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‘Feedback geven en ontvangen? 
Makkelijker gezegd dan gedaan.’
Eind vorig jaar ontdekte ik dat mijn zorgverzekering een 

kale basisverzekering was. Ik belde om wat aanvullende 

dekking. Een dame van mijn leeftijd reageerde verbaasd: 

“Dat gaat niet met uw pakket. Overigens wil ik u erop wij-

zen dat uw verzekeringspakket er een is voor studenten en 

jongeren. U bent 60+.” Nou voel ik me nog erg fit, maar ze 

hield mij even een spiegel voor. 

Ik realiseerde me dat ik in een doelgroep val die steeds 

meer aanvullende verzekeringen nodig heeft. De jonge 

jaren liggen echt achter me. Dat vraagt om aanpassing in 

mijn verzekeringspakket en misschien ook in mijn levens-

stijl nu gezondheidsrisico’s groter worden. 

Die dame gaf vrij onschuldige feedback. We lachten er 

samen om en ik reflecteerde daar prima op. Maar hoe zit 

het als het om je werk gaat? Om je professie? 

De noodzaak voelen

Vooropgesteld: we geven elkaar feedback om beter te 

worden. Om ons te ontwikkelen. De organisatie naar een 

hoger level te tillen. Maar dat werkt alleen als je bereid bent 

te reflecteren. Doe je dat niet, dan kan de ander nog zoveel 

idealen en ambities hebben, maar voel je geen noodzaak 

om iets te veranderen. 

Reflecteer je wél, dan vraagt dat lef. Lef om kritisch naar jezelf 

en je patronen te kijken. Als feedbackgever ook overigens. Wat 

vraag je van de ander en hoe is jouw eigen rol daarin?  

Wie de kunst van zelfreflectie beheerst, kan zich aardig 

onzeker gaan voelen. Het wankelen, het twijfelen begint. 

Maar diegene begrijpt ook dat zo’n fase erbij hoort om je te 

kunnen ontwikkelen, beter te worden en tot bloei te komen. 

Een veilige setting

Tot zover mooi gezegd. Maar minder makkelijk gedaan. Dat 

realiseer ik me. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor 

het geven van feedback noemde ik namelijk nog niet: de 

setting waarin dat gebeurt moet een veilige setting zijn. 

Niet een beetje, maar heel veilig. Met het recht je te mogen 

herstellen. Geen kritiek, maar support ervaren. Geen aan-

val, maar hulp voelen. En dat met mensen waarbij je je op 

je gemak voelt. 

Laten we daar met elkaar, in je team, over spreken. Ik sluit 

daar graag bij aan. Samen de kaders scheppen om feed-

back met open armen te ontvangen. En wellicht ook nog 

een mooie voor 2023: benoem niet elk foutje, maar geef 

opbouwende feedback waarmee je gedrag kunt verande-

ren. Ook dat helpt de ander groeien. 

Zo. Nu eerst m’n wandelschoenen aan. Want die dame van 

de zorgverzekering zette me aan het denken. 

Jan Maarten de Bruin
voorzitter College van Bestuur 

Willem van Oranje Scholengroep

Voorwoord
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Social prikbord 

Juliana van Stolbergschool
Heerlijke sneeuwpret op school! 
Sneeuwballen gooien, sneeuwpop-
pen maken  een groot feest op het 
schoolplein! 

Juliana van Stolbergschool

Wat was het een verrassende kerstviering 

in de Antoniuskerk! Telkens stond er weer 

een andere persoon uit het kerstverhaal 

voor de deur. Er was een orkest van leer-

lingen en een koortje van leerlingen (bei-

den onder leiding van Tessa). En tijdens 

alle 3 (!) de vieringen voor onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw werd er uit 

volle borst meegezongen met de liedjes.

Koningsschool 

WE GAAN VAN START || 

KIKA KORTE BROEK

We zijn benieuwd wat deze actie 

gaat opbrengen.

De Bron
SPECIAAL BEZOEK ll De plaatselijke brandweer kwam naar De 
Bron om aan alle groepen een gastles te geven. Een kijkje in de 
brandweerauto hoort daar natuurlijk ook bij. En het allerleukst....
spuiten met de brandweerspuit!

SBO De Leilinde

Lieke wil graag radio DJ worden. 

Tijdens het inspreken van de voice- 

over voor De Leilinde-video kan ze 

alvast wat ervaring opdoen… Benieuwd 

naar het resultaat? De video kun je 

bekijken op de website van De Leilinde 

Leraren en leerlingen in
 ##actie

Op de (social media kanalen van onze) 
 scholen gebeurt van alles. Een aantal 

 berichten delen we uiteraard graag  
met jullie... 

4



Willem van Oranje College, Wijk en AalburgKlas 4 mavo (Duits) is naar de kerstmarkt in Oberhausen gegaan. Meneer Hendriks heeft daar een nieuwe auto gekocht 

Willem van Oranje College, Wijk en Aalburg

In de weken voor kerst zijn er door de leerlingen 

gemaakte kerstkaarten en kerst(werk)stukjes 

bezorgd bij de opvanglocatie voor Oekraïners 

en bij Maaswaarden ouderenzorg in Wijk en 

Aalburg. Met dank aan de leerlingen klas 1 en 2 

Beeldende Vorming en (Vakcollege) Techniek.

Willem van Oranje College, Waalwijk

Sneeuwpret op het Willem  

ISK Wereldschool

De leerlingen van de ISK Wereldschool waren twee middagen te gast op 

het Willem van Oranje College in Waalwijk voor practica-lessen. Ze vonden 

het heel leuk om microscopie te doen, omdat ze dit op hun eigen school 

niet hebben.

De taal is soms een uitdaging, maar gelukkig kwamen we met uitbeelden 

heel ver. Een mooie vorm van samenwerking binnen de scholengroep, 

waarbij we elkaar aanvullen.
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Wat is 

feedback 

nu eigenlijk?
Feedback: de do’s en don’ts
 Do’s:

• Stel vragen om te ander te begrijpen.

•  Wees duidelijk: benoem expliciet wat je wil 

zeggen. 

•  Richt feedback direct aan degene voor wie 

de feedback bedoeld is. 

•  Geef de feedback zo snel als mogelijk, 

 op een goed moment.

•  Controleer of jouw bedoeling overeenkomt 

met de ervaring van de ander.

•  Respecteer de mening, gevoelens en 

 ideeën van de ander.

 Don’ts

• Veroordelen van het gedrag van de ander.

•  Eerdere situaties naar boven halen tijdens 

een actueel feedbackmoment.

•  Het opleggen van je eigen mening, 

 gevoel of idee. 

• Negatieve formulering.

• Enkel benoemen wat er niet goed gaat. 

•  Geen oog hebben voor de emotie en/of 

 reactie die de feedback teweegbrengt. 

Anne Gaakeer – gedragswetenschapper 

SBO De Leilinde
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Binnen het speciaal onderwijs van SBO 

De Leilinde is gedragswetenschapper en 

orthopedagoog Anne Gaakeer de kartrekker 

rondom de soms complexe hulpvragen 

van de leerlingen en hun leerkrachten. Ze 

onderzoekt de factoren die van invloed zijn 

op het gedrag van de kinderen en betrekt 

waar nodig docenten, ouders en ondersteu-

nende partijen in de zorg. Tijdens de lessen 

monitort ze de dagelijkse praktijk binnen de 

school en reflecteert met de leerlingen en 

haar collega’s. Een rol waarbij feedback aan 

de orde van de dag is. Als geen ander is ze 

thuis in de do’s en don’ts bij het geven en 

ontvangen van feedback. Anne: “Feedback 

geven aan leerlingen kan uitdagend zijn, 

maar zeker onderling vinden leerkrachten 

het spannend om feedback te geven. De 

angst voor oordelen of veroordeeld worden, 

maakt dat ze zichzelf niet uitspreken. Dat 

is zonde, als je het wel doet kun je juist 

van elkaar leren. Het geven en ontvangen 

van feedback zorgt dan voor een open 

leercultuur.”

Frustratie
Deze week nog ging Anne in gesprek met 

een leerling die ‘externaliserend’ gedrag 

vertoont. “In de les laat hij opstandig gedrag 

zien, hij luistert niet, wordt boos en dreigt 

met het gooien van stoelen. Voor hem was 

dreigen al een verbetering in zijn gedrag, 

omdat hij eerder daadwerkelijk met meu-

bilair ging gooien. In zo’n crisismoment in 

de klas is het voor een leerkracht moeilijk 

om rustig te blijven, omdat je niet de tijd 

hebt om na te denken voordat je in actie 

moet komen. Ik haal zo’n leerling dan uit 

de klas voor een time-out. Eenmaal met 

hem in gesprek, bleek dat hij de lesstof 

erg moeilijk vond en niet wist hoe hij hulp 

moest vragen. Zijn frustratie uit zich in 

destructief gedrag. Ik probeer hem op zo’n 

moment een spiegel voor te houden door 

te laten zien dat hij met zijn dreigement de 

leerkracht op afstand houdt en juist niet de 

hulp krijgt waar hij behoefte aan heeft.”

