen hebben?
Anja: “In onze tijd waren er eigenlijk nog geen 
academische leerkrachten waar we bij stage konden 
lopen, dat vond ik wel een gemis. Van andere 
leerkrachten leer je net zo veel lesgeven, maar het is fijn 
om af en toe eens te praten met iemand die dezelfde 
studie heeft gedaan. We hebben hier nu stagiaires van 
de AOLB: een 1e een 2e en een 3e jaars. Daar praat ik 
regelmatig mee in de pauze. Ze willen dan van alles van 

me weten over de opleiding, maar ook over mijn werk 
als academische leerkracht binnen deze school en ze 
zijn ook geïnteresseerd in mijn verhalen over wat mijn 
studiegenoten zijn gaan doen na de opleiding. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, ze leren echt van onze 
ervaring en verhalen.”
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Bo Postuma
Groep 3/4/5
OBS Montessori Kinder-centrum te Zwolle

Caroline Bijsterbosch
Groep 7/8 & 
gymdocent
OBS Nieuwe Wisselse
School te Epe

  

Emmely ten Have
Groep 6 & intern 
begeleider
OBS Bijlmerhorst 
te Amsterdam

  

Femke Ris
Groep 6 
OBS Nicolaas Maes te Amsterdam

Hilde Bekkers
Groep 1/2 & onderzoe-
ker- adviseur Oberon
KBS Op de Groene Alm 
te Utrecht
  

Madelon van den 
Nieuwendijk
Groep 6 
OBS Wereldkidz Op 
Dreef te Zeist
  

Siebe ten Have 
Leraar Nederlands 
groep 2 t/m 7 & 
curriculum ontwikkeling InternationalSchool of The Hague te Den Haag

Sophie Prinsen 
Groep 7 & orthopeda-gogische taken
OBS De Hasselbraam te Deurne
  

Cristien Pries
Groep 5 & 
verrijkingsgroep
OBS Nicolaas Maes
te Amsterdam

  
Hoogtepunt in mijn werk tot nu 
toe: het gedrag van kinderen 
positief zien veranderen door 

ze meer zelfvertrouwen 
te geven en ze te laten inzien 

wat ze allemaal al kunnen.

Mijn werk is leuk, omdat 
kinderen en ouders met een 
andere culturele en etnische 

achtergrond mijn eigen wereld 
verbreden.

 In de toekomst wil ik de 
opleiding tot intern begeleider 

doen. Daar kan ik mijn 
analytische kwaliteiten, die ik 
ontwikkeld heb op de AOLB, 

goed in kwijt.
  

Mijn droom is om zelf ooit een school op te richten samen met andere academische 
leraren. 

Mijn ambitie is om binnen de stichting mijn rol als orthopedagoog uit te breiden.Ik wil dit combineren met voor de klas staan.

Mijn ambitie is om 
schoolleiderschap te 

combineren met lesgeven, 
omdat ik het belangrijk vind 

dat je als leidinggevende ook 
zelf de praktijk ervaart.

Naast mijn werk geef ik nog turn- en acrolessen. Ik vind het belangrijk dat kinderen veel 
bewegen!

Waar zijn ze nu?

Mijn ambitie is om de kloof 
tussen onderzoek en praktijk 

te verkleinen door les te 
blijven geven én met andere 
leerkrachten en onderzoekers 

relevant, praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek 

uit te voeren.

Ik ben trots op mijn ontwikkelingen op het gebied van Onderzoekend Leren, een vak waar de verwondering en het eigenaarschap van de leerlingen centraal staan. 
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Alweer zes jaar is Han Bakker als docente 
levensbeschouwing en godsdienst verbonden
aan de AOLB. Ze volgde destijds Bert Slaa op die de 
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.

Over de AOLB als opleiding is Han positief. Ze is voor ruim 
de helft van haar baan betrokken bij de AOLB, niet alleen 
als docente, maar ook als Studieloopbaanbegeleider. 
“De lijntjes zijn kort, het is overzichtelijk en de organisatie is 
goed”, omschrijft ze. Zo vindt ze, om maar een voorbeeld 
te noemen, het zeer plezierig dat de roosters voor de 
AOLB bij aanvang van het schooljaar al voor het hele jaar 
bekend zijn.

