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Zaai een gedachte en je oogst een daad
Zaai een daad en je oogst een gewoonte
Zaai een gewoonte en je oogst een karakter
Zaai een karakter en je oogst TOEKOMST
-

Voorwoord

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Dit inspiratiemagazine staat in het teken van onze talent-

Scholengroep, maar vooral ook voor jezelf.

volle medewerkers. Dat was een hele uitdaging, want maak

In de Bijbel staan prachtige verhalen en gelijkenissen.

maar eens een keuze uit zoveel getalenteerde medewer-

Gedeeltes die ik koester, deel ik hieronder met je en op de

kers. Iedereen heeft talent en dat is ook wat we als Willem

achterkant van dit magazine. Mooi om er zelf over na te

van Oranje Scholengroep zien. En daar waar we dat niet

denken en er verder betekenis aan te geven.

zien, willen we dat met jou ontdekken. Jou als medewerker
verder leren kennen of met jou op zoek gaan naar jouw

Ik geloof dat we onze talenten van God hebben gekregen

talenten. Het is zo geweldig vanuit je talent, vanuit waarin

en dat we daarom waar we echt goed in zijn, voor elkaar,

je echt goed bent, wat je energie geeft om dagelijks met

voor ons zelf en voor Hem inzetten.

leerlingen je werk te doen.

Groeien als persoon is het mooiste dat er is. Nieuwe ontwikkelingen in jezelf ontdekken en luisteren naar je hart.

De afdeling Talent en Ontwikkeling, in de personen van

Want daar waar je je talent ziet, verder ontwikkelt en dat

Hilde en Lida, zet zich ervoor in dat de mensen van

deelt met leerlingen en de mensen om je heen, daar groeit

Willem van Oranje Scholengroep met plezier in beweging

een stukje hemel op de aarde.

zijn. Beweging in de zin van (persoonlijke) ontwikkeling,
groei, je vitaal en energiek voelen, leren van en met elkaar.
Daar wordt samenwerken en goed onderwijs verzorgen
inspirerender en leuker van!
Natuurlijk ook voor de leerlingen van Willem van Oranje

Jan Maarten de Bruin
voorzitter College van Bestuur

Willem van Oranje Scholengroep

Marcus 4
21 	Tegen de menigte zei Hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om
hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te
bergen? Nee, je zet hem op een standaard.
22 	Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en
alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen.
23

Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

26 	En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens
die zaad uitstrooit op de aarde:
27 	hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad
ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.
28 	De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan
de aar, en dan het rijpe graan in de aar.
29 	Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30 	En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen?
31 	Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle
zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.
32 	Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste
van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van

Bekijk hier de film die
Verus maakte over het
magazine 75 jaar Vrede
& Vrijheid. Een magazine gemaakt door onze
talentvolle leerlingen!
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de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 	Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods
boodschap, voor zover ze die konden begrijpen;
34 	Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij
alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.

Ontbijtverslag

Doe waar
je ogen van
gaan stralen
Vroeg uit de veren en dan je talenten
op tafel leggen. Het valt niet mee. Toch
slagen we er allemaal aardig in, als we op

die voldoening komt ook voort uit het feit

15 januari aan de ontbijttafel zitten. Acht

dat school het faciliteert én beloont. Die

de afdeling Talent en Ontwikkeling en doe

medewerkers laten zich inspireren door het

waardering is belangrijk.”

allemaal deze test, is mijn advies.”

bestuursvoorzitter Jan Maarten de Bruin.

“Dat herken ik”, reageert Wim de Bie van ISK

Talent is ontwikkelbaar

Over de gelijkenissen die Jezus uitspreekt.

Wereldschool. “Ik krijg op ISK ook de ruimte

Mirela vat samen waar het volgens haar

Over het mosterdzaadje, dat in vruchtbare

om mijn kwaliteiten in te zetten. Ongemerkt

om draait: “Sommige mensen doen elke

grond tot bloei komt en uiteindelijk tot de

loop je dan een stap harder, omdat je vanuit

dag hun werk, omdat het nou eenmaal hun

grootste plant uitgroeit, met takken waar

echte betrokkenheid werkt.”

werk is. Ze durven niet echt te kijken naar

Bijbelverhaal uit Marcus 4, voorgelezen door

vogels zich in kunnen nestelen, de schaduw

wat ze het allerliefst zouden willen. Waar ze

zoekend. Gelijkenissen waar je zelf invulling

Wanneer gaan jouw ogen stralen?

misschien zelfs beter in zijn. Of ze zijn ang-

aan mag geven. Elke dag weer. Hoe groeien

Gaandeweg het gesprek blijkt iedereen

stig. Voor wat eruit komt, het voelt als een

wij elke dag? Welke talenten mogen wij

ervan overtuigd dat talent en ontwikkeling

bedreiging. Toch loont het om te investeren

inzetten?

verder gaat dan taken verdelen. Arriën

in jezelf. Ook al zijn er heel veel gesprekken

voor de Poorte, docent op het Willem van

voor nodig, dat maakt niet uit. Ik denk dat

We leggen de lat hoog

Oranje College in Wijk en Aalburg: “Het gaat

talent ontwikkelbaar is. Dus kijk oprecht

Inventariserend, zitten er waardevolle

over het verhaal wat iemand te vertellen

naar waar jouw kracht zit.”

talenten aan tafel. Van trouwe, loyale mede-

heeft. Waarom iemand überhaupt voor dit

werkers tot analytisch begaafden. Van ver-

vak koos. De kans dat het voor het geld

binders tot doorpakkers en doeners. Maar

is, is namelijk klein.” Lida Spuijbroek vult

dat zeggen we niet makkelijk over onszelf.

als directeur Personeelsontwikkeling van

Hilde van de Ven, projectleider Talent en

Willem van Oranje Scholengroep aan: “Je

Talent en
Ontwikkeling

Ontwikkeling, beaamt het: “We leggen de

moet tot de kern komen. Dan pas ontdek je

Voor ons interne magazine Ontmoet nodi-

lat hoog voor onszelf, maar durven het niet

waar je ogen van gaan stralen, waar je hart

gen we van iedere school een medewerker

te benoemen als we ergens beter in zijn

werkelijk ligt.”

dan de ander. Dat zit niet in ons systeem.

uit om van gedachten te wisselen over
een bepaald thema. Dit keer is dat Talent
en Ontwikkeling, met verwijzing naar de

Eigenlijk gaat het over authenticiteit: mag je

Ieder heeft z’n verhaal

ergens beter in zijn dan een ander?”