Dé waarheid bestaat niet
Wat Anne betreft is de definitie van feed-

back het stellen van vragen en het geven 

van tips om tot ontwikkeling te komen. “Een 

moment van feedback is altijd een weder-

zijds gesprek, waarbij je door het stellen 

van vragen een situatie kunt analyseren om 

ervan te leren. Dé waarheid bestaat daarin 

niet, het gaat altijd om twee visies op een 

situatie waar je allebei van kunt leren. Dat 

lukt niet als je de ander jouw mening oplegt, 

je hebt daarmee geen oog voor hoe de 

ander het beleeft. In gesprek met de leerling 

vroeg ik wat hij voelde gebeuren toen er 

woede naar boven kwam. Zijn er signalen 

die hij eerder kan herkennen? Wat is het 

moment dat hij een volgende keer een 

andere beweging kan maken in zijn gedrag? 

Zo werk je samen aan het doorbreken van 

patronen.”

Feedback is een gesprek
Met leerkrachten gaat Anne in gesprek 

over momenten in de les die haar opvielen. 

“Samen liepen we deze week de situatie 

met de dreigende leerling na. Hoe ervaarde 

de leerkracht dat moment? Wanneer merkte 

hij wat op? Zo kom ik erachter of dat aan-

sluit bij mijn ervaring en of er zaken spelen 

waar de leerkracht zich niet bewust van is. 

Ik leg uit wat het met mij deed en deel wat 

er bij de leerling speelde. We voeren een 

gesprek met elkaar, waardoor het minder als 

een feedbackmoment voelt. Bij het zoeken 

naar oplossingen, vind ik het belangrijk om 

te kijken naar wat bij diegene past. Bij feed-

back vind ik het niet de bedoeling dat de 

ander mijn visie overneemt, zonder te kijken 

of die manier bij de persoon zelf past. Ook 

bij het doorbreken van patronen moet je wel 

je authentieke zelf kunnen blijven.”  

Op naar een open werkcultuur
Met wat tips hoopt Anne bij te kunnen dra-

gen aan een lagere drempel voor het geven 

van feedback. “Blijf weg van een negatieve 

insteek en probeer je feedback altijd positief 

te formuleren. En wees duidelijk. Vage com-

municatie zonder duidelijk te zeggen wat 

je nu eigenlijk bedoelt, zorgt voor onduide-

lijkheid en een eigen invulling bij de ander. 

Als er niets verandert, zorgt dat bovendien 

voor frustratie. Ga het doen! Soms komen 

collega’s bij mij met feedback voor iemand 

anders. Dan zeg ik: probeer het gesprek met 

je collega aan te gaan. Het is een kwestie 

van oefenen om de angst voor het geven 

van feedback te doorbreken. Je wordt be-

loond met een open werkcultuur.”  

Maak van feedback een gesprek
Het geven van feedback is voor gedragswetenschapper Anne 
Gaakeer dagelijkse kost. Speciaal voor deze Ontmoet geeft ze tips 
voor het geven en ontvangen van feedback. “Maak van feedback 
een wederzijds gesprek, dan verdwijnt de angst voor oordeel.”

‘Je moet je authentieke 
zelf kunnen blijven’
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Docent Nederlands Jasper Otten solliciteerde al snel 

na zijn aanstelling op het Willem van Oranje College 

naar de functie van leerlingbegeleider. Ook volgde 

hij de master Educational Needs. “Ik heb altijd een 

zwak gehad voor de leerling die net wat meer nodig 

heeft. Het wordt me steeds duidelijker dat luisteren 

de belangrijkste tool is die je in handen hebt bij het 

geven van feedback. De begeleiding van leerling Tim 

gaf me hierin veel inzichten”.

Tim raakte steeds verder in de knoop en ging om 

met vrienden die zijn situatie er niet beter op maak-

ten. Op een gegeven moment kwam hij helemaal 

niet meer naar school. Hij liet niemand toe en wilde 

met niemand in gesprek. Tim accepteerde geen 

hulp; Jeugdhulp en alle andere betrokken instanties 

zaten met hun handen in het haar. Ze wilden hem 

loslaten, maar dat kon ik niet laten gebeuren. Samen 

met zijn ouders probeerde ik in gesprek te blijven. 

Ik heb veel respect voor die ouders. Ondanks alles 

hielden zij keer op keer hun deur voor hem open. Tim 

gaf duidelijk aan met rust gelaten te willen worden 

en het op zijn manier te willen doen. We besloten zijn 

tempo te volgen en ik kon de leerplichtambtenaar 

ervan overtuigen dat dit de enige manier was om het 

contact met Tim niet te verliezen.”

Namen van leerlingen zijn 

vanwege privacyredenen 

gefingeerd.

Toen leerling Tim zo met zichzelf in de knoop zat dat alle instanties met 
hun handen in het haar zaten, bleef leerlingbegeleider en docent Jasper 
Otten naar hem luisteren. “Zijn ouders en ik besloten zijn tempo te volgen, 
mét resultaat.”  

‘ Tim besliste welk 
 tijdpad we volgden’ 

Die ene leerling
Wat is de waardevolste feedback die je ooit hebt gekregen van 

een leerling waardoor je anders bent gaan denken? Welke leerling 

heeft jouw kijk op de wereld/op het onderwijs voor altijd veranderd. Ga eens na 

in je carrière wie voor jou die ene leerling was? In deze rubriek delen collega’s 

verhalen over die ene leerling. 

Het kan een losse opmerking zijn of een verhaal dat dieper gaat. Nuchtere feed-

back of een reactie vol emotie. Maar wat het ook is, op enig moment raakte een 

leerling je.

Ook binnen onze scholengroep ontmoeten we leerlingen die ons aan het den-

ken zetten. Lees mee, hoe die ene leerling de blik van onze collega’s voorgoed 

veranderde.  
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Leren luisteren
Zo gebeurde het dat niet Jasper, maar Tim besliste welk tijdpad er 

gevolgd moest worden. Jasper: “Dat was niet altijd makkelijk. Als 

docent en begeleider zie je dingen gebeuren waarin je liefst anders 

zou adviseren. Maar dan leg je jouw visie op aan de ander en heb je 

geen oog voor de belevingswereld van de leerling. Te sturend zijn 

is denk ik de grootste valkuil binnen het onderwijs. Je bent snel 

geneigd om vanuit je eigen kader mee te denken en oplossingen aan 

te dragen. Dat is niet altijd het beste voor de leerling. Soms staat de 

situatie van een leerling ver af van wie ik ben en hoe ik in het leven 

sta. Hoe groter dat verschil, hoe uitdagender om buiten je eigen 

kaders te denken. In plaats van te adviseren, benoem ik wat ik zie en 

stel ik vragen. Alleen dan kom ik erachter wat leerlingen beweegt en 

waarom ze vastlopen

Eigenwijs durven zijn
Door te luisteren naar de visie en behoeften van Tim, zagen we 

hem langzaam weer grip op zijn leven krijgen. Met succes, inmid-

dels komt hij weer volledig naar school. Soms maakt hij nog steeds 

keuzes waarbij ik denk: serieus? Dan stel ik hem kritische vragen: 

wil je dit met je leven? Is het antwoord ‘ja’, dan laat ik hem dat pad 

bewandelen. ‘Nee?’ Dan denken we samen na over een manier die  

wél voor hem werkt. 

Dankzij de begeleiding van Tim durf ik eigenwijzer te zijn. Bestaande 

regels gelden niet altijd. Door goed te kijken wat een leerling echt 

nodig heeft, is de kans dat het goed komt groter. Ik ben blij dat de leer-

plichtambtenaar in het geval van Tim mee kon bewegen. Forceer je zo 

iemand in een protocol, dan is de kans dat het goed komt veel kleiner. 

Lesgeven in verbinding
Niet alle collega’s zullen het met me eens zijn, maar persoonlijke 

aandacht vind ik tijdens mijn lessen net zo belangrijk als de lesstof 

zelf. Natuurlijk wil ik dat leerlingen het vak leren, maar in mijn 

beleving lukt dat beter als er een fijne verbinding is. Ik ben ervan 

overtuigd dat leerlingen de lesstof alleen goed opnemen als ze goed 

in hun vel zitten. Mijn dochter zit in de eerste klas van een andere 

middelbare school en ze heeft het pittig. Ik hoop dat ze daar ook 

door iemand gezien wordt in hetgeen waar ze tegenaan loopt. Door 

minder de nadruk te leggen op lesgeven, ontstaan er hele andere 

gesprekken in de klas en weet je beter 

wat er op persoonlijk vlak speelt. Als 

docent hoop ik mijn leerlingen op deze 

manier soepeler door hun pubertijd te 

laten rollen.” 