Han vindt het fijn met de AOLB- studenten te kunnen 
werken. Haar vakgebied leent zich daartoe ook prima. 
“Je zou kunnen zeggen dat het gaat om het leren kennen 
van anderen en daardoor ook je zelf. Het sluit dus erg aan 
bij sociaal burgerschap. Mijn vakgebied is dan ook breder 
dan je in eerste instantie misschien denkt. Het gaat over 
levensvisie, religie, filosofie, sociologie en antropologie.  
Projectmatig werken rond thema’s en verhalen biedt dan 
ook heel veel mogelijkheden.” 

“Het zijn studenten die hun 
kennis en visie vaak goed 
onderbouwen en ze willen 

het naadje van de kous 
weten”

Het onderdeel godsdienst en levensbeschouwing 
geeft Han aan een groep studenten die daar in 
geïnteresseerd is en die daar ook een apart diploma voor 
kan ontvangen, namelijk het diploma voor christelijk of 
katholiek onderwijs. “Sommige schoolbesturen vragen 
daarom”, aldus Han. “Het mooie is dat de academische 
pabo in Groningen ook nog eens de enige is die die 
mogelijkheid biedt”, vertelt ze met enige trots.

In de stagebegeleiding valt het haar op dat de studenten 
in de AOLB doorgaans een iets ander contact met 
hun mentor hebben dan studenten van de reguliere 
pabo. Volgens Han omdat de studenten vaak met 
een meer wetenschappelijke houding (academische 
competentie) de klas ingaan. “Omdat de studenten een 
onderzoekende houding tonen, ontstaat ook een andere 
betrokkenheid tussen de mentor en de student. Mentoren 
geven dan ook regelmatig aan dat ze leren van de 
stagiair”, onderbouwt ze.

Voor de studenten van de opleiding heeft ze nog een 
laatste advies: “probeer tijdens je stage kennis te maken 
met de verschillende levensbeschouwelijke visies binnen 
het onderwijs als ook de verschillende visies binnen het 
christelijk onderwijs en de samenwerkingsscholen. 
Stel jezelf de vraag ‘wat past er het beste bij mij’. 
Ze heeft er alle vertrouwen in dat de studenten van de 
AOLB met deze vraag uitstekend uit de voeten kunnen.

Het vak van 
Han Bakker
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Van snuffelstage tot baan in het 
Speciaal Basisonderwijs

Studenten uit jaar 2 van de AOLB hebben de mogelijkheid 
om vrijwillige snuffelstages van een dag te doen in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs en/of speciaal 
basisonderwijs. Voor de meeste studenten is dit de eerste 
kennismaking met deze vormen van onderwijs en er gaat 
een wereld voor hen open. Een deel van de studenten 
vindt dit erg interessant, maar besluit dat dit type onderwijs 
niet bij hen past. Toch zijn er elk jaar ook ongeveer zes 
tot tien studenten die besluiten om in het 3e jaar van de 
opleiding een halfjaar stage te gaan lopen in (V)SO of 
SBO. Waar het snuffelen in AOLB 2 en een stage in AOLB 3 
toe kan leiden, kan je hieronder lezen. Stagecoördinator 
van de AOLB, Guido Holvast, gaat in gesprek met 
directeur Janet van der Heide en Ingrid Dijkstra, kersverse 
leerkracht van SBO It Heechhôf in Drachten.

Kan je vertellen Janet waarom je hebt besloten om 
mee te werken aan de jaarlijkse snuffelstage van 
AOLBstudenten? 
“Het toegankelijk zijn als stageschool heeft als voordeel 
dat je studenten enthousiast kunt maken voor ons type 
onderwijs en hopelijk komen sommige studenten er 
achter dat een baan in het SBO prima bij hun past. 
Daarnaast ben ik van mening dat alle studenten van 
de academische pabo, maar ook studenten van de 
reguliere pabo een kijkje zouden moeten nemen in (V)SO 
en SBO. Veel studenten hebben toch vooroordelen over 
ons type onderwijs, en door bij ons een kijkje in de keuken 
te nemen, krijgen ze de mogelijkheid om hun beeld bij 
te stellen. Het is belangrijk dat toekomstige leerkrachten 
een goed beeld hebben van wat wij hier doen en ook 
duidelijk weten wat de verschillen zijn tussen SO en SBO. 
Als ze straks een eigen klas hebben en een leerling moet 
verwezen worden, dat ze dan weten op wat voor soort 
school hun leerling het beste op zijn/haar plek is. 
Helaas weet ik uit ervaring dat bij een deel van de 
leerkrachten deze kennis soms summier is en dat kinderen 
soms worden aangemeld bij het SBO terwijl ze beter op 