Arja Sebens, leerkracht op SBO De Leilinde,

van Oranje Scholengroep, speciaal voor

is het daarmee eens: “Dat ontdek je door

medewerkers geïnitieerd.

afdeling Talent en Ontwikkeling van Willem

Lida Spuijbroek en Hilde van de Ven

Mirela Delić, intern begeleider van PCBS De

ook oog te hebben voor iemands achter-

Bron en de Koningsschool: “Ik ben blij dat

grond. Weten waar iemand vandaan komt,

het belang van talent erkend wordt met

kweekt begrip en leidt tot betere samen-

een afdeling Talent en Ontwikkeling. In het

werking. Uiteindelijk dien je daar de leerlin-

we als een waardevol moment van ont-

onderwijs mis ik het denken vanuit talent

gen mee en daar doen we het voor.” Nelleke

moeting. We vinden het dan ook geweldig

en kracht. Wie ben ik, wat kan ik? Die vraag

Opendorp vestigt de aandacht op het

en waardevol dat medewerkers hun tijd en

moet je je voortdurend stellen.”

teamwork: “Elkaar goed kennen, daar moet
meer aandacht aan geschonken worden.

sloten dit keer aan als resp. directeur
Personeelsontwikkeling en projectleider
Talent en Ontwikkeling. Het ontbijt ervaren

energie hiervoor vrijmaken. Daarbij prachtig
om geïnspireerd te worden door de goede
verhalen van medewerkers die het onder-

Gini Heijkoop, docent wiskunde op het

Ik zit in het Ontwikkelteam Lezen. We delen

Willem in Waalwijk knikt: “In mijn rol als

voortdurend kennis en leren van elkaars

begeleider van docenten komt mijn talent

kwaliteiten. De Talenten Motivatie Analyse

Wil je ook een keer deelnemen aan een

om een ‘lerende cultuur’ vorm te geven uit

heeft onszelf én ons Ontwikkelteam al

ontbijtsessie en aan een themanummer

de verf. Ik vind dat leuk om te doen. Maar

vele nieuwe inzichten gegeven. Meld je bij

van Ontmoet? Laat het ons weten.

wijs dagelijks maken.
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Lida Spuijbroek en Hilde van de Ven - Ontmoet het team van Talent en Ontwikkeling

We kunnen meer
dan we zelf denken
Plezier hebben in je werk. Je energiek en vitaal voelen, je volop
ontwikkelen en daarmee automatisch collega’s en leerlingen meenemen
in een positieve mindset. Dat is in een notendop waarom het programma
Talent en Ontwikkeling een prominente plek op Willem van Oranje
Scholengroep krijgt.
Kartrekkers zijn Lida Spuijbroek en Hilde van de Ven.

Het heft in eigen handen nemen

Lida verruilde onlangs haar baan als directeur van

Lida leidt samen met Hilde de afdeling Talent en

het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg

Ontwikkeling binnen de scholengroep. Hilde: “Ik

voor die van directeur Personeelsontwikkeling voor

studeerde communicatie en kwam in werving en

Willem van Oranje Scholengroep. Hilde is als profes-

selectie terecht. Mens en werk hebben me altijd

sional aangetrokken vanwege haar dijk aan kennis

geïntrigeerd. Ik had oog voor de juiste man of vrouw

en ervaring als het gaat om mensen in ontwikkeling

op de juiste plaats, maar het werd pas echt inte-

brengen, met hun talent als uitgangspunt.

ressant als iemand op die nieuwe plek aan de slag
ging. Ik verlegde mijn focus naar de ontwikkeling
van mensen door training en coaching.”

Waar klopt je hart sneller van?
Lida vertelt: “Ik voel me gelukkig in mijn nieuwe

Hilde startte haar eigen bureau in talentontwik-

functie. Van alle taken die ik als directeur uitvoer-

keling. Hilde: “Dat liep heel goed. Maar van het

de, lag de zorg om het personeel mij altijd na aan

ondernemerschap kreeg ik minder energie. Ik koos

het hart. Ik zeg altijd: leidinggeven is de kunst om

bewust voor een ZZP-bestaan.” Het is de rode

de ander te laten stralen. Daar ligt mijn grootste

draad in haar leven: altijd het heft in eigen handen

talent. Dat ontdekte ik al toen ik als 14-jarige de

nemen. Hilde: “Je bewust zijn van wat jij wilt en

zondagsschool leidde. Je zag kinderen opbloei-

waar je gelukkig van wordt en daar zelf werk van

en. Bovendien kreeg ik het vanuit mijn christelijke

maken. Dat draag ik uit, zeker omdat mensen veel

opvoeding mee: je talenten benut je. Ook was ik

meer kunnen dan ze zelf vaak denken.

jarenlang regisseur van een amateurmusicalgroep.
Mensen die nooit durfden te zingen, gaf ik het zelfvertrouwen toch op dat podium te gaan staan.”

Hilde van de Ven
PERSOONLIJK

95 – 00 Manager bij Capacity BV

WELK TALENT BEWONDER JE EN WAAROM?

Geboren en getogen in Lieshout, nu al bijna 20

00 – 11 Trainer/coach/assessor bij Impact

Ik heb voor veel mensen bewondering maar

jaar woonachtig in Den Dungen met man, 3 kids
van 18, 16 en 14 en hond Bink.

11 – 19

Organisatieadvies

bovenal voor mensen die:

Directeur van BLNQ, bureau

• hun kwetsbaarheid durven laten zien,

voor Talentontwikkeling en
LOOPBAAN
85 – 89 Studie Communicatie
89 – 95 Intercedente bij Randstad
Uitzendbureau
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Talentmanagement
19 – nu Projectleider Talent en Ontwikkeling bij
Willem van Oranje Scholengroep

authentiek zijn.
• het lef hebben om het bekende los te laten en
het onbekende op te zoeken.
• met passie en vol overtuiging hun doel
nastreven.

Daarbij gaat de kernbelofte van Willem van Oranje

uitblinkt. En het “rondje langs de scholen” waarin

Scholengroep over vol voorbereid zijn op de toe-

we elkaar ontmoeten, houden we er natuurlijk in!”

komst. Dat beloven we onze leerlingen maar zien
we ook als belofte aan onszelf. De maatschappij

Kracht

verandert snel. Willen we aansluiting houden, dan

Lida: “We zien bij veel mensen al beweging. Mensen

vraagt dat ook van ons verandering in houding en

gaan meer doen dan gevraagd, omdat ze hun taken

denken. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen

echt leuk vinden. Ook is er een collega die bijna met

ontwikkeling hoort daarbij. Dat is de reden waarom

pensioen gaat, maar het lef heeft om het helemaal

we medewerkers zelf in beweging willen zien. Waar

anders te doen. Iemand staat in ‘zijn kracht’ om die

liggen mijn talenten en zet ik deze optimaal in? Doe

term maar eens te noemen.”

ik wat bij me past? Werk ik effectief bij alles wat ik
doe? Ook op teamniveau: hoe functioneren onze

Hilde: “Het effect is nog groter. Werkdruk ervaar je

secties, onze teams? Versterken we elkaar? Talent

anders of zelfs niet, als je werk doet waar je blij van

en Ontwikkeling gaat ook over samenwerken en

wordt en goed in bent. Van meer werkplezier gaat

leren van elkaar.”

ook een preventieve werking uit. Denk aan verzuim,
mobiliteit of burn-out. Dit zijn de grotere thema’s

Theorie en praktijk

die we aanpakken. Als scholengroep leggen we met

Beiden realiseren zich dat de missie er op papier

Talent en Ontwikkeling de focus op het werkplezier.

prima uitziet, maar de praktijk weerbarstig is. Lida:

Een speciale afdeling voor iedereen die zich bewust

“Het succes van Talent en Ontwikkeling zit ‘m in

wil worden van zijn of haar talenten. Maar ook voor

de mensen zelf en slaagt als er bereidheid is om te

iedereen die op zoek is naar optimaal plezier in het

reflecteren en de ‘stretch’ op te zoeken. Daarin ont-

werk.”

dekt ieder zijn of haar eigen weg, het is maatwerk.
De een houdt van snelheid, de ander van verdieping. Dat mag allemaal.”