‘Bestaande regels gelden niet altijd’

Die ene leerling
Jasper Otten

Docent Nederlands/leerlingbegeleider Willem van Oranje College, 
Waalwijk
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In de personeelskamer reageren collega’s 

soms lacherig op de paarden van Margrit. 

Daar blijft de docentcoach en docent 

economie nuchter onder. “Die houding komt 

meestal door ongemak of onwennigheid en 

dat is niet zo gek. Zonder ervaring weten 

mensen niet goed hoe paardencoaching 

hen kan helpen. Tegen sceptische colle-

ga’s zeg ik: kom het maar ervaren. Het is 

moeilijk in woorden uit te leggen wat er 

tussen de coachies en de paarden gebeurt. 

Toen ik in het coachteam aan de slag ging, 

kwamen Lida, Hilde en Kees ook langs voor 

een proefsessie met de paarden. Vaak hoor 

ik een ‘wauw’ terug na afloop. Het brengt 

coachies meer dan ze verwachten.”

Feedback 
zonder oordeel
Angst voor een oordeel of afwijzing maakt 
het niet altijd makkelijk om feedback te ge
ven, laat staan te ontvangen. Paardencoach 
Margrit Mijderwijk biedt daar een oplossing 
voor: feedback in de wei. “Een paard oordeelt 
niet en is altijd eerlijk.” 

Margrit Mijderwijk – docent en coach Willem van Oranje College, Waalwijk en paardencoach

Ehh tsja..
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Problemen oplossen in de wei
Docenten kunnen met een breed spectrum 

aan hulpvragen bij Margrit terecht. “Of een 

probleem zich nu op organisatorisch vlak 

afspeelt of in een privésituatie, het heeft 

allebei invloed op het welzijn. Er hangt 

geen beoordeling aan vast en ik rapporteer 

niet aan het management. Thema’s die 

we behandelen gaan over onzekerheid, 

grenzen, leiderschap, interactie tussen 

leerlingen en docent, andere relatiegerichte 

kwesties en de balans tussen werk, privé en 

bijvoorbeeld ook nog een opleiding. Wat het 

onderwerp ook is, de paarden geven altijd 

inzichten voor de oplossing van je pro-

bleem. We beginnen met een soort nulme-

ting om te kijken wat er speelt. Soms blijkt 

dat iets anders te zijn dan waar de coachie 

voor dacht te komen. Wat het meest de 

aandacht nodig heeft, komt er als eerste uit. 

Dat gebeurt vanzelf.”

Veilig oefenen
Omdat paarden instinctief reageren op 

energie, kun je wisselen van situatie en 

zelfs van mindset, om uit te proberen wat 

voor effect dat heeft op het issue waar de 

coachie mee komt. Margrit: “Terwijl een 

coachie een hindernis opzette, gingen de 

paarden totaal hun eigen gang. Een pony 

rende weg, de tweede weigerde mee te 

werken en het paard keerde zijn kont naar 

hem toe. Hij stond even stil en besefte: dit 

zijn net mijn leerlingen. In de veilige om-

geving van de wei kon hij experimenteren 

met technieken om zijn ‘klas’ in beweging 

te laten komen om te leren en te luisteren. 

Met paarden die elke situatie na kunnen 

bootsen die je maar wil en niet oordelen of 

adviseren, wordt de wei een veilige plek om 

te oefenen voor ‘het echie’. Een oplossing 

die je wordt aangedragen, blijft meestal niet 

hangen. Hier ontdek je zelf welke oplossing 

bij jou past en hoe je dat kunt koppelen aan 

je onderwijspraktijk.” 

Nieuwsgierig naar wat paarden

coaching voor jou kan doen? Dit voor

jaar zijn docenten/leerkrachten welkom 

voor een vrijblijvende proefsessie bij 

Margrit en haar paarden in de wei.

Bezoek de portal van Mens & 

Organisatie voor meer informatie.

Moeiteloos somt Margrit voorbeelden op 

van mooie momenten in de wei, waarop de 

paarden heldere feedback aan de deelne-

mers gaven. Zoals die keer dat een coachie 

dacht dat ze de situatie waarin ze overval-

len werd, achter zich gelaten had. “Tot er 

een dreigende situatie in de wei ontstond 

met een pony, die duidelijk afwerend op 

haar energie reageerde. Ik vroeg haar wat er 

gebeurde en welk gevoel de pony haar gaf. 

Toen realiseerde ze zich hoeveel invloed 

haar angst nog steeds had op het aangaan 

van nieuwe contacten. Ze projecteerde 

haar angst uit het verleden op deze nieuwe 

situatie, dat voelde de pony feilloos aan.”

Inzichten dankzij instinct
De coachie en de paarden spelen de hoofd-

rol in de wei, als coach staat Margrit tijdens 

een sessie letterlijk en figuurlijk langs de 

zijlijn. “Natuurlijk zie ik wat er gebeurt en 

stel ik vragen zodat we kunnen reflecteren, 

maar ik geef geen advies. Het mooie aan de 

paarden is dat ze zuiver instinctief reageren, 

ze kunnen niet oordelen. Als mens en dus 

ook als coach heb je altijd een eigen agen-

da. Terwijl wij dit gesprek voeren, denken we 

ook aan andere dingen. Projectie en oordeel 

liggen in menselijk contact altijd op de loer. 

Een paard heeft nooit bijbedoelingen. Die 

denkt niet: Hé, wat een gezelligheid in de 

wei. Of: laat ik eens extra aardig doen tegen 

die onzekere persoon. Een paard is alleen 

bezig met de veiligheid van de kudde. Welke 

energie stapt er de wei in? Kan ik dichtbij 

komen of moet ik maken dat ik wegkom? Als 

iemand niet congruent is in zijn voelen en 

denken, ervaart een paard dat als dreigend. 

Zijn instinctieve reactie geeft inzichten waar 

je mee aan de slag kunt.” 

‘ Een paard kan iets 
wat wij niet kunnen’
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Die ene 

docent
Jessie

Oud-leerling 

MET Praktijkonderwijs 

Waalwijk

‘ Bij Kim kon ik    
 mijn ei kwijt’

Jessie (19) groeit op in een warm gezin. Haar start is 
pittig; Jessie en haar tweelingbroer Justin worden te 
vroeg geboren. Maar ze redden het en Jessie groeit uit 
tot een wilskrachtige meid. Een die met vijf jaar al weet 
waar haar toekomst ligt: in het kappersvak. Ook haar 
ouders geloven rotsvast in de plannen van hun dochter.

Maar dan wacht er een moeizaam pad. 

Uit boeken leren is niet aan Jessie 

besteed. Ze doorloopt verschillende 

basisscholen, waaronder speciaal basis-

onderwijs, en hoopt vurig op een plek op 

het vmbo, wetende dat dat diploma toe-

gang geeft tot de kappersopleiding. Maar 

waar haar broer Justin welkom is op het 

vmbo, is Jessie’s schooladvies onverbid-

delijk: praktijkonderwijs. Ze komt terecht 

op MET Praktijkonderwijs in Waalwijk.

Boos
Jessie: “Dat vond ik heel erg. Omdat 

Justin, waar ik heel hecht mee ben, wél 

naar het vmbo mocht. Maar ook omdat 

iedereen tegen me zei: O, dan kom jij 

achter de kassa bij de supermarkt te-

recht. Ik was zó boos. Voor de kappers-

opleiding had ik niveau 1 nodig, maar 

het was niet zeker of ik dat zou halen. 

Rekenen en Nederlands vind ik moeilijk. 

Ik had weinig zelfvertrouwen, ik verge-

leek me telkens met Justin. Ook twij-

felde ik veel, iedereen zei dat ik met dat 

praktijkonderwijs niet veel zou kunnen. 

Op school maakte ik veel ruzie, ik had 

er allemaal geen zin meer in. Ook niet in 

gesprekken met coaches. 

Ieder heeft zijn 
eigen waarheid
Tot ik met Kim sprak. Ik weet niet 

precies waarom, maar haar vertrouwde 

ik. Ik kon altijd bij haar terecht. Soms 

zat ik meer bij Kim, dan in de klas. 

Vaak huilend of scheldend dat iemand 

weer eens de pik op mij had. Dat kon 

ik dan niet loslaten. Kim leerde mij dat 

iedereen zijn eigen waarheid heeft. Ze 

liet een tekening zien waar je zowel een 

oude heks als een jonge vrouw in kunt 

zien, het is maar net hoe je ernaar kijkt. 

Zulke dingen hielpen mij. 

Op eigen kracht
Toen kwam het moment dat de entree-

opleiding voor niveau 1 binnen onze 

eigen school gedaan mocht worden. 

Ik nam een besluit: ik luister niet meer 

naar anderen. Ik moet het uit mijzelf 

halen. Kim vond dat soms moeilijk, die 

wilde mij beschermen voor een teleur-

stelling, maar ik moest het van mijzelf 

en stond niet open voor een ander plan. 