hun plek zijn in het SO. Daarnaast hebben we te maken 
met een lerarentekort” 

Had jij ook last van vooroordelen Ingrid?
“Toen ik hier kwam snuffelen dacht ik van te voren dat het 
allemaal heel erg zou zijn en er heel veel kinderen met 
ernstige gedragsproblemen zouden zijn die niet doen wat 
je van ze vraagt. Mijn zusje zit op het VSO en van haar 
kreeg ik wel eens pittige verhalen te horen van zaken 
die bij haar op school gebeurden en die verwachtte ik 
hier ook aan te treffen. Toen ik hier echter een dagje 
kwam snuffelen bleek dat allemaal heel erg mee te 
vallen. Tijdens de snuffelstage in het SO kwam ik echter 
wel veel kinderen met gedragsproblemen tegen en dat 
paste meer bij het beeld dat ik had. Het mooie van de 
snuffelstage vond ik dat ik op meerdere soorten scholen 
kon kijken, ze met elkaar kon vergelijken en zelf tot de 
conclusie kon komen wat wel of niet bij mij zou passen.”

Na de snuffelstages besloot je dat je hier stage wilde 
lopen. Je schreef op je stageformulier: ‘Ik zou graag 
stage willen lopen op it Heechhôf. Ik voelde me hier 
op mijn gemak en de werkwijze van de school past 
bij mijn visie op onderwijs’. De opleiding heeft er 
voor gezorgd dat je wens uitkwam en je mocht hier 
een semester stagelopen. Wat heb je hier geleerd?
“Ja dat klopt. Nou ik denk de positieve benadering naar 
kinderen toe. Dat het zo’n groot verschil kan maken als je 
iets negatief of positief benaderd. Een klein woord kan al 
het verschil maken. Je moet heel goed nadenken over 
wat je zegt, kinderen zijn hier zo gevoelig. Bijvoorbeeld 
een kind heeft een time-out gekregen en bij het ophalen 
van het kind zeg je: ‘Wat heb jij goed je best gedaan 
tijdens de time-out, je bent weer helemaal rustig’. Op zo’n 
moment komt het kind weer met een positief gevoel de 
klas in. Een groot gedeelte van onze kinderen heeft al 
veel negatieve ervaringen opgedaan in het onderwijs en 
zijn erg onzeker. De aandacht voor het pedagogische 
aspect speelt hier nog meer een rol dan in het reguliere 
basisonderwijs.”
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Past een academische leerkracht eigenlijk wel 
in het (V)SO of SBO? Er zijn mensen die denken 
dat academische leerkrachten zich minder 
goed kunnen inleven in kinderen met leer- en/of 
gedragsproblemen en meer hebben met (hoog)
begaafde leerlingen. Dat ze voornamelijk in 
plusklassen zouden moeten werken. Hoe verklaar je, 
dat jij toch voor het SBO gekozen hebt?
“In de eerste twee jaar van de opleiding had ik dat ook 
wel, dat ik het interessant vond die kinderen die goed 
konden leren. Maar toen kwam ik hier en toen heb ik 
ervaren dat het juist voldoening geeft als je als leerkracht 
een stapje harder moet werken om kinderen doelen te 
laten halen en te zien dat ze die doelen dan ook halen. 
Dat is een belangrijke reden waarom ik heb besloten om 
mijn LIO-stage hier ook te doen.”