Lida Spuijbroek

Hilde: “De afgelopen maanden werkten we achter

PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

de schermen aan een goed plan. Dit plan is er, maar

Lida Spuijbroek, getrouwd met Henk.

WAAROM?

Dochters: Anne (25 jaar), Julie (23 jaar)

Ik bewonder mensen die het talent heb-

Sprang–Capelle.

ben om prachtige muziek te maken. Met

het blijft een proces dat in beweging is, met ruimte
voor voortschrijdend inzicht en continu afstemming

een instrument of met de stem. Muziek

met alle betrokkenen. Nu is het tijd om voor de

LOOPBAAN

laat niemand onbewogen, samen zingen

schermen in actie te komen. We faciliteren de me-

Oud-Willemer. Fontys Tilburg, tweede-

heeft een positief effect en geeft saam-

dewerkers met een informatieportal, waarop we ac-

graads bevoegdheid voor Nederlands en

horigheid, muziek brengt mensen letterlijk

Engels. Diverse opleidingen in het kader

en figuurlijk in beweging.

tiviteiten aanbieden voor vitaliteit, kennis delen en
actief talent zoeken. Ook is er de Talenten Motivatie

van coaching en leiderschap.

Analyse: een methode om te ontdekken waarin je
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Mirela Delić, Nelleke Opendorp, Janneke Kolijn, Jennie van Dalen en Daniëlle Kant
- Koningsschool en PCBS De Bron

In het onderwijs blijven
talenten nog te vaak
onderbelicht
Wanneer op verschillende scholen hetzelfde vraagstuk leeft, waarom
bundelen we de krachten dan niet? Dat was de gedachte toen zowel op de
Koningsschool in Waalwijk als op PCBS De Bron in Sprang-Capelle lezen
een aandachtspunt was.

“Zo ontstond een ontwikkelteam waarin we talenten

Jennie: “Jouw gevoel voor verantwoordelijkheid

samenvoegen”, vertelt Jennie van Dalen, lid van het

en je bevlogenheid zijn mooi om te zien. Überhaupt

kernteam van de Koningsschool. Het is een school-

smullen we van elkaars kennis. Samen weten we

voorbeeld qua samenwerking omdat alle leden

meer dan een. Naast mijn talenten als juf van de

elkaars kwaliteiten goed kennen en elkaar versterken.

kleuterklas ben ik flexibel en loyaal en heb ik talent
om leiding te geven. Maar ik ben wel zoekend naar

Duidelijkheid scheppen

meer eigenaarschap. De nieuwe afdeling Talent en

Een van de teamleden is Nelleke Opendorp, werk-

Ontwikkeling kan me daarbij helpen.”

zaam op PCBS De Bron als kernteamlid en taalco-

6

ördinator. Nelleke: “Enkele jaren geleden volgde ik

Janneke Kolijn, leerkracht op PCBS De Bron, knikt:

de opleiding Taal-leescoördinator. Ik wilde gevoed

“Dat klopt. Die afdeling geeft ons de mogelijkheid

worden met nieuwe kennis, bijleren. Die kennis

om goed naar jezelf te kijken en te ontdekken

deel ik binnen het Ontwikkelteam. Samen beleid

waarin je jezelf wilt ontwikkelen. Inmiddels sta

maken biedt mogelijkheden, we vullen elkaar aan.

ik 15 jaar voor de klas en ben zoekend naar een

Vervolgens maken we de vertaalslag naar de praktijk.”

nieuwe uitdaging. Talent en Ontwikkeling geeft

Jennie van Dalen
mij richting. Daarbij is het belangrijk om ‘gezien’ te

PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

worden. Alleen dan kun je je talenten en ambities

Jennie van Dalen woont in Brakel, is ge-

WAAROM?

ontdekken en ontwikkelen. Dit geldt zowel voor

trouwd en heeft twee kinderen.

Ik vind de bevlogenheid van mensen met

leerlingen als leerkrachten. Het vrij mee mogen
denken in het Ontwikkelteam zie ik als een mooie
kans om op een andere manier met onderwijs

een talent mooi om te zien en te ervaren.
LOOPBAAN

De energie die daaruit voortkomt is zo voel-

Inmiddels 16 jaar werkzaam op de Konings‑

baar en werkt ergens ook aanstekelijk.

school als leerkracht en lid kernteam.

bezig te zijn.”

Vrijheid in denken
Mirela Delić, intern begeleider op PCBS De Bron en
de Koningsschool, stimuleert die vrijheid. Ook in

Daniëlle Kant
PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

Daniëlle Kant, Almkerk, verloofd met Arjan, nu

WAAROM?

nog thuiswonend met ouders, zusje en broer.

Ik bewonder het talent van mensen die
geduld hebben met kinderen die veel aan-

denken: “Daar zijn we vaak bescheiden in. Toen we
tijdens een bijeenkomst onze dromen op moesten schrijven, riep iemand: een leaseauto en een
laptop. Om dat vervolgens af te doen als grapje.
Maar waarom? Wees eerlijk in wat je wilt en kijk wat
je nodig hebt.”
Daniëlle Kant, leerkracht van groep 1/2 op de
Koningsschool, herkent dat. “Door de jaren heen

LOOPBAAN

dacht vragen. Deze kinderen zijn voor mij

Pabo Utrecht, Marnix Academie. Sinds 2016

een uitdaging als het om mijn geduld gaat.

werkzaam op de Koningsschool.

Mirela Delić
PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

Mirela Delić is gehuwd en woont met haar

WAAROM?

partner en twee jongens (17 en 14 jaar) in

Mijn talent om mensen te verbinden,

Tilburg.

dat is de eerste stap om te komen tot

ben ik steeds vaardiger geworden in het werken

ontwikkeling.

met de kleuters, maar mijn echte talent ligt bij de

LOOPBAAN/OPLEIDINGEN

oudere kinderen. Na vier jaar lesgeven aan kleuters,

HBO Pedagogiek, Pabo, Master SEN, Master

zou ik graag teruggaan naar de bovenbouw. Ik
ben ook afgestudeerd als specialist oudere kind.

IB. Zie ook mijn site: www.mdadvies.com.

Met hen een band opbouwen en leren hun eigen

Nelleke Opendorp

mening te vormen, daar ben ik goed in. Uiteindelijk

PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

profiteren de kinderen daarvan.”

Nelleke Opendorp woont in Sprang-Capelle,

WAAROM?

is getrouwd en moeder van drie kinderen

Trouw als talent verbind ik met vertrouwen.

(15, 12 en 10 jaar).

Vertrouwen in iets of iemand hebben, is de

Kans versus bedreiging

basis voor ontwikkeling! Van daar uit kun-

Mirela: “De missie van de afdeling Talent en

LOOPBAAN

Ontwikkeling sluit volledig aan bij mijn visie op de

PABO CHE Ede, post HBO RT, post HBO

onderwijsorganisatie én bij de verantwoordelijk-

Taalcoördinator, sinds 2013 werkzaam op

heid iets met je gaven te doen. Of dit nu vanuit de

nen voor mij mooie dingen ontstaan.