Mijn ouders steunden mij. ‘Als je het 

niet probeert, weet je het niet’, zeiden 

ze. En zo dacht ik ook. Ik leerde keihard 

en het is me gelukt!

Of ik zonder Kim ook geslaagd was? Ik 

weet het niet. Ze is zo belangrijk voor 

me geweest. Bij de diploma-uitreiking 

stond ik erop dat Kim het aan mij uit-

reikte. Zij was er voor me in die moeilijke 

tijd, bij haar kon ik altijd mijn ei kwijt.” 

Jessie werkt inmiddels als kapster. “Mij 

kun je niet blijer maken. Laatst was er 

een meisje dat onzeker vertelde dat 

ze praktijkonderwijs doet. Ik vertelde 

haar mijn verhaal en haar moeder kreeg 

tranen in haar ogen. Praktijkmensen 

zijn niet minder goed dan mensen 

met papieren, dat vooroordeel wil ik de 

wereld uit hebben.”
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Die ene 

docent
Jessie

Oud-leerling 

MET Praktijkonderwijs 

Waalwijk

Eens in de zoveel tijd komt er een leerling voorbij die anders is 
dan andere. Die impact maakt. Voor mij is dat Jessie. Boos en 
ongelukkig kwam ze bij ons op school.  
Ze zag haar droom om kapster te worden in duigen vallen, 
na een afwijzing op het vmbo. Die hele school hoefde voor 
haar niet meer en zeker niet op MET Praktijkonderwijs.

Ik bezocht haar thuis, als coach. Daar zag ik 

een liefdevol gezin, met een vader die zei: 

‘Wat Jessie in d’r kop heeft, heeft ze niet in 

d’r kont’. En hij kreeg gelijk. Maar wat was 

het moeilijk vanuit school te vragen naar 

een plan b, om na te denken over andere 

opties. Ik wilde ze zo graag een teleurstel-

ling besparen.

Wie zegt dat je iets niet kan? 
“Als ze het niet probeert, dan weet ze het 

niet”, zeiden haar ouders. Op tweeërlei 

wijze is die uitspraak voor mij van betekenis 

geworden. Natuurlijk om andere leerlin-

gen te stimuleren hun droom na te blijven 

jagen, maar ook om mijn collega’s bewust 

te maken van wat een leerling in huis kan 

hebben, zonder het op papier te kunnen 

laten zien. Verder kijken, wie zegt dat hij of 

zij het niet tóch kan?

Jessie heb ik gaandeweg zien veranderen. 

Door haar harde schild kwam steeds meer 

de mooie kant van Jessie tevoorschijn. We 

maakten veel mee. Heel veel. Met school en 

ook privé. Haar broer werd ziek, ik verloor 

ons zoontje. Jessie appte mij hele lieve 

berichtjes. Recht door zee, stelde ze de vra-

gen die niemand anders durfde te stellen. 

Ik heb het als heel bijzonder ervaren om zo 

dichtbij te mogen komen, haar vertrouwen 

te winnen.”

Die ene 
leerling

 Kim Dekkers
Docent/teamleider 

MET Praktijkonderwijs 
Waalwijk

‘  Als je het niet 
 probeert, 
 dan weet je 
 het niet’
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Bas staat bij mijn bureau en loopt wat zenuwachtig heen en 

weer te bewegen. De presentatieweek komt er aan en dan 

gaan alle leerlingen van onze school presentaties geven aan 

klasgenoten, leerkrachten, ouders, begeleiders. Soms over een 

eigen gekozen onderwerp en soms over een presentatieop-

dracht vanuit school. Dit doen ze al vanaf het eerste jaar en wel 

4 keer per jaar. Je zou zeggen dat je dan in het derde jaar, waar 

Bas nu in zit, al ver gevorderd bent en dan staat te shinen voor 

de klas. Bij Bas gaat het anders. Bas voelt zich niet prettig bij 

het geven van een presentatie, hij ziet er enorm tegenop. De 

zenuwen overmannen hem en hij komt dan niet meer uit zijn 

woorden. Zodoende heeft hij eigenlijk nog nooit een presenta-

tie gegeven … nou, behalve dan die ene keer voor 2 klasgenoten 

en de 2 juffen. Voorzichtig bij de start van dit schooljaar. Klein, 

veilig en met vrienden. En wat deed hij het goed. 

Echter, in de volgende periode kwam de opdracht er al weer aan 

en Bas staat bij mijn bureau om te kijken of hij er wellicht on-

deruit kan komen. Maar helaas, ik hoop dat het een succes gaat 

worden, waardoor hij meer zelfvertrouwen krijgt en ontdekt wat 

hij allemaal wel kan! Meer dan hij denkt. Maar voorzichtigheid is 

geboden, zodat het geen falen voor hem wordt. Samen met Bas 

zijn we gaan kijken wat we konden doen en of we het toch voor 

elkaar kregen, zonder dat de zenuwen hem zouden aanvliegen. 

Sinds begin dit schooljaar loopt Bas één dag per week stage. 

Binnen een kleinschalige palletfabriek. Ook hier was hij enorm 

zenuwachtig voor en we hebben het stap voor stap opge-

bouwd, samen kennismaken, rondleiding, eerste dag met 

mentale support van zijn moeder en ook de stagecoach kwam 

wat vaker op bezoek om te zien hoe het gaat. We hebben uren 

opgebouwd en nu na een aantal maanden gaat Bas ‘sky high’. 

Hij staat te fluiten tijdens zijn werk, rondt zijn werk enorm 

secuur af, ruimt alles op uit zichzelf, verzet veel werk, is colle-

giaal en men mag hem heel graag. 

Stagebegeleider MET Praktijkonderwijs Waalwijk

Miranda de Jong

‘Juf, ik moet een 
presentatie geven, 
maar dat durf ik niet…’

Dit bracht ons op een idee … de werkvloerbegeleider van de 

stageplek van Bas een rondleiding geven op school. Een 

veilige omgeving die Bas op zijn duimpje kent. En waar hij 

weet dat alle leerkrachten hem altijd zouden steunen tijdens 

het bezoeken van hun lokaal. Met enige tegenzin, lees: angst, 

overwon Bas zijn zenuwen en ging ervoor. Stralend en trots 

als een pauw liep hij door de school en wat wist hij veel te ver-

tellen. De begeleider keek zijn ogen uit en complimenteerde 

hem vaak. Wat een overwinning, want een rondleiding geven, 

is een soort van presenteren. We hebben een foto gemaakt 

van de rondleiding en op het prikbord gehangen binnen de 

school, waar leerlingen stagefoto’s ophangen en waar ze trots 

op zijn. 

Nu waren we klaar voor de laatste stap: een rondleiding voor 

klasgenoten en de coach van school op zijn stageplek. Want 

hij kent het bedrijf en zijn werk op zijn duimpje en ook hier 

weet hij dat hij altijd de support krijgt van zijn collega’s. Als 

grap zeiden we tegen elkaar: “ze kennen het hier toch niet, als 

je per ongeluk iets vertelt wat niet klopt, dan hebben ze dat 

toch niet in de gaten”. Ik hoef je vast niet te vertellen hoe dit is 

verlopen…

Deze lerling zet mij constant weer met beide benen op de 

grond. We zijn zo geneigd om te benoemen wat er niet goed 

gaat of “dat wordt wel heel moeilijk voor je” of “dat gaat niet 

lukken”. Bas laat mij keer op keer zien dat we middels kleine 

stappen, grote wegen kunnen bewandelen. Niet altijd recht-

streeks, zoals ik soms wel wil, maar via de kleine geitenpaadjes. 

Met hetzelfde doel, maar via een soms mooiere langere om-

weg. Maar we komen er wel. Het vertrouwen hebben dat hij het 

kan en door die kleine succeservaringen zal het zelfvertrouwen 

van de leerling verhogen. En mijn vertrouwen heeft hij. 
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Die ene 
leerling

Marleen van Venrooij
Docent biologie / Zorg & Welzijn 

Willem van Oranje College, 
Wijk en Aalburg

‘ Rik wilde één ding: 
zijn diploma halen’

16



Er zijn veel leerlingen die docent Marleen kunnen raken, maar het 
verhaal van Rik vergeet ze niet snel. “Zijn doorzettingsvermogen 
raakte me, maar ik ben er sindsdien nog scherper op of een leer
ling op de juiste plek zit.”

Marleen gaf al een paar jaar biologieles aan Rik toen hij in de vierde 

klas haar mentorleerling werd. “Rik had op dat moment al een 

langere schoolcarrière achter de rug dan zijn klasgenoten. Alle jaren 

moest hij overdoen, ook dat laatste jaar zakte hij voor zijn examen. 