Janet vindt het hebben van een academische student/
leerkracht op haar school een verrijking. AOLB-ers zijn 
toch heel erg gewend om op onderzoek uit te gaan als 
iets niet werkt. Vorig jaar waren er kinderen in de klas van 
Ingrid die moeite hadden met spelling. Je ziet dat Ingrid 
dan goed aan het analyseren is en wetenschappelijke 
literatuur zoekt die haar kan helpen om het 
spellingsonderwijs te verbeteren. Dat onderzoekende is 
binnen ons onderwijs erg belangrijk, het leerproces van 
onze kinderen verloopt zelden op een reguliere manier. 
Leerkrachten hier op school moeten veel reflecteren, 
nadenken en op onderzoek gaan naar werkwijzen die 
onze kinderen aan het leren krijgen. Het is mooi dat de 
academische studenten bij deze zoektocht naar de 
optimale aanpak ook gebruik maken van de laatste 
inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. 

Heeft it Heechhôf ook personeelsbeleid, waarbij 
rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van 
academische leerkrachten?
“Ingrid is dit jaar net begonnen als leerkracht met een 
eigen klas. Onze visie is dat je leerkrachten goed moet 
begeleiden en coachen in de eerste jaren van hun 
carrière. Je hebt toch een jaar of twee of drie nodig 
om het draaien van een klas en alles wat daar bij komt 
kijken in de vingers te krijgen en je plek te vinden binnen 
de schoolorganisatie. Daar gaat vaak alle energie van 
een beginnende leerkracht in zitten dat moet je niet 
onderschatten. We hebben toevallig maandag een 
studiedag over onze visie en onderwijskundig leiderschap 
en daarin gaan we ook kijken hoe we nog meer gebruik 
kunnen maken van de kwaliteiten van ons personeel en 
dus ook van Ingrid. We zijn samen verantwoordelijk voor 
het onderwijs op onze school. Daarom werken we nu al 
met werkgroepen. Die werkgroepen houden zich bezig 
met ontwikkelingen van het onderwijs in onze school. 
Daarnaast werken we met clusters en binnen het cluster 
3/4 waar Ingrid ook toe behoort bereiden de leerkrachten 
soms samen lessen voor. De uitdaging wordt om te kijken 
hoe we ieders kwaliteiten en dus ook de academische 
capaciteiten van Ingrid, nog meer kunnen benutten 
binnen onze organisatie.”

Ingrid heb je nog andere zaken geleerd tijdens je 
stages op het SBO?
“Ja zeker. Los laten. Tijdens mijn Liostage nam ik vaak 
zaken die op school speelden mee naar huis. Als een 
kind in de klas even de weg kwijt was en erg boos was 
geworden, dan doet dat wel wat met je en ja daar 
kon ik thuis nog over nadenken. Ook moet je je blijven 
realiseren dat school niet verder gaat dan onderwijs. Wat 
er bijvoorbeeld thuis gebeurt daar kan je als leerkracht 
niets aan doen, terwijl ik me aan het begin van mijn Lio 

daar soms wel zorgen over maakte en ook dat mee naar 
huis nam. Ik heb mezelf moeten aanleren om de schoolse 
zaken achter me te laten zodra ik de schooldeur achter 
me dicht trek en naar huis ga.”

Ben je na de opleiding meteen gaan werken op 
It Heechhôf of heb je nog op andere scholen 
gewerkt?
“Na de Lio, moest ik nog een paar vakken volgen op de 
universiteit en mijn scriptie schrijven. Tijdens dit halfjaar heb 
ik wat invalwerk gedaan op een reguliere basisschool. 
Dat was toen een bewuste keuze. Ik wilde nog wat meer 
ervaring opdoen in het reguliere basisonderwijs en dan 
kon ik altijd in de toekomst misschien wel weer de stap 
maken naar het SBO was mijn gedachte. Ik kwam er 
echter al heel snel achter dat ik de ‘reuring’ van het 
SBO miste. Ik viel in in een kleuterklas en die was zo goed 
georganiseerd dat de kinderen vanzelf begonnen te 
zingen bij het fruit eten. Tijdens een andere inval dag 
vroeg ik iemand om een propje papier in de prullenbak te 
gooien en dat deed het kind ook gewoon. Ik merkte dat ik 
het miste dat iemand een weerwoord gaf en eventjes iets 
niet wil doen.”
“Vlak voor de zomervakantie stuurde ik een appje naar 
Janet gewoon uit belangstelling om te vragen hoe het 
met haar ging. Zij zat nog midden in de formatieperikelen 
en bleek nog een klas te hebben waar ze geen leerkracht 
voor had. Ze vroeg of ik belangstelling had. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. Via de formele route is 
er een sollicitatiegesprek geweest en ben ik door de 
commissie gekozen. Na de zomervakantie ben ik dus 
begonnen in mijn eigen klas, een geweldige ervaring.”