PCBS De Bron als leerkracht en kernteamlid.

christelijke identiteit is of een andere overtuiging. In
mijn 20 jaar onderwijservaring heb ik te vaak gezien
hoe talent onderbelicht blijft. Dit is de manier om
mensen op de juiste plek te krijgen. Wel adviseer
ik om voldoende zichtbaar te zijn als projectteam.
Om te investeren in de band met je medewerkers
en vertrouwen te krijgen. Zelf ging ik altijd veel in
de koffiekamers op de scholen zitten. Daar hoor je
wat er leeft, daar leren mensen je kennen. Het is
niet vanzelfsprekend dat iedereen in kansen denkt.
Sommigen voelen juist bedreiging.”

Wat heb ik nodig?
Mirela refereert aan haar eigen geschiedenis. “Ik
kwam als 13-jarige vluchteling vanuit Bosnië naar
Nederland. In korte tijd word je volwassen en leer
je je aanpassen aan omstandigheden. En je gaat
nadenken: wat heb ik nodig om te komen waar ik wil
zijn? Ik herken daardoor sneller bij anderen waar on-

Daniëlle: “Zeker, daar ben jij heel goed in. Als we

zekerheden zitten. Relativeren en alles in de juiste

met ouders spreken, voel ik hoe jij altijd achter mij

context zien, geeft lucht of zelfs oplossingen. Bij

staat, maar ook achter de ouders. Dat is knap. Jij

mijzelf, bij collega’s en bij leerlingen.”

verbindt echt. Ik noem dat een talent.”
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Arriën voor de Poorte - Willem van Oranje College, Wijk en Aalburg

Wees de Freek Vonk
van je vakgebied
Hij werkt inmiddels bijna 20 jaar in het onderwijs. Met veel passie,
enthousiasme en betrokkenheid. Arriën voor de Poorte, docent Techniek
en Vakmanschap op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, is een
snelle denker. Ook iemand die de gave heeft snel verbindingen te leggen.

Arriën vertelt: “Ik maak daar ook gebruik van in mijn

Mannen voor de klas

lessen. Ik geef de vakken wiskunde, mens & natuur

Na 10 jaar voor de klas in het basisonderwijs be-

en techniek, dus ik zie mijn leerlingen veel. Hoe

kleedde Arriën de directeursfunctie bij PCBS De

leuk is het als je dan leerstof met elkaar verbindt?

Bron tot 2018, waarna hij de overstap maakte naar

Wiskundige obstakels leg ik uit met een verwijzing

het Willem in Wijk en Aalburg. “Dat ik het basis

naar de techniekles die ze zojuist hadden. Het

onderwijs verliet, neem ik mezelf een beetje kwalijk

spreekt gelijk tot de verbeelding.”

hoor”, knipoogt hij. “Ik vind dat er meer mannen voor
de klas moeten staan. Er ontstaat vaak een andere

De verbinding zoeken doet Arriën ook in andere

dynamiek in de groep, meer ruimte voor andere

verbanden. Zo zette hij samen met collega’s een

vormen van uitdaging. Niet alleen extra werk in

nieuwe manier van kennismaken op, speciaal voor

de vorm van een boek lezen, een opdracht of een

leerlingen van groep 7 en 8. “Met als doel meer

tekening maken, maar ook letterlijk in beweging

leerlingen uit de regio onze mooie school te laten

komen of iets maken.”

ontdekken, zodat ze een bewuste schoolkeuze kunnen maken. Zo ook met de Bovenschoolse Techniek

Robotica

Klas, een arrangement speciaal voor leerlingen uit

Ook op zijn huidige werkplek zet Arriën naar harten

groep 7 en 8, om technieklessen te volgen op het

lust zijn talenten in. “Die zitten in het uitdagen

voortgezet onderwijs.”

van leerlingen. Vergeet niet dat mijn leerlingen

Arriën voor de Poorte
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PERSOONLIJK

Directeur Primair Onderwijs.

BEWONDERING VOOR

Arriën voor de Poorte is getrouwd

Opscholingstraject VMBO

De gave om mensen echt te zien,

met Eline en heeft drie zoons:

groepsdocent.

oprechte belangstelling te tonen

Joshua, Levi en Esra.

2001 – 2011 Leerkracht CBS De

en vanuit het hart mensen vrien-

Met zijn gezin woont hij in

Brug, Waspik

delijk begroeten en ontmoeten.

Sprang-Capelle.

2012 – 2018 Directeur PCBS De

Laten we daar in het onderwijs, bij

Bron, Sprang-Capelle

onze leerlingen, al mee beginnen.

OPLEIDING EN LOOPBAAN

2018 – heden Docent Techniek en

Christelijke Hogeschool Ede –

Vakmanschap Willem van Oranje

Bachelor of Education.

College, Wijk in Aalburg

meekregen ‘niet zo goed te zijn’. Op de basisschool

enthousiasmeren. Een band met ze opbouwen,

presteerden ze volgens de normen lager dan

zodat ze je vertrouwen en uitkijken naar je lessen.

gemiddeld. Maar wat ze kunnen, wordt onderschat.

En daardoor het beste uit zichzelf halen. Daar doe

Naast het werken met hout, metaal en elektra laat

ik het voor.”

ik ze bijvoorbeeld aan de gang gaan met Robotica.
Dat is lego waarmee de leerlingen robots bouwen

Ambities

en die programmeren. Natuurlijk weet ik hoe dat

Waar hij over 10 jaar staat weet hij nog niet. Wel

ongeveer werkt, maar dan zeg ik: ga er maar mee

weet Arriën dat hij niet tot zijn pensioen voor de

aan de slag. Ik weet het ook niet precies. Dat is een

klas zal staan. “Ik heb uitdagingen nodig. Wat ik nu

trigger voor ze. En warempel, ze krijgen het voor

doe vind ik erg leuk, maar ik heb meer interesses.

elkaar.” Hoge doelen stellen, haalbaarheid creëren

Ik zag verschillende kanten van de organisatie, dus

en vooral vertrouwen geven, daardoor bereiken de

mijn referentiekader is breder dan de klas. Dan denk

leerlingen meer.”

ik aan leiderschap, een kritisch gesprekspartner
zijn, coaching & begeleiding en meer betekenen op

Innoveren

het gebied van innovatie. Ambities genoeg. Wat het

Innovaties omarmen ziet Arriën ook als een kwali-

precies gaat worden weet ik nog niet en dat hoeft

teit. “Ik ben in de onderbouw aan de slag gegaan

ook niet. Op dit moment past dit mij prima.

met het 3D tekenen op de computer. Een van de
opdrachten was het tekenen van een bungalow.

Levenslijn

Een leerling vroeg of hij het ook mocht maken. Dat

De afdeling Talent en Ontwikkeling kan mij wel

is eigenlijk stof voor het 3e jaar, maar waarom niet?

ondersteunen met het oog op de toekomst.