Gelukkig heeft hij daarna via het vavo-onderwijs vakken ingehaald 

en alsnog zijn felbegeerde mavo-diploma gehaald. Zijn doorzet-

tingsvermogen vind ik enorm bewonderenswaardig, maar als Rik 

meer op zijn plek had gezeten in voor hem passend onderwijs, had 

hem dat denk ik jaren blokken gescheeld.”

Switch naar praktijkonderwijs
In die tijd gaf Marleen les op het Willem van Oranje College in 

Waalwijk, inmiddels geeft ze naast biologie ook Zorg & Welzijn op 

de praktijkafdeling in Wijk en Aalburg. “Hier zijn mijn ogen echt 

opengegaan voor wat praktijkonderwijs kan betekenen. Sommige 

leerlingen zijn gewoon niet gemaakt voor theoretisch onderwijs, die 

zie je in het praktijkonderwijs helemaal opbloeien. Die willen dingen 

maken en lekker praktisch bezig zijn, dat werkt veel beter voor ze. 

Achteraf zag ik al tijdens de biologielessen in de eerste schooljaren 

van Rik, dat hij niet op zijn plek zat. Het is dan alleen nogal een stap 

om te wisselen van school. Hier in Wijk en Aalburg kun je makkelijker 

switchen naar praktijkonderwijs. In Waalwijk kan dat ook, maar dan 

betekent het meteen ook dat je overstapt naar een andere school.“

Daadkracht
“Als mentor had ik hem kunnen adviseren over ander onderwijs, 

maar het was dat vierde jaar te laat om van opleiding te veranderen. 

Rik wilde, na al die jaren doorbijten, maar één ding: zijn diploma ha-

len. Samen hielden we dat examenjaar dus dat ene doel voor ogen. 

Rik zette alles op alles en bleef positief. Dat is wat me het meest 

raakt aan zijn verhaal: zijn positieve instelling en daadkracht. Dat zie 

je niet bij iedere leerling. Als je ieder jaar blijft zitten en nog steeds 

de moed niet verliest, is dat uiteindelijke papiertje zo gegund. Hij had 

de handdoek al lang in de ring kunnen gooien, maar Rik zette door. 

Hij had niets liever gedaan dan zijn opleiding afmaken, helaas zat 

het er niet in. 

Alles op zijn plek
Met zijn instelling was Rik een inspiratie voor anderen. Omdat hij een 

stuk ouder was dan zijn klasgenoten voerde ik met hem hele andere 

gesprekken. Hij gedroeg zich een stuk volwassener en we konden 

dan ook op gelijkwaardig niveau met elkaar overleggen. Ondanks zijn 

eeuwige positieve blik, had ik het hem gegund om op kaderniveau 

lekker praktisch bezig te kunnen zijn. Het had zijn studieloopbaan 

een paar jaar kunnen versnellen. 

In mijn lesgeven neem ik het voorbeeld van Rik mee. Zowel zijn 

positivisme, als het feit dat er altijd een andere keuze gemaakt 

kan worden door en voor een leerling. Hier in Wijk en Aalburg zie ik 

leerlingen doorstromen van theoretisch- naar kaderonderwijs en 

daardoor helemaal opbloeien. Het houdt me scherp en maakt dat 

ik goed oplet of mijn leerlingen op hun plek zitten. Ik kwam Rik later 

nog eens tegen. Zelf kijkt hij gelukkig terug op een mooie school-

tijd. Hij is elektricien geworden. Precies wat bij hem past! Hij was er 

helemaal mee in zijn element. Uiteindelijk is alles dus toch op zijn 

plek gevallen. 

Namen van leerlingen zijn vanwege privacyredenen gefingeerd.

‘Ik gunde het hem 
om praktisch bezig 

te zijn’
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‘   Ze groeide uit tot  een 
 zelfverzekerde en trotse 
 leerling’

Dat positiviteit bijdraagt aan het functioneren van zijn leer
lingen ervaarde André Segeren toen hij leerling Aise van een 
onzekere instromer zag transformeren tot een trotse leerling 
die in haar kracht kan staan. 

Die ene 

leerling
André Segeren

Docent Sport 

Dienstverlening Veiligheid

 Willem van Oranje College, 

Wijk en Aalburg
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‘   Ze groeide uit tot  een 
 zelfverzekerde en trotse 
 leerling’

Een kracht en af en toe een valkuil, noemt LO-

docent André Segeren zijn altijd positieve instelling. 

“Als ik een minder leuke boodschap moet vertellen, 

heb ik echt even tijd nodig om te bedenken hoe ik 

zo’n situatie moet benaderen. Omdat ik liever positief 

ben, vind ik dat moeilijk. Maar dat zijn eerlijk gezegd 

de enige momenten dat een positieve instelling een 

nadeel is. Als je in oplossingen kunt denken, kom 

je veel verder dan wanneer je blijft hangen in een 

klaagcultuur. Praktische oplossingen bedenken voor 

je probleem, zet je in je kracht. 

De moed erin houden
Als leerlingen het moeilijk hebben, helpt positiviteit 

hen om moed te houden. Aise stroomde vanuit het 

speciaal onderwijs in bij ons in Wijk en Aalburg. Ze 

was een harde werker en deed er alles aan om te 

slagen binnen het reguliere onderwijs. De lessen LO 

gingen haar prima af, maar als haar mentor zag ik 

dat ze het moeilijk had. Vooral planning was een din-

getje. Als ze meerdere toetsen achter elkaar moest 

maken, sloeg de paniek toe. Die momenten probeer 

ik altijd positief te benaderen, maar bij haar zag ik 

dat het extra nodig was om haar een steuntje in de 

rug te geven om vertrouwen te blijven houden. 

Als de stress weer eens opliep, liet ik Aise zelf ver-

woorden wat er speelde. Op die manier werd haar 

duidelijk wat er gebeurde als ze het overzicht verloor. 

Door aan de slag te gaan met praktische oplossin-

gen ging het steeds beter met Aise. Ze is inmiddels 

geslaagd en legde bij ons op school een mooie basis 

voor haar toekomst. Van een onzeker meisje, heb ik 

Aise zien groeien tot een zelfverzekerde en trotse 

leerling. Dat trotse vond ik het mooiste van alles en 

maakte mij dan ook weer trots. Daar doe je het voor 

als docent!

Kwetsbare opstelling 
De situatie met Aise deed meer met me dan anders, 

omdat ze veel emoties toonde. Ze stelde zich 

daarmee kwetsbaar op en gaf heel direct feedback. 

Dat raakte me en maakte de situatie tegelijkertijd 

werkbaar. Ik houd van een open en eerlijke cultuur, 

daar droeg ze op een mooie manier aan bij. Een 

kwetsbare opstelling hoort wat mij betreft van twee 

kanten te komen. Als docent probeer ik dan ook 

altijd open te zijn. Daar horen ook voorbeelden uit 

mijn eigen leven bij, als dat een leerling helpt om te 

vertalen naar zijn of haar eigen situatie. Ik merk vaak 

dat die eigen voorbeelden de leerling een opening 

geven, waardoor ze ook meer van zichzelf durven te 

laten zien.

Tools
Eerlijkheid en positiviteit gaan natuurlijk niet altijd 

hand in hand, dat zijn dan de momenten dat ik even 

moet zoeken naar de juiste vertaalslag. Klagen is in 

ieder geval nooit een oplossing, wat er ook speelt. 

Het visualiseren en inzichtelijk maken van het pro-

bleem door dingen op te schrijven, zijn bijvoorbeeld 

fijne tools. Door praktisch aan de slag te gaan met 

een probleem, wordt iets negatiefs toch weer iets 

positiefs door het nieuwe perspectief. Dat Aise door 

positief en oplossingsgericht aan de slag te gaan 

met haar problemen zo kon groeien, blijft me nog 

altijd bij. Haar situatie overtuigde me nog meer van 

de kracht van positief denken.”  

Namen van leerlingen zijn vanwege privacyredenen 

gefingeerd.

‘Ik houd van een 
open en eerlijke 

cultuur’
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‘Dat brugwupke 
 bleek zoveel sterker   
 dan ik dacht’
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Je kunt als leerling niet om haar heen. Al mis je maar één 
lesuur, je komt in beeld bij José Kats (61), verzuimcoördina
tor op het Willem van Oranje College in Waalwijk. Met 20 jaar 
op de teller ziet ze duizenden leerlingen voorbijkomen. Wie 
maakte de meeste indruk? 

Die ene 
leerling

José Kats
Conciërge 

Willem van Oranje College, 
Waalwijk 

21

José: “Dat is Anouk. Daar hoef ik niet over na te den-

ken. Ze was pas twaalf jaar, een brugklasser nog. Op 

een dag kwamen twee vrouwen de school binnen 

om Anouk op te halen. Er was thuis iets vreselijks 

gebeurd: haar vader was overleden. Die ochtend was 

hij uit het leven gestapt. Ik haalde Anouk op uit de 

klas. Haar tante en buurvrouw omhelsden haar en 

vertelden haar later het nieuws. Ze gingen naar huis 

en zouden mij op de hoogte houden. 