Janet, er zijn (V)SO en SBO scholen die op dit 
moment geen stageplekken aanbieden aan 
studenten uit AOLB 3, omdat deze studenten 
maar 1 dag in de week stagelopen. De scholen 
vinden dat studenten in 1 dag geen band kunnen 
opbouwen met de kinderen en dat het te onrustig is 
voor de leerlingen als de studenten alleen maar op 
donderdag aanwezig zijn. Gelden deze bezwaren 
niet op It Heechhôf?
“Het aantal dagen dat de student stageloopt is voor mij 
geen belemmerende factor. Ik ben blij met elke stagiair 
die ik kan laten zien hoe leuk en interessant ons werk is. Als 
wij geen stageplekken bieden, dan lopen we de kans mis 
om hele geschikte toekomstige leerkrachten voor ons te 
winnen. Het heeft mij in ieder geval een goede collega 
opgeleverd.” Ingrid vult aan: “Ik snap dat er een zorg is 
over het onvoldoende opbouwen van een band en de 
onrust voor kinderen, maar volgens mij valt dat toch erg 
mee. Als ik in het dorp kinderen van It Heechhôf tegen 
kom die ik tijdens mijn 3e jaars stage in de klas had, dan 
roepen ze ‘He juf’ en krijg ik een dikke high five. Ik heb 
toch die belangrijke band met ze weten op te bouwen en 
ze zijn me dus nog niet vergeten.”

Op dit moment werken er 9 
academische leerkrachten in het 
(V)SO en SBO

Mocht u meer informatie willen over 
snuffelstages of gewone stages in 
(V)SO of SBO? Neem dan contact 
op met de stagecoördinator 
van de AOLB Guido Holvast via 
g.h.w.holvast@rug.nl 29



Ik wil in de toekomst 
graag de master Orthopedagogiek doen.  

Ik ben trots op het vertrouwen van mijn schoolbestuur. Ik word in de gelegenheid gesteld om mee te denken over een groot aantal onderwerpen en ik word betrokken bij het maken van beslissingen.

Mijn werk is fantastisch omdat 
ik naast een grote vriendin ook 

nog eens juf mag zijn.

1,5 jaar geleden kregen Marlou en ik fulltime onze eigen groep 4. Heel toevallig dat we allebei de AOLB 
hebben gedaan!

Trots op mijn samenwerking 
met Bette: door onze verschil-
lende masters vullen we elkaar 
goed aan en kunnen we ook 
bij elkaar terecht met vragen.

Mijn ambitie is om mijn 
baan in het basisonderwijs 
t.z.t. te combineren met 
een coachende rol op 

bijvoorbeeld een 
pabo-opleiding waarbij ik 

nieuwe leerkrachten 
kan begeleiden.

Ik wil mij niet alleen inzetten 
voor cognitieve groei voor mijn 

leerlingen, maar juist ook dat 
ze zich ontwikkelen als mens.

Waar zijn ze nu?

Mijn werk is leuk omdat 

mijn onderwijsassistente 

en ik er iedere dag samen 

voor kunnen zorgen dat de 

leerlingen een zo fijne en veilig 

mogelijke dag hebben. 

Naast mijn werk doe ik nog 
vrijwilligers werk bij 
Het Vergeten Kind.