Die vrijheid krijgen, dat stimuleert mij. Daardoor kan

Overigens lijkt me dát ook erg leuk, mensen bege-

ik de talenten van de leerlingen naar voren halen.

leiden in hun talenten, zoals ik nu al met leerlin-

Zij moeten hun talent kunnen ontdekken en daarin

gen doe. Ooit maakte ik een levenslijn, waarop ik

kunnen uitblinken.

noteerde wie voor mij van betekenis is geweest in
mijn leven en waarom. Daar komt veel meer uit dan

Freek Vonk

een naam. Daar komt uit waarom je ergens door

Ooit hoorde ik een geweldige uitspraak over het vak

geraakt bent en dat zegt iets over je. Die diepgang,

leerkracht: Je moet niet aansluiten bij de belevings-

die is voor iedereen belangrijk. Als een soort story-

wereld van het kind, je moet de Freek Vonk zijn van

telling, mensen hun hele verhaal laten vertellen. Zo

je vak of vakgebied. Dat onderschrijf ik. Leerlingen

kom je tot de kern.”
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Jacqueline Goedhart - Juliana van Stolbergschool, Waalwijk

Talent inzetten doe je
met je hart
Ze geeft alles of niets. Jacqueline Goedhart, algemeen teamleider op de
Juliana van Stolbergschool, lacht: “Vraag maar na bij mij thuis. Ik zet me
altijd voor meer dan 100% in, een aanpakker ben ik. Dat kreeg ik van huis
uit al mee, van mijn vader om precies te zijn.”

Open mind

kinderen. Dan denk ik: laten we het niet té snel

In haar jonge jaren was het al snel duidelijk dat

inrichten, maar eerst een visie ontwikkelen. Daarna

Jacqueline talent had voor onderwijzen. “Bij de

kijken we hoe de leerlijn erin past.”

gymles stond ik de kleintjes al te instrueren. Ik koos
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na de middelbare school voor de KLOS, de Kleuter

Biodiversiteit

Leidsters Opleidingsschool, omdat ik goed overweg

Directeur Gerard de Ronde bevestigt de proactie-

kan met kleuters. Ik denk omdat ze zo puur en

ve houding van Jacqueline. Gerard: “Jacqueline

onbevangen zijn. Die open mind heb ik zelf ook.

is een keiharde werker. Ze kan goed luisteren en

Met lesgeven, maar ook bij mijn taken als algemeen

voelt feilloos aan wat er omgaat in kinderen en hun

teamleider. Bijvoorbeeld als het om het jaar- of

ouders. Alsof ze voelsprieten heeft. Maar ook op

schoolplan gaat of om de leerlijnen voor de jongste

managementgebied ondersteunt ze heel goed. En,

Jacqueline Goedhart
PERSOONLIJK

Diverse cursussen en opleidingen ge-

Jacqueline Goedhart- Nieuwenhuizen is

volgd, o.a. allerlei VVE (en management)

getrouwd met Hans. Samen hebben ze

cursussen bij CED en Fontys Hogeschool,

drie kinderen: Kim (24), Mike en Dana (bei-

middenmanagementtraining bij Impact,

den 21). Ze wonen alle drie nog thuis.

flitsbezoeken bij Bazalt.

Zelf komt Jacqueline uit een gezin van
vader, moeder en drie zussen.

WELK TALENT BEWONDER JE EN
WAAROM?

LOOPBAAN

Ik bewonder geen specifiek persoon, maar

Opleiding KLOS in Eindhoven, daarna

wel mensen in het algemeen die zich

begonnen met werken op de kleu-

ergens in verdiepen of ergens specialist

terschool waar ze zelf als kleuter op

in zijn en die daarvoor staan. Ik volg een

gezeten had. In de loop van de jaren

aantal personen in waar ze mee bezig zijn.

lesgegeven in alle groepen, vnl. gewerkt

Zoals Juf Bianca op kleutergebied en de

in Waalwijk, met uitstapjes naar Brakel en

reisvlogs van Jon Olssen.

Babyloniënbroek.

als bijzonder talent heeft ze een warm hart voor de

leerlingen. Het is daarbij onze taak om hun talenten

natuur, de waterhuishouding en de biodiversiteit.

aan te wakkeren. Zo legde ik pasgeleden in de

Alles wat groeit en bloeit, daar kan ze zich bijna in

klas chenille-draad neer met kralen om iets van te

verliezen. In de tuinraad van onze school past ze

maken. De kinderen lieten het links liggen, tot ze

daarom perfect. Een voorbeeld van het juiste talent

zagen wat ik ervan maakte. Niet veel later zaten de

op de juiste plek.”

kinderen uit eigen beweging volop te knutselen en
kwamen er prachtige ontwerpen en reeksen uit.”

Jacqueline vertelt hoe ze door de jaren heen op behoorlijk wat scholen heeft gewerkt en verschillende

Over de afdeling Talent en Ontwikkeling kan

functies bekleedde. Van onder andere kleuterleid-

Jacqueline nog niet veel zeggen: “De afdeling is

ster tot leerkracht op de voormalige Oranjeschool,

nieuw en nog relatief onbekend. Het moet nog

waar ze kinderen met een taalachterstand lesgaf.

groeien binnen de organisatie. Ik denk dat het

Toen ze op enig moment een time-out nam, volgde

belangrijk is om mensen het gevoel te geven dat ze

ze inderdaad een tuincursus. Maar haar nieuwsgie-

gehoord worden. Goede communicatie is cruci-

rige aard zorgde ook voor kennis en kunde als het

aal: haal op waar precies behoefte aan is en geef

om binnenhuisarchitectuur en homeopathie gaat.

duidelijkheid. Vertel ook concreet welke loketten er
zijn: waar kan ik met welke vraag terecht? Dat geeft

“Je talenten moet je blijven onderzoeken, ontwik-

vertrouwen.

kelen en inzetten, zeker. Maar je moet het in je hart
voelen. Daarmee bedoel ik dat je welzijn voorop

Ik merk dat niet voor iedereen het glas halfvol is.

staat. Als iemand ondanks zijn of haar vaardighe-

Het is best een uitdaging om volwassenen enthou-

den een taak niet op wil pakken, moet je dat ook

siast te maken voor iets nieuws. Niet iedereen is van

respecteren.”

nature nieuwsgierig naar nieuwe, andere wegen.
Voldoende eigenaarschap geven is van belang in

Talent aanwakkeren

elke organisatie. Mensen het vertrouwen geven

Ik denk dat iedereen uniek is en bepaalde gaven

in zichzelf, dat ze de taken op kunnen en mogen

kreeg. Zet je binnen het onderwijs jouw talent goed

pakken. Dat schept een klimaat van mensen die

in, dan ben je zelf gelukkig in je werk. Dat merken

eigenaarschap tonen.
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Wim de Bie - ISK Wereldschool Waalwijk

Talent en Ontwikkeling
kan een eyeopener zijn
Vier jaar werkt hij nu op ISK Wereldschool, Wim de Bie. Docent en zorg
coördinator, tevens vertrouwenspersoon. “Vier jaar waarin ik een enorme
ontwikkeling doormaakte. Van 12 jaar voor de klas op een reguliere basisschool naar ISK Wereldschool is een hele stap. Toen ik gepolst werd hier te
komen werken, draaide ik eerst maar eens een dagje mee. Maar ik zag het
gelijk: hier ga ik voldoening uithalen.