Nog voor de uitvaart belde Anouks moeder mij. Ze 

zei: ‘José, ik denk dat Anouk nog veel hulp nodig zal 

hebben.’ Ik stelde haar gerust: wij gaan alles doen 

om haar te helpen.

Overmand door verdriet
Anouk kwam snel terug op school. Ze wilde onder 

vriendinnen zijn, haar best doen. Maar vaak werd ze 

ineens overmand door verdriet en wilde naar huis. 

Ik vertelde haar dat ze altijd een rustmoment bij mij 

mocht nemen. Mijn werk ging door, maar dan kon 

ze even weg uit de hectiek van de klas. Haar verhaal 

kwijt. We bouwden een bijzondere band op. 

Onze gesprekken gingen vaak over ‘die week’, doe-

lend op de verschrikkelijke tijd tussen overlijden en 

begrafenis. Anouk zag het overlijden van haar vader 

als een ongeluk, hij had het niet zo bedoeld. Al had 

hij haar en haar broertje die ochtend geholpen met 

de tassen op de fiets en ze uitgebreid uitgezwaaid. 

Dat deed hij anders nooit. 

Je hoeft niet altijd te praten
Ik liet Anouk praten wanneer ze er behoefte aan had, 

hield mijn mond als er even niets te zeggen was. Dat 

laatste was voor mij een leermoment. Je denkt: Als 

ik maar de juiste vragen stel. Zal ik thee halen? Een 

glas water? Maar dat hoeft niet. Gewoon iemand 

láten en ruimte geven bleek voldoende.

 

Anouk vertrouwde me. Ze liet me foto’s uit ‘die week’ 

zien. Ze moest soms zó huilen. Dan brak ik. Hoe 

komt het ooit goed met dit lieve, mooie kind? Het 

liet me niet los. Maar Anouk, dat ‘brugwupke’, liet mij 

zien wat levenskracht is. Wat een enorme bak aan 

kracht zij in zich had. Intens verdrietig stortte ze 

in, maar krabbelde ook weer op. Soms na een dag, 

soms na een half uur. En dat deed ze zélf. Overleven. 

Elke keer opnieuw. 

Positiviteit
Ik herinner me hoe ze vertelde over de brieven en 

herinneringen van familie en vrienden over haar 

vader. Wat hij voor ze betekend had. Daaruit putte ze 

kracht, ondanks haar trauma. Die positiviteit, zo wijs 

en sterk was Anouk. 

Na een jaar zag ik weer wat vrolijkheid terugkomen. 

Ze deelde leuke verhalen, we lachten veel samen. Ook 

met haar moeder bouwde ik een fijne band op. Ik zei 

eens tegen Anouk: ‘Je bent ook een beetje van mij 

hoor.’ ‘Dat vindt mijn moeder alleen maar fijn’, zei ze.

Anouk is nooit meer uit mijn hart gegaan. Ze leerde 

me relativeren. Mijn moeder overleed vorig jaar. Ik 

dacht: nu komt het erop aan. Ik heb verdriet en kan 

instorten. Ik kan ook de schouders eronder zetten, 

mezelf oprapen. Zoals Anouk met 12 jaar deed. 

Luisterend oor
Maar dat is niet het enige. Sinds Anouk ben ik me 

veel meer bewust van de last die kinderen met zich 

mee kunnen dragen. Dat kan met van alles te maken 

hebben, maar verzuim kan een signaal zijn. Ik nodig 

leerlingen uit hun hart te luchten als ze dat willen, 

zonder op de stoel van een hulpverlener te gaan zit-

ten. Ik ben alleen een luisterend oor. Verder hoop ik 

dat onze leerlingen die enorme bak aan kracht nooit 

aan hoeven spreken. Maar dát die er bij iedereen in 

zit, stelt mij gerust. Dat weet ik, dankzij Anouk.



WhatsUp?

Binnen onze scholengroep vinden we feedback geven en ontvangen belangrijk. Met 
elkaar willen we een veilige feedbackcultuur creëren waarin het geven en ontvangen 
van feedback goed voelt. Een cultuur waarin we elkaar verder op weg helpen. Dat 
vraagt iets van ons. Feedback geven is jezelf blootgeven en vergt naast zelfvertrou
wen ook kwetsbaarheid.

We daagden een aantal directeuren uit om een feedback WhatsApp op te starten met 
een collega directeur met behulp van de 18 feedbackvragen voor zelfreflectie. 

1.  Wat voor “soort” vrouw/man vind je mij? 

2.    Wat is volgens jou mijn grootste talent en welke eigen-

schap van mij waardeer je het meest?

3.  Waar weet ik veel van?

4.  Wat is één van mijn grootste succesverhalen volgens jou?

5.   Als ik een dier zou zijn, welk dier zou ik dan zijn en 

waarom?

6.  Wat leer jij van mij?

7.  Hoe stoot ik soms mensen af?

8.  In welke situaties of rollen zit ik in mijn kracht?

9. Met wat voor situaties of rollen kan ik niet goed omgaan?

10.   Hoe ga ik met kritiek om? Als er iets tegen zit, wat is dan 

mijn meest typerende reactie?

11.  Neem ik initiatief of wacht ik af?

12.  Vind je mij creatief? In welk opzicht, hoe?

13.   Wat kun je zeggen over mijn communicatie met 

anderen?

14.  Vind je mij humoristisch? Op welke manier?

15.  Ervaar je mij als iemand die risico’s durft te nemen?

16.  Ben ik inspirerend? Op welke manier?

17.  Wat zou ik meer mogen ontwikkelen volgens jou?

18.    Wanneer ik ooit iets héél anders in mijn leven zou gaan 

doen, wat zou dan bij mij passen?

18 feedbackvragen voor zelfreflf lflectie

Arie van Vuuren

Arnold van Ooijen

Carola van Strien

Gerard de Ronde

Jan Straver

Kees Smit

Lian van Erp

Lida Spuijbroek
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WhatsApp gesprek tussen 

Arnold van Ooijen en Gerard de Ronde

A: Wat voor “soort” man vind je mij?   

A: Hoe stoot ik soms mensen af? 

A: Met wat voor situaties of rollen kan ik niet 
goed omgaan?

A: Wat kun je zeggen over mijn communi-
catie met anderen?

A: Wat zou ik meer mogen ontwikkelen 
volgens jou?

A: Gerard, wat goed dat je mij al zo goed 
kent. Geweldig knap dat je deze feedback 
mij kunt geven. Hier ben ik echt blij mee. 
Niet alleen voor de opdracht voor Ontmoet, 
maar zeker ook voor mijzelf om aan mijzelf 
te werken. Bedankt!!!

G: Ik vind je gepassioneerd, betrokken en au-
thentiek. Je staat ergens voor en draagt dat uit. 

G: In een discussie kan het overkomen dat je 
het al weet en niet voornemens bent je mening 
aan te passen. Als je als toehoorder dat niet kunt 
duiden, ontstaat er afstand. Als je als toehoorder 
doortastend met argumenten komt dan kan een 
beweging vanuit begrip ontstaan.

G: Zaken die te maken hebben met je eigenaar-
schap. Op het moment dat je autonomie als 
integraal schoolleider op de proef wordt gesteld, 
kan je je gaan verdedigen.

G: Ik ken je kort en ervaar dat je je kwetsbaar 
durft op te stellen. Die houding maakt een 
aanpassing mogelijk. Je maakt een toegankelijke 
indruk en maakt daardoor makkelijk contact.

G: Zicht houden op de grenzen van je mogelijk-
heden, dus niet over je eigen grenzen gaan en 
jezelf daarin beschermen.

WhatsApp gesprek tussen 

Gerard de Ronde en Lian van Erp

G: Wat voor “soort” man vind je mij? 

G: In welke situaties of rollen zit ik in mijn 
kracht?

L: Vriendelijk, bedachtzaam, denker, behulp-
zaam, sfeergevoelig.

L: Als je de vraag gesteld wordt “wat is goed 

onderwijs”? Dan zie je echt wat jou drijft!

Op welke manier geef jij vorm aan de 

feedbackcultuur bij jou op school/staf 

op teamniveau?

Het team van de ISK is het afgelopen jaar verdriedubbeld. 
Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en op 
zijn gemak voelt op school, pas dan kunnen medewerkers 
feedback geven en vragen.

Daarnaast is er dit schooljaar een werkgroep gestart om 
collegiale visitatie en consultatie mogelijk te maken op de 
ISK; het bezoeken van elkaars lessen en intervisiebijeen-
komsten te realiseren. 

‘Vriendelijk, bedachtzaam, 
denker, behulpzaam, 

sfeergevoelig'

 Carola van Strien  
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WhatsApp gesprek tussen 

Lida Spuijbroek en Jan Straver

L: Neem ik initiatief of wacht ik af?