Frank Hoving
Groep 6/7 & ICT’er
BS Farmsumerborg 
te Farmsum

Margo Beer
Groep 5 & 
werkgroep rekenen
RKBS Mrg. Bekkerschool 
te Veendam

Bette Meijers
Groep 4
RKBS Sint Nicolaasschool te Haren

Sanne van Namen
Groep 6
RKBS Sint Michaëlschool 
te Groningen

Marije Splinter
Groep 5/6 
OMBS Boerhaaveschool 
te Groningen

Nienke Schoonmade
Groep Lila 
SBO Delta 
te Windschoten

Marlou Jonkman
Groep 4
RKBS Sint Nicolaasschool 
te Haren

Kirsten Wolthek
Groep 3/4 & ICT- en kwaliteitscoördinatorOBS Letterwies 
te NieuwoldaJalt de Haan

Groep 7 en woordvoer-
der Onderwijs & Welzijn 
CDA Groningen.
Oecumenische BS Dom 
Helder Camara 
te Beijum
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Nasira voelt zich op haar lio-stageschool helemaal in 
haar element. Als vierdejaars AOLB-studente staat ze 
voor de klas in groep 7. Bij mijn binnenkomst herhaalt ze 
net nog even de stof uit een eerdere les. “Wie kan nog 
even uitleggen wat neuronen zijn”, vraagt ze enthousiast. 
Een van de leerlingen steekt de vinger op en geeft het 
perfecte antwoord! De dag was begonnen.
 
Als vwo-leerling had Nasira aanvankelijk gekozen voor 
tandheelkunde in Groningen. Na te zijn uitgeloot hoefde 
ze niet erg lang na te denken over een goed alternatief. 
“Mijn lerares Nederlands had regelmatig laten weten dat 
ik iets met jonge kinderen moest doen. Ik paste wel eens 
op bij haar thuis op de kinderen, vandaar. Voor mijzelf 
was ook wel duidelijk dat ik niet alleen maar de boeken 
in moest duiken, maar ook iets praktisch wilde doen. 
Daarnaast had ik veel neefjes en nichtjes in mijn nabije 
omgeving, dus ik wist wel dat het me lag. Ik vind dat 
leerkrachten zo’ n belangrijke rol spelen in het leven van 
kinderen. Dat wil ik ook voor mijn leerlingen betekenen”, 
vertelt ze. 
 
Nasira studeerde in Groningen, en dat beviel goed. “In 
de Randstad lijk je toch meer een nummer en is alles 
wat anoniemer. In Groningen is het kleinschaliger en wat 
betreft de studie vind ik het fijn dat de groepen kleiner zijn 
en dat je vaste contacten hebt wat betreft docenten die 
in de verschillende jaren van de opleiding terugkeren”. 

 
Over de studie aan de AOLB is Nasira erg tevreden. 
“Maar het is wel zwaarder dan ik vooraf had gedacht. 
Vooral de combinatie met de stage maakt het zwaar. 
Daar kun je niet verzaken. Je bent verantwoordelijk voor 
de groep”. Een bijzondere ervaring deed Nasira, van 
Marokkaanse afkomst, op in eerdere stages. Ouders die 
haar benaderden met ‘leuk dat je hier klassenassistente 
bent’. Op een asielzoekersschool waar Nasira ook stage 
liep had ze daarentegen een heel andere ervaring. De 
ouders van bijvoorbeeld Syrische vluchtelingenkinderen 
zochten haar juist op. 
 
Voor de opleiding heeft ze nog een advies: “Probeer 
af en toe ook mondelinge tentamens af te nemen. Dat 
scheelt ons het schrijven van omvangrijke portfolio’ s en 
docenten hoeven minder na te kijken. In een gesprek kun 
je heel goed beoordelen of studenten de stof beheersen”, 
vertelt Nasira.
 
Ondanks alle positieve berichten zal het onderwijs 
nog even moeten wachten voor ze een beroep 
op haar kunnen doen. “Ik wil nog mijn master 
Onderwijswetenschappen halen in Amsterdam. 
Toch nog even de drukte van de Randstad in”, lacht ze.

Als vierde jaars 
voor de klas
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Ik ben trots op de manier 
waarop ik kinderen als 

één collectief kan laten 
samenwerken ten behoeve 

van een goed doel 
(sponserloop KiKa) of hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

Hoogtepunt in mijn werk tot 
nu toe: Zien dat je het verschil 
maakt! En de uitdaging om 
elke dag het beste uit de 

kinderen te halen.

Ik ben nog op zoek naar een vaste 

baan. Tot die tijd geniet ik nog erg van 

het invallen. Ik zie veel verschillende 

scholen, kinderen, methodes, teams 
van leerkrachten enzovoort. 