Creativiteit en vrijheid

niet in Nederland of vader en moeder spreken geen

Misschien dat ik daarom zo’n afdeling Talent en

Nederlands. Je neemt soms een stukje van de rol

Ontwikkeling zo toejuich. Achteraf had ik al veel

van de ouder over.

eerder stappen moeten zetten om me verder te
ontplooien, maar ik miste een prikkel, een stimu-

Geef ze een kans

lans. Hoe Willem van Oranje Scholengroep dit nu

Een mooi voorbeeld is de leerling die wilde gaan

faciliteert vind ik TOP. Dat kan voor iedereen een

voetballen. Wim: “Je aansluiten bij een sport-

eyeopener zijn.”

vereniging is belangrijk, dat gaat ook over leren
meedraaien in de maatschappij. Ik heb de vereni-

Wim ziet zijn kwaliteiten op ISK Wereldschool goed

ging gebeld om uit te leggen dat hij de taal nog

tot zijn recht komen. Wim: “De creativiteit en vrijheid

niet volledig beheerst. Misschien wel te laat komt.

passen mij. Ook de afwisseling in taken maken het

En de tweede keer ook. Maar geef hem een kans,

leuk. Zo zette ik samen met Carola van Strien en

heb begrip voor zijn start in Nederland. Dat hoort

Mirela Delić een nieuwe zorgstructuur op. Dat is

officieel niet bij mijn taak, maar ik mag die vrijheid

natuurlijk van een andere orde dan bij een reguliere

pakken. En dat doe ik ook. Dan voel ik die oprechte

basisschool. Geweldig om daaraan mee te kunnen

betrokkenheid.”

werken.”

Om te komen waar Wim nu is, vindt hij zelfreflectie
belangrijk. “Vooral op een school als deze. De

Wat heeft een leerling nodig?

‘zorgpet’ staat altijd op, maar mag niet de overhand

Wim haalde zijn Nt2 (Nederlands tweede taal) pa-

krijgen en ten koste gaan van het lesgeven. Vooral

pieren en rondde de opleiding tot zorgcoördinator

in het eerste jaar, toen ik nog geen Nt2-diploma

af. “Het is anders lesgeven dan op een reguliere

had, heb ik dat veel gedaan: waarom ging de les nu

school. Onze leerlingen komen veelal uit Eritrea,

minder? Waar zit dat in? Daarover met elkaar praten

Syrië, Ethiopië of Somalië en spreken amper de

is heel leerzaam.”

taal. Ook hun achtergrond is compleet anders. Ik
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weet nu dat het zorgstuk mij ook ligt. Ik zie snel wat

Op tijd komen

een leerling nodig heeft, mede dankzij de klein-

Ook bij leerlingen ziet Wim natuurlijk bepaalde

schaligheid van de school. Maar daarmee kun je

talenten. “Maar door alle omstandigheden komen

wel het verschil maken. Soms zijn de ouders nog

die vaak nog niet uit de verf. Omdat ze hun handen

vol hebben aan voldoen aan de regels op school
en aan Nederland in het algemeen. Soms wachten
ze op hun ouders, die nog niet eens in het land
zijn. Ik heb een leerling die hartstikke goed is met
computers. Ik weet zeker dat als ik een computerprobleem heb, hij het zo oplost. Maar op tijd komen,

Wim de Bie
PERSOONLIJK
Wim de Bie is getrouwd met Linda en vader van 2 dochters.
Ze wonen in Sprang-Capelle. In zijn vrije tijd tennist hij graag.

daar heeft hij moeite mee, om maar een voorbeeld
te noemen.

OPLEIDING
2019 opleiding zorgcoördinator

Voldoening
Het mag duidelijk zijn dat Wim iedereen aanmoedigt om van de afdeling Talent en Ontwikkeling grif

2017-2018 NT 2 opleiding
2009 t/m 2011 Gymopleiding, Fontys, Tilburg
2002 t/m 2005 PABO, Fontys, Den Bosch 1997 t/m 2002
Willem van Oranje College, Waalwijk

gebruik te maken. “Het geeft veel energie om met je
talenten aan de slag te gaan. Dat weet ik nu uit eigen
ervaring. Op ISK zie je heel snel resultaat. Leerlingen

BEWONDERING VOOR:
Mensen die zonder haast de tijd voor je nemen en je “zien”.

staan soms een tijdje stil en maken dan weer enorme
sprongen. Om hier onderdeel van te mogen zijn, is
erg leuk en geeft veel voldoening, zeker als de leerling na ongeveer 2 jaar toe is aan de volgende stap in
zijn of haar carrière.”
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Gini Heijkoop - Willem van Oranje College, Waalwijk

Een analytisch mensenmens, zo zou ik mijzelf
omschrijven
Organiseren, regelen en managen. Het is haar tweede natuur. Dat haar
perfectionisme daarbij soms in de weg staat is evident. “Als moeder van
drie jongens leer je dat wel af. Dan lopen dingen soms anders dan gepland.” Aan het woord is Gini Heijkoop. Docente wiskunde voor 3 VWO,
docentenbegeleider en begeleider stagiaires op het Willem van Oranje
College in Waalwijk.

Jong talent in huis halen

leven te gaan kijken. Maar al na een jaar wist ik dat

“Die begeleidersrollen zijn me op het lijf geschre-

ik meer een mensenmens ben. Niet gek, gezien mijn

ven. Zien hoe mensen zich ontwikkelen, hoe ze

ervaring in jeugd- en clubwerk van de kerk vroeger.

groeien en vooruitgaan. Daar geniet ik van. Dat doe

Dat vond ik geweldig, daar werd ik blij van.”

ik als docent, maar nieuw talent opleiden tot goede
docenten én daar de tijd voor krijgen, voelt als een

Vind ik het onderwijs echt zo leuk?

welkome uitdaging. Het Willem als opleidings-

Ze luistert naar wat haar hart haar ingeeft en

school kan veel leren van de studenten van nu. De

besluit zich te bekwamen tot wiskundedocente.

maatschappij verandert zo snel. Jong talent brengt

“Ondertussen vroeg ik bij het Willem of ik vrijwillig

nieuwe kennis mee. Je leert ervan én er ontstaat

stage mocht lopen om te ontdekken of ik op een

een sterke mix van nieuw en gevestigd talent.”

school pas. Die periode bevestigde mijn gevoel: ik
kom tot mijn recht als ik met mensen werk.”

Gini ontwikkelt zich in haar jeugd tot een talentvolle
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leerling. Na haar VWO op het Willem studeert ze

Gini heeft veel in haar mars. Dat blijkt als ze vertelt

Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement in

hoe ze vier jaar geleden vol enthousiasme mee-

Utrecht. “Met aansluitend een baan in het bedrijfs-

werkte aan de opzet van nieuwe leerroutes, gericht

leven. Een enorm leerzame omgeving. Sowieso

op het zelf stellen van specifieke leerdoelen voor

raad ik iedereen aan een keer binnen het bedrijfs

leerlingen. “Daarin spreken we leerlingen aan op

Gini Heijkoop
PERSOONLIJK

WELK TALENT BEWONDER JE EN

Gini Heijkoop, getrouwd met Dennis en

WAAROM?

moeder van 3 jongens.

Iedereen heeft talenten, als je deze mag
inzetten in je bezigheden is dit stimule-

LOOPBAAN

rend voor jezelf en voor je omgeving.

Universiteit Utrecht NW&I en daarna
lerarenopleiding wiskunde 2e graad.

hun talenten. Ze moeten zelf na gaan denken. Voor

toekomst aan te snijden. Dan vraag ik leerlingen

mij als leerkracht geeft het inzicht in waar een

hoe ze dat zien. Er is er altijd wel een die zegt: Ik

leerling staat.”

wil rijk worden. Dat zijn leuke coachinggesprekken.
Uiteindelijk wil ik laten zien dat zij zelf hun kansen

Analytisch mensenmens

moeten pakken. Sommigen hebben een zetje nodig

Bij Gini komen twee talenten samen. Enerzijds haar

of bevestiging, voor meer zelfvertrouwen. Daar moet

positieve houding naar mensen, haar geduld en em-

je oog voor hebben. Ik herken het trouwens ook bij

pathie. Anderzijds haar sterke analytisch vermogen.

mezelf. Af en toe heb ik een schouderklopje nodig.