L: Wanneer ik ooit iets héél anders in mijn 
leven zou gaan doen, wat zou dan bij mij 
passen?

L: Dat laatste zou ik een mooie uitdaging 
vinden. Zeker als ik tijdens die wandelingen 
anderen iets kan laten zien en vertellen 
over vogels!

J: Je neemt initiatief wanneer het nodig en 
passend is waarbij je het uiteindelijke doel en 
het belang van de medewerker, de school en 
organisatie niet uit het oog verliest. Daarnaast 
geef je de ander heel veel ruimte om zelf met 
initiatieven te komen. Je kracht ligt in het door-
pakken; niet afwachten maar goed doordacht 
een beweging in gang zetten. 

J: Adviseuse in een kledingzaak waar prachtige 
jurken worden verkocht of een inspirerende gids 
tijdens stevige wandeltochten.

L: Als je de vraag gesteld wordt “wat is goed 

onderwijs”? Dan zie je echt wat jou drijft!

WhatsApp gesprek tussen 

Carola van Strien, Lida Spuijbroek 

en Arie van Vuuren

C: Wat is één van mijn grootste succesver-
halen, volgens jou?

A: Beginnen via een detacheringsbureau op 
de ISK en na 5 jaar daar directeur zijn! 

A: Op korte termijn iets organiseren. 
Daadkrachtig, resultaatgericht en duidelijk. 
Voorbeeld: opstarten PK-school.

C: In welke situaties of rollen zit ik in mijn 
kracht?

C: Ik ben op m'n best als ik het druk heb 

en me over meerdere vraagstukken mag 
buigen. 
In de hectiek van de dag is het steeds weer 
een uitdaging om onderwijs te kunnen 
bieden aan alle nieuwkomers die in het 
voedingsgebied van de school komen 
wonen. Gelukkig doe ik dit niet alleen, maar 
met een gedreven team van gemotiveerde 
en flexibele professionals die elke dag het 
beste uit zichzelf en de leerlingen halen. 

L: Een groot succesverhaal van jou is hoe jij 
voortdurend inspeelt op de razendsnelle ontwik-
kelingen op de ISK. Leerlingaantallen zijn haast 
elke dag weer anders en vragen van jou een 
voortdurend meebewegen. Inmiddels organi-
seer jij het onderwijs op 4 verschillende locaties 
en is jouw groep startende collega’s nog nooit 
zo groot geweest. Je regelt en organiseert het 
allemaal en geen enkele keer merk ik op dat jij de 
rust niet weet te bewaren in de hectiek. Bravo!

L: Jouw kracht zit in jouw rol in de ontwikkeling 
van personeel. De combinatie van inlevings-
vermogen en zakelijkheid maakt dat je oog 
hebt voor het welbevinden van je collega’s en 
tegelijkertijd scherp blijft op de kwaliteit van het 
onderwijs.

Op welke manier geef jij vorm aan de feedbackcultuur 

bij jou op school/staf op teamniveau?

Mijn boodschap is dat het uitgangspunt bij het geven en 
ontvangen van feedback niet leidt tot geven van kritiek. 
Feedback gaat over twee-richting verkeer. Feedback geeft 
aan wat mijn handelen met anderen doet. Het gaat over 
wat goed gaat en wat beter kan. 

Feedback geef ik zelf door een ik-boodschap, waarbij ik 
ook zelf het goede voorbeeld wil geven. Feedback vraagt 
om een open houding en een lerende cultuur waarin ver-
trouwen noodzakelijk is. 

Bij het ontvangen van feedback vraag ik door om duidelijk 
te krijgen wat en waarom deze feedback wordt gegeven. 
Het gaat immers altijd om zenden en ontvangen. Ik vind 
het belangrijk om de gegeven feedback te bespreken, het 
is geen cadeautje dat je alleen mag uitpakken en voor be-
danken. Het moet leiden tot een gesprek waar ontvanger 
en zender beter van worden. Tegelijkertijd: maak het niet te 
groot, maar doe het wel.

Jan Straver
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WhatsApp gesprek tussen 

Jan Straver, Lida Spuijbroek en Kees Smit

J: Hoe ga ik met kritiek om? Als er iets 
tegen zit, wat is dan mijn meest typerende 
reactie?

K: Je kleurt er nog steeds van, maar je hebt 
geleerd om de kritiek te kunnen plaatsen en 
er je winst mee te halen.

J: Wat is volgens jou mijn grootste talent en 
welke eigenschap van mij waardeer je het 
meest?

J: Deze feedback neem ik graag in ont-
vangst, of het doorbijten is, weet ik niet. 
Ik vind het belangrijk zaken goed aan te 
pakken en doordacht op te lossen.
Wat betreft het praktische: ik heb aandacht 
voor het proces, zonder het resultaat uit het 
oog te verliezen.

K: Doorbijten in een moeilijke en uitdagende 
klus, waarbij je uitgedaagd wordt om niet 
de voor jou vanzelfsprekende oplossingen 
te kiezen. En wat praktischer. Interventies 
geven tijdens vergaderingen die niet mak-
kelijk zijn of gevoelig kunnen liggen.

L: Als jij kritiek krijgt dan is (afhankelijk van de 
kritiek) een eerste reactie van jou irritatie. Dat 
laat je zien en horen. Het mooie is dat ik merk, 
als je het even de tijd geeft, dat je de kritiek 
overdenkt en er mee aan de slag gaat. Daarbij 
ben je niet verlegen om de eerste stap te zetten 
naar de ander om het gesprek te voeren over 
hoe het een volgende keer anders en beter kan 
en je daarbij ook bespreekbaar maakt wat dat 
van jullie beiden vraagt.

J: Kritiek zonder onderbouwing vind ik 
inderdaad irritant en laat dat bewust en 
onbewust merken. Ik ben redelijk perfectio-
nistisch en heb de overtuiging dat ik dingen 
doordacht doe. Dus ... belangrijk vind ik dat 
de kritiek opbouwend is en in een open 
en transparante setting wordt gegeven 
en ik ruimte krijg om erop te reageren. 
Vervolgens neem ik deze zeker ter harte en 
probeer er wat mee te doen.

L: Wat ik zie als een groot talent van jou is de 
competentie ‘presenteren’. Misschien wel omdat 
ik ‘presenteren’ zelf heel ingewikkeld vind. 
Schijnbaar als vanzelf kun jij helder en concreet 
ideeën, plannen, ontwikkelingen verwoorden. 
Je bent op zo’n moment ontspannen en straalt 
veel zelfvertrouwen uit. Je hebt oog voor het 
‘publiek’, er is ruimte voor vragen.  

WhatsApp gesprek tussen 

Kees Smit, Arie van Vuuren en Lian van Erp

K: Wat is volgens jou mijn grootste talent en 
welke eigenschap van mij waardeer je het 
meest? 

L: Ik bewonder hoe je kalmte, rust, be-
dachtzaamheid combineert met daadkracht 
en duidelijkheid. Je neemt een standpunt 
in, wat hout snijdt en ondertussen gaat 
er, ondanks de kalmte, geen kracht van de 
boodschap verloren. Waanzinnig mooi!

A: Je bent een snelle denker. De stapjes in jouw 
hoofd kan ik niet altijd volgen. Neem me mee in 
die stapjes. 

A: Jouw talent is dat je scherp ‘aanvoelt’ als er 
een vraag achter de vraag/probleem zit en dat 
ook boven tafel krijgt. 

K: Wat zou ik meer mogen ontwikkelen, 
volgens jou? 

L: Het beeld van MET. Kom een keer langs 
voor een rondleiding. Je bent van harte 
welkom!

‘Daadkrachtig, 
resultaatgericht 
en duidelijk'
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‘Kijk naar wat 
 een leerling wél kan’
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Die ene 
leerling

Tessa Puntman
onderwijsassistent 

De Bron en 
de Koningsschool

Toen onderwijsassistent Tessa Puntman op jonge leeftijd over
stapte van speciaal basisonderwijs naar regulier onderwijs was 
haar slechthorendheid ineens geen issue meer. “Elke leerling 
is uniek op zijn of haar eigen manier. Kijk naar hun talenten in 
plaats van naar hun beperkingen.”

De leerling die Tessa Puntman nog altijd inspireert in haar werk, is 

haar jongere zelf. Vanwege slechthorendheid volgde de onderwij-

sassistent bij de onderbouw van de Koningsschool en De Bron op 

jonge leeftijd speciaal onderwijs. “Ik speelde in die tijd vaak met 

vriendjes uit mijn eigen woonwijk. Aan het einde van de zomerva-

kanties van zes weken, viel het mijn ouders op dat ik beter praatte 

en dat mijn slechthorendheid niet zo’n issue was. Eenmaal be-

gonnen aan het nieuwe schooljaar, kreeg ik weer moeite met mijn 

uitspraak en bepaalde lettergrepen en klanken. Ze beseften: ze zit 

daar niet op de juiste plek. Ik stapte over naar regulier onderwijs. In 

plaats van me op mijn slechthorendheid als beperking te focussen, 

hield ik me daar bezig met waar ik wél goed in ben.”