Dat is ook erg leerzaam!

Naast mijn werk als leerkracht, 
werk ik nog aan een techniek 
project waarbij alle scholen 

binnen de stichting 
zijn betrokken. 

Mijn ambitie is om in de toekomst schoolleider te worden.

Hoogtepunt in mijn werk tot nu 
toe is de afscheidsmusical met 
groep 8 afgelopen zomer. Na 
maanden werk aan het script, 
de muziek, de dansjes en het 

eindeloze oefenen was de 
uitvoering ontzettend mooi.

Het leukste aan mijn werk 
is de onbevangenheid en 
verwondering van jonge 

kinderen en de creativiteit die ik 
in mijn werk kwijt kan.

Wanneer je hoort dat een 
geëmotioneerde ouder je vertelt 

dat je het geloof bij haar 
kind in eigen kunnen hebt 
teruggebracht. Kippenvel.

Ik vind het een mooie uitdaging 
om voor en met elk kind te 

zoeken naar de eigen talenten 
en ze een stapje verder te 
helpen in hun ontwikkeling. 

Waar zijn ze nu?

Eva Klomp
Invalleerkracht
Stichting OPO 
te Borger-Odoorn

Mareen Braam-Koning
Groep 5/6
CB de Kap 
te Klazienaveen

Sander HartmanGroep 7 & organisatie leerlingenraadPCBS ‘t Kofschip te Hoogeveen

Marije Eijkelkamp
Groep 5 
Vrije school de Toermalijn
te Meppel

Stefan Tissingh
Groep 8 
KC Valkenhorst 
te Assen

Michel Huizing
Groep 5/6 & 
lifestylecoördinator
IKC Prinses Margriet 
te Smilde

Susanne Hoorn
Groep 8, twee dagen 
groep 5/6 & 
cultuurcoördinator
OBS de Singelier te Diever

Inèz Trechsel 
Groep 7 & 
intern begeleider
PCBS ‘t Kofschip 
te Hoogeveen 

Kelly von der Weide
Groep 1/2 & 
Cultuurcoördinator
OBS Emmermeer 
te Emmen
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Hanke Korpershoek (RUG), Aletta Modderman (NHLStenden), Guido Holvast (NHLStenden), Bernard Bloem 
(Hanzehogeschool), Sascha Hesse (RUG) en Alette Arendshorst (RUG) vormen samen het kernteam van de AOLB 
en zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen van de opleiding.

We kijken zeer tevreden terug op de afgelopen 10 jaar, waarin de opleiding groeide van één klas met zo’n 
35 eerstejaars studenten tot een volwaardige opleiding met ruim 230 studenten en evenveel afgestudeerden. 
Het grootste deel van onze afgestudeerden werkt in het onderwijs, ze staan voor de klas, hoewel er ook alumni 
zijn die een andere richting op zijn gegaan en bijvoorbeeld werken als onderwijskundige, (ortho)pedagoog of 
toetsdeskundige. Van een deel van de academische leerkrachten weten we dat ze naast groepsleerkracht ook 
andere taken vervullen. Op verschillende scholen zien we dat schoolbestuurders steeds beter weten om te gaan 
met een gemengd team van klassenassistenten, reguliere en academische leerkrachten en ieders kwaliteiten 
goed weten te benutten. Wie we ook spreken van onze alumni en wat ze ook zijn gaan doen, ze zijn kritisch, ze 
zijn gedreven en, bovenal, hebben een niet te temperen enthousiasme om het onderwijs te verbeteren.

Waar willen we de komende jaren zelf aan werken? Doordat er steeds meer academische leerkrachten 
zijn, hopen we dat in de toekomst onze studenten in hun studie minimaal één keer stage lopen bij een 
academische leerkracht. Dat zijn de ervaringsdeskundigen, waardoor zij als mentor en rolmodel kunnen fungeren 
voor onze studenten. Academische leerkrachten zijn naast groepsleerkracht inzetbaar als kartrekker voor 
kwaliteitsverbeteringen, onderwijsinnovaties en bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek op de eigen school, maar 
voor onze studenten is het niet altijd duidelijk hoe dat er in de praktijk uitziet. Goed voorbeeld doet goed volgen! 
Ook gaan we in de opleiding nog wat meer aandacht besteden aan de schoolorganisatie als geheel. Hoe zit het 
met taakbeleid, welke functies zijn er binnen een school en wat doen werkgroepen in het basisonderwijs? Onze 
alumni geven aan dat ze daar nog meer informatie over hadden willen horen in de opleiding.