“Ik zie altijd mogelijkheden en kansen bij collega’s
en leerlingen. Maar ik ben niet naïef. Ik ben realis-

Investeer in mensen

tisch genoeg om te zien dat als het hoogst haalbare

Ik ben erg positief over het onlangs geïntroduceer-

bereikt is, er soms andere expertise nodig is om

de programma Talent en Ontwikkeling. Het heeft

verder te komen.”

veel raakvlakken met mijn taken, maar vooral omdat
het investeren in mensen en in elkaar de sfeer op

Rijk worden

school verbetert. Ik zie het letterlijk nu al gebeuren.

Dat je uiteindelijk gelukkig wordt van het inzetten

Talent en Ontwikkeling geeft iedereen de kans om

van je talent, onderschrijft Gini. “Ik ben coach van

wensen kenbaar te maken. Voor mij sluit mijn rol

een aantal 3 vwo-leerlingen Hun profielkeuze is

goed aan bij mijn ambities. Dat werkgeluk gun ik

een ideaal moment om onderwerpen als talent en

iedereen.”
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Arja Sebens - Daltonschool SBO De Leilinde, Oudheusden

Blijf je verbazen,
blijf je verwonderen
Bouwen aan relaties. Dat is waar Arja Sebens aan denkt als ze het over
talent en ontwikkeling heeft. Maar ook ontwikkelde zij een sterk rechtvaardigheidsgevoel, voor kinderen in het bijzonder. En dat uit zich in
daadkracht, lef en opkomen voor de zwakkeren.

Beschouw en stel vragen

omdat er nog drie kinderen van de moeder in het

Arja is sinds augustus 2019 leerkracht bij de

tehuis waren gekomen. Of we hen ook wilden adop-

kleuters op SBO De Leilinde. Ze vertelt: “Ik ben

teren. Hoewel de wet dat niet makkelijk toestond,

beschouwend. Eerst kijken en dan vragen stellen.

wees een Braziliaanse rechter de volledige voogdij

Omdat je soms te snel oordeelt. Op SBO De Leilinde

toe aan ons. En wij hadden ruimte in ons hart én

mixen we bijvoorbeeld een keer per vier weken de

in ons huis. Toen de kinderen elkaar ontmoetten,

klassen. Dat leek me niet fijn voor mijn kleuters,

voelden we in alles de sterke bloedband.”

die van structuur houden. Ik heb het nu drie keer
aanschouwd en zelfs de jongen waar ik de meeste

Het bieden van gelijke kansen voor kinderen is

zorgen om had, deed heel goed mee. Pas als iets

ook haar drijfveer op school: “Ook in de klas wil ik

impact op mijn eigen functioneren heeft, trek ik aan

rechtvaardigheid. Ieder kind heeft recht op een

de bel.”

autonoom leven. Komt dat in het geding, dan vecht
ik ervoor. Veel kinderen worden overvraagd. Die

Als Arja vertelt over haar levensloop klinkt haar ge-

bloeien op als ze eindelijk mogen werken binnen

voel voor rechtvaardigheid door in alles wat ze doet.

hun eigen mogelijkheden, met hun eigen unieke

Met 10 kinderen, waarvan 9 geadopteerd, heeft ze

talenten.”

er een missie van gemaakt. Onze wens om kinderen
te adopteren was er altijd al. Ik woonde als jonge juf

Vuurdoop

een jaar in Korea, waar ik veel kinderen zonder een

De vuurdoop in onderwijsland kreeg Arja al bij haar

thuis zag. Toen stond voor mij vast dat ik, al was het

eerste baan als hoofdleidster op een kleuterschool

maar minimaal, een verschil wilde maken.”

in Capelle aan den IJssel, waar ze gedifferentieerd
leren opzette. “Ik was 21. Kreeg de leiding en te ma-
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Kansen bieden

ken met zeer mondige ouders. Het was een enorme

Toen Arja haar man ontmoette, had ze het geluk

leerschool, maar ik kreeg het voor elkaar. Toen ik

dat hij er ook zo over dacht. “Ons grote gezin is een

voor een jaar naar Korea vertrok als privédocent

bijzonder verhaal. 7 van de 9 kinderen zijn broertjes

voor twee expat-gezinnen, veranderde dat mijn le-

en zusjes uit een Braziliaans kindertehuis. Vier van

ven. Een ervaring waarin je een andere cultuur leert

hen adopteerden we in 1994. Door een samenloop

kennen, je moet redden zonder de taal te spreken

van omstandigheden werden we in 2004 benaderd

en leert relativeren.”

Daltononderwijs

heel ander beeld op een persoon. Je kweekt begrip

Terug in Nederland werkte ze op verschillende

voor iemands keuzes. Je snapt waarom iemand

scholen met een tussenstop om voor de kinde-

wel of niet mee kan of wil qua veranderingen. Van

ren te zorgen. De laatste 10 jaar stond Arja weer

daaruit kun je een relatie aangaan en bouwen.”

voor de klas, als docent op het Willem in Wijk en
Aalburg. Sinds augustus keerde ze terug naar haar

Zelf ontwikkelt Arja zich nog altijd. “Voor nu hou ik

oorspronkelijke roeping: de kleuters. “Door de jaren

het even op mijn nieuwe baan op SBO De Leilinde

heen, kijk ik terug op vele ontwikkelingen. Wat me

en het Daltononderwijs. Maar ik wil iedereen mee-

opvalt is dat we in een keurslijf van leermethodes

geven: blijf leren. Zorg dat je niet je tijd uitzit, maar

zitten. Er is geen ruimte om het anders te doen. Ook

blijf je leven lang je verbazen en verwonderen.”

komen we om in de materialen, terwijl je met wat
verbeelding net zo goed of beter uit kunt leggen.
In die zin past het Daltononderwijs van De Leilinde
bij mijn visie, gericht op het individuele kind en

Arja Sebens

keuzevrijheid.”

PERSOONLIJK

Wat heeft je gevormd?
In het licht van Talent en Ontwikkeling adviseert Arja

Arja Sebens is getrouwd met Hendericus

WELK TALENT BEWONDER JE EN

Sebens. Ze wonen in Wijk en Aalburg. Naast

WAAROM?

oma is Arja nu ook kleuterjuf.

Ik heb veel bewondering voor de mensen
die leidinggeven aan welke vorm van onder-

om niet te snel te willen gaan. “Ga eerst eens praten

LOOPBAAN

wijs dan ook. Ze krijgen dagelijks met veel

over iemands achtergrond en drijfveren. Waar kom

1978-1984 kleuters

partijen te maken. Je moet alle belangen

je vandaan? Met welke normen en waarden of met

1985-2004 basisonderwijs

afwegen voor maar een belang: het belang

welke eisen en verwachtingen ben je opgevoed?

2005-2019 Vmbo en PrO

van onze leerling!