We werken in de opleiding steeds vaker met wat grotere modules, waarin theorie en vakdidactiek geïntegreerd 
worden aangeboden. Zo hebben we twee modules rondom zorgleerlingen waarin leerproblemen en gedrags-/
sociaalemotionele problemen centraal staan. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten leren 
studenten hoe ze deze leerlingen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling en oefenen dat meteen in de 
praktijk. In de toekomst willen we nog wat vaker met geïntegreerde modules werken, zodat theorie en praktijk 
niet los van elkaar staan, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo hopen we onze studenten beter voor 
te bereiden op een beroepspraktijk waarin ze zelf die koppeling kunnen blijven maken en zo het onderwijs de 
eerder genoemde kwaliteitsimpuls te geven.
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Een uniek instituut in het noorden van ons land – dát is de AOLB.
Als enige academische pabo van het noorden is de AOLB een belangrijke bron van ontwikkeling voor het 
basisonderwijs in Groningen, Drenthe en Friesland.
Via deze weg feliciteer ik de opleiding dan ook van harte, met het tienjarige bestaan.

Tien jaar lijkt misschien lang. Toch is de academische pabo een betrekkelijk nieuw fenomeen. Pas enkele 
jaren hebben directies en schoolbesturen de kans om hun voordeel te doen met de academische kennis en 
vaardigheden van deze relatief nieuwe groep leraren. Geef deze leraren de ruimte om uit te blinken en collega’s 
en leerlingen te verrassen, is mijn oproep aan alle schoolbesturen met een AOLB’er in hun midden.

Na tien jaar zijn er al vele mooie verhalen van AOLB’ers op te tekenen, leest u in dit blad. Ook ik kom tijdens mijn 
werkbezoeken regelmatig academische leerkrachten tegen, in allerlei rollen. Soms vervullen ze een expertrol 
in het team, soms schrijven ze mee aan het schoolplan, verzorgen workshops, doen praktijkgericht onderzoek, 
coachen collega’s of vervullen een taak in het bestuur. Het is een veelzijdige groep talenten.

Dit jubileum is dan ook niet alleen een mooi moment om terug te kijken, maar ook voor een blik op de toekomst. 
Net zoals je direct na je afstuderen doet. Na het behalen van je diploma begint het werk en de invloed die je 
hebt op de levens van leerlingen immers pas écht.

Voor mij is een actuele vraag hoe de kennis en vaardigheden van leerkrachten in ons land nóg beter tot hun 
recht komen. Dagelijks, in de klas, maar ook daarbuiten. Elke leerkracht, academisch of anders geschoold, 
verdient een bestuur en een schoolleider met een visie op ontwikkeling. Zodat niet alleen het potentieel van alle 
leerlingen tot uiting komt, maar ook het volledige talent van de leerkracht wordt gezien, erkend en benut.

Hopelijk lezen we over tien jaar opnieuw net zulke mooie voorbeeldverhalen als in dit feestelijke blad.

Hartelijke groet,

Arie Slob
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
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Dank aan iedereen die mee heeft gewerkt aan de interviews en
aan alle alumni die foto’s en tekstjes hebben ingeleverd!

Meer weten over de academische leraar? 

Ben je (academische) leraar en wil je inspiratie opdoen voor jouw eigen onderwijspraktijk? 
Bent u schoolleider en wilt u weten hoe de vaardigheden en kwaliteiten van de academische 

leerkracht binnen uw team optimaal benut kunnen worden?
Bent u (bovenschools) directeur en wilt u weten hoe academische leerkrachten ingezet 

kunnen worden binnen het bestuur? 

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) geeft gratis 30 exemplaren weg van 
het katern ‘Academische leraren’. Interessant voor leraren, schoolleiders en bestuurders!

Vraag nu uw exemplaar aan door een mail te sturen naar info@bab.nl!