Wat maakte je mee in je leven? Dat werpt soms een
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talenten

Ontmoet leerlingen
en hun

Ik ben Badr. Ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit Syrië.
Inmiddels ben ik een kleine 3 jaar in Nederland. Ik wil
iets vertellen over mijn passie: ICT.
Ik begon met computers leren wanneer ik ben 10 jaar oud,
ik leer het thuis alleen met mijn kleine computertje. Wat
leuk is bij computers, is dat je kunt proberen hoe het werkt,
wat hij gaat doen als ik iets doe. Ik leer meer als ik zelf een
computer kan repareren of bouwen en ook dingetjes kan
installeren. Dit doe ik dan ook veel. Maar de computer is echt
gevoelig. Daar moet je op letten. Ik wil graag computer
ingenieur worden. En ik wil werken bij een grote vennootschap van computers, ik wil zelf de baas worden van die
vennootschap. Ik hoop dat ik naar MBO 2 mag. Misschien
is mijn Nederlands hier nog niet goed genoeg voor, maar ik
weet wel meer over computers dan anderen en ga iets doen

Badr, ISK Wereldschool
wat ik leuk vind.
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Ik ben erg goed in het oplossen

Naomi, De Leilinde
van de Rubiks kubus.

De Bovenschoolse Techniek Klas, zoals die aangeboden wordt door
Willem van Oranje Scholengroep, is een initiatief om onderwijsaanbod
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van technisch georiënteerde
basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Werner Kuysten uit groep 8 die
graag met zijn handen werkt en de mooiste dingen ook voor school heeft
gemaakt, maakt gebruik van deze mogelijkheid om zijn talent te benutten. Werner geeft aan dat het heerlijk is om even geen ‘les’ te hebben.
Wat de techniekklas zo bijzonder maakt is dat hij nog meer leert over
techniek en hoe dingen in elkaar steken, zoals het feit dat piepschuim
voor 90% uit lucht bestaat. Een project waar hij heel trots op was, was
het werken met robots. In tweetallen moest een robot zo geprogrammeerd worden met de tablet, dat deze over een lijn kon voortbewegen.

Werner Kuysten, Koningsschool
Het project slaagde!
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Talent
en

Ontwikkeling

Talent en Ontwikkeling is er VOOR JOU. Wij helpen
je bij wat je nodig hebt om met plezier te werken en
met plezier in beweging te zijn bij Willem van Oranje
Scholengroep. Beweging in de zin van persoonlijke
ontwikkeling, energie krijgen van je werk en het
inzetten van jouw talent.

Bij ons kun je terecht voor vragen zoals:
•	Waar ben ik talentvol in en hoe kan ik deze talenten in mijn werk meer inzetten? Hoe kan ik met mijn
persoonlijke ontwikkeling aan de slag?
•

Hoe kijk ik naar mijn loopbaan tot nu toe en welke wensen heb ik voor de toekomst?

•

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik energie krijg van de dingen die ik doe?

•

Hoe ga ik om met de druk die een volle agenda wel eens met zich meebrengt?

Talent en Ontwikkeling is er ook VOOR TEAMS. We helpen jullie graag om elkaars talenten te leren kennen en
benutten, met elkaar te groeien om samen jullie doelen te realiseren. Te komen waar je wilt zijn.
Daarnaast werken we op strategisch gebied aan het implementeren van programma’s in het kader van
werving en selectie, vitaliteit, begeleiden van nieuwe collega’s, voeren van ontwikkelgesprekken en de
Opleidingsschool.
Als we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan jouw werkplezier, jouw ontwikkeling èn de ontwikkeling
van onze scholengroep dan is onze missie geslaagd!
We zijn bereikbaar via de mail: teno@wvoranje.nl en je kunt ook bij ons binnenlopen in Waalwijk of Wijk en
Aalburg. Bij de andere scholen zijn we ook regelmatig aanwezig. Waar we zijn en wanneer, hoor je ruim van
tevoren!

Hilde en Lida
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Activiteitenkalender
Talent en Ontwikkeling 2020

Maart
Ma 2 maart
2 – 6 maart

Nationale Complimentendag
De week van het Talent

April
Do 2 april
6 – 10 april

Wandel naar je werk-dag
Paasgroet in actie

Mei
Wo 13 mei
Do 14 mei

Internationale dag van de Lach
Workshop Kracht van de lach
Fiets naar je werk-dag

Juni
8 -12 juni

De week van de Vitaliteit

Augustus
24 – 28 aug

De week van de Frisse start

September
21 – 25 sept

De week van het Werkgeluk

Oktober
Ma 5 okt
De dag van de Medewerker
Di 6 okt 	De dag van dyslexie
(geen woorden maar beelden)
Tekenworkshop

November
Vr 27 nov

E-mailloze vrijdag
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Een ‘ander dan
dagelijks gesprek’
Waar was je als kind goed in? Waarvan gaan je ogen sprankelen?
Welk ander beroep zou je voor een tijdje willen hebben? Deze en
andere vragen vind je hier. Ze helpen en nodigen uit om met je
collega of één van je leerlingen een ‘ander dan dagelijks gesprek’
te voeren. Een gesprek over dingen die interessant en verrassend
zijn, maar die we niet snel delen met elkaar.

kon

Neem een half uurtje de tijd en zoek samen de verdieping op.
Veel plezier!
Tips om mee te nemen:
•

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen

•

Laat OMA (Oordelen, Meningen en Adviezen) thuis

•

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig

Als ik

toveren..

Als je kon toveren, wat zou je
dan (aan jezelf) veranderen?

Waar droom
je van?

Waarin wil je
de beste zijn?

Wanneer deed jij iets dat
eigenlijk niet mag, maar
dat wel heel leuk was?

GELUKKIG
BESTAAN ER GEEN
FOUTE KEUZES
ALLEEN MAAR
ALTERNATIEVE ROUTES
Hoe maak jij
een keuze?

Voor welk
probleem ben jij
de oplossing?

Welk ander beroep zou jij
een tijdje willen doen?

Waar ga jij van
sprankelen?

Waar was je
vroeger als kind
goed in?

Colofon

Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het
inspiratiemagazine verschijnt 3 keer per jaar en is bedoeld voor alle medewerkers van
Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de
kernbelofte: ‘Vol voorbereid op de toekomst’.
CONTACT
Willem van Oranje Scholengroep
De Gaard 4, 5146 AW Waalwijk
0416 – 333069
scholengroep@wvoranje.nl
www.willemvanoranjescholengroep.nl

Wanneer deed jij
voor het laatst,
iets voor het eerst?

REDACTIE
Jan Maarten de Bruin, Rianne van
Wendel de Joode, Hilde van de Ven,
Lida Spuijbroek - Willem van Oranje
Scholengroep;
Daniëlle van Drongelen - ideevandaan.nl

TEKST
Wilma van Rooijen - tekstnuance.nl;
Hilde van de Ven, Lida Spuijbroek Willem van Oranje Scholengroep.
FOTOGRAFIE
Roald Johan - roaldjohan.nl
ONTWERP
Reprovinci Creative Industries

Overname is alleen toegestaan na toestemming van de redactie en met bronvermelding.
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Beluister ‘You
say’
via YouTube

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know
You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe
What You say of me
I believe
The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity
Taking all I have and now I’m laying it at Your feet
You have every failure God, and You’ll have every victory

Songwriters: Paul Mabury / Lauren Ashley Daigle / Jason Ingram
Songteksten voor You Say © Sony/ATV Music Publishing LLC,
Universal Music Publishing Group

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.
Mattheüs 25:15 – Willibrordvertaling (2012)
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