‘Ik was toch niet doof?’
Tijdens de opleiding voor onderwijsassistent moest Tessa zich 

opnieuw bewijzen. “Een van de docenten twijfelde openlijk aan mijn 

capaciteiten voor het onderwijs, door mijn gehoor. Ik liep destijds al 

stage en begreep zijn probleem niet. Het ging toch goed en ik was 

toch niet doof? Inmiddels werk ik ruim zeven jaar in het onderwijs en 

sta ik zelfs periodes voor de klas. Mijn leerlingen versta ik gewoon, 

alleen bij kinderen die nog niet goed kunnen praten is het soms 

lastig. Maar dat geldt ook voor collega’s. Mijn slechthorendheid zet ik 

in als kracht door ook bij anderen de nadruk te leggen op de dingen 

waar ze goed in zijn. Toen ik onlangs een leerling huilend in de wc 

aantrof vanwege een slecht cijfer voor rekenen, kon ik haar troosten 

door haar eraan te herinneren dat ze wel goed is in taal. Ze ging een 

stuk lichter terug naar de klas.”

Sterkte en interesse als kracht
Binnen het onderwijs worden er te snel en te veel labels geplakt, 

vindt Tessa. “Van ADHD tot autisme -of in ieder geval een beetje- 

zowat ieder kind krijgt een stempel. Ik probeer altijd te kijken naar 

het kind achter de ‘problematiek’. Wat zijn de sterke kanten en waar 

liggen de interesses van deze kinderen? Daar ligt hun potentie, een 

leerling leert het makkelijkst met onderwerpen waar zijn of haar 

interesse ligt. In de klas kun je daar op een leuke manier je lesstof op 

aanpassen. We werken hier veel met themagericht onderwijs. Nu is 

bijvoorbeeld het thema ‘lichaam’ aan bod. Dan stellen we onder-

zoeksvragen aan de kinderen: wat wil je weten over dit onderwerp? 

Wat wil je leren? Zo kom je te weten waar hun interesses liggen. Als 

je dat in de lesstof verwerkt, weet je zeker dat je hun aandacht hebt.”

Slakkenhuis
Wat er gebeurt als je een leerling ruimte geeft voor zijn interesse, 

merkte Tessa bij de zevenjarige Jesse. “Binnen het thema lichaam 

bespraken we de botten. Toen ik de klas vroeg naar de kleinste 

botjes, popelde Jesse om antwoord te geven. Hij vroeg of het klopte 

dat dit botje in ons slakkenhuis zit. Dat vonden de leerlingen natuur-

lijk prachtig. Een slakkenhuis in ons lijf, hoe kan dat nu? Het komt 

weleens voor dat ik het antwoord van een leerling op moet zoeken, 

maar over het oor kon ik ze natuurlijk alles vertellen. Jesse had gelijk, 

het gehoorbeentje is ons kleinste botje. Hij was zo enthousiast dat 

hij niet kon stoppen met vertellen. Ik wilde verder met de les, maar 

wist ook dat Jesse vaak ander gedrag had laten zien. Door hem de 

ruimte te geven om zijn interesse te delen, voelde hij zich de rest 

van de dag apetrots en blij.” 

Namen van leerlingen zijn vanwege privacyredenen gefingeerd.

‘Elke leerling is 
uniek op zijn of haar 

eigen manier'
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Die ene 
leerling
Thomas Koevoets

docent ISK Wereldschool, 
Waalwijk 

Dat een kleine klas met meer tijd voor persoonlijke aandacht 
niet altijd verschil maakt, ervaart Thomas Koevoets (30) sinds 
hij het reguliere onderwijs inwisselde voor een baan als docent 
beeldende vorming op ISK Wereldschool. 

Vanuit het reguliere onderwijs stroomde Thomas 

dit schooljaar in op de ISK in de Baardwijksestraat. 

Door de kleine klassen geeft de docent beeldende 

vorming er rustiger les dan voorheen. Thomas: “Hoe 

langer ik hier werk, hoe meer ik zie dat er hele andere 

problematieken spelen dan op een reguliere school. 

Achter ogenschijnlijk gewone leerlingen gaan 

trauma’s, gescheiden gezinnen en conflictsituaties 

schuil. Ik stel ze er vragen over, niet uit nieuwsgie-

righeid maar om ze een opening te geven. Door ie-

dere week dezelfde docent met positieve energie en 

een open houding te zijn, hoop ik ze een vertrouwde 

en veilige omgeving te bieden.”

Eerlijke feedback
“Ondanks de verschillen is er ook veel hetzelfde. Mijn 

praktische leerlingen zijn altijd eerlijker. Daarmee 

bedoel ik niet dat andere leerlingen liegen, maar ze 

zijn minder direct en gaan intern met de lesstof aan 

de slag. Bij een praktische leerling gaat zo’n proces 

veel sneller, waardoor je meteen feedback terug op 

je bordje krijgt. “Maar meneer, waarom leg je het zo 

ingewikkeld uit als het ook makkelijk kan?” Dan sta ik 

met mijn mond vol tanden, want vaak hebben ze ge-

lijk en kan het eenvoudiger. Het is leuk om te zien dat 

ze direct met praktische oplossingen op de proppen 

komen. Vanuit een hogere laag in het onderwijs kan 

een methode nog zo doordacht zijn, in de praktijk 

pakt het door dit soort feedback vaak heel anders uit.”

Ruimte voor persoonlijke aandacht
Binnen het onderwijs van ISK heeft Thomas meer 

tijd voor persoonlijke aandacht in de les. “Bij een klas 

met dertig leerlingen is daar simpelweg geen ruimte 

voor. Ik ken al mijn leerlingen en weet meer over hun 

achtergrond. Dat maakt het lesgeven persoonlijker. 

Je bouwt met iedere leerling een band op, dat lukt in 

het reguliere onderwijs niet altijd. Misschien raakte 

het me daardoor extra toen mijn leerling Orhan 

onverwacht niet meer naar school kwam vanwege 

mentale problemen. We merkten wel dat er wat 

speelde, maar hadden niet door dat het zo slecht 

met hem ging.

Orhan was een ontzettend leuke leerling in de klas. 

We spraken over persoonlijke dingen, maar over de 

periode dat hij met zijn gezin moest vluchten liet 

hij weinig los. Na verloop van tijd veranderde zijn 

gedrag, dat merkten we als docenten wel. In mijn les 

waren er geen grote problemen, maar hij kreeg wel 

‘Met persoonlijk 
 contact houd ik een   
 vinger aan de pols’
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‘Met persoonlijk 
 contact houd ik een   
 vinger aan de pols’

een grote mond en van collega’s hoorde ik dat hij de lessen ontre-

gelde. Dan heb je natuurlijk een voorgevoel dat er iets speelt, maar 

hij wilde niet praten en dus kregen we de vinger er niet op. Toen hij 

plotseling niet meer naar school kon komen, hield dat me bezig. Wat 

hadden we over het hoofd gezien?”

Stap voor stap dichtbij
“Dankzij de situatie van Orhan ben ik me bewuster van veranderlijk 

gedrag. Als een leerling zich vervelend gedraagt heeft dat natuurlijk 

altijd een reden, maar dit was niet wat het leek. Al is een klas nog 

zo klein, je moet je daar steeds bewust van blijven. Bij een van de 

meisjes in mijn klas gaat alles van een leien dakje in de les. Als ik dan 

hoor dat er zich een familiedrama afspeelt waar ze nu mee moet 

gaan dealen, ben ik extra alert. Ik probeer in verbinding te blijven 

en vraag haar bijvoorbeeld hoe het contact met haar moeder is. Zo 

houd ik een vinger aan de pols en weet zij dat er ruimte is om haar 

verhaal te doen.

Dat leerlingen niet altijd open kunnen zijn over hun problemen is 

logisch en tegelijkertijd lastig. We kunnen daardoor niet altijd op de 

juiste manier handelen. Ik heb nu weer een stille leerling. Met een 

open houding probeer ik dan toch wat dichterbij te komen. Inmiddels 

accepteert ze dat ik in haar buurt ben. Stap voor stap kan zo het 

vertrouwen groeien. Met persoonlijk contact probeer ik een vinger 

aan de pols te houden bij mijn leerlingen.” 

Namen van leerlingen zijn vanwege 

privacyredenen gefingeerd.
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Welke 
feedbackstijl 
heb jij? Doe de test!

Het DISC-model beschrijft verschillende 

feedbackstijlen. Je bewust zijn van je eigen 

feedbackstijl leert je meer over jezelf, de 

manier waarop jij feedback geeft en kan je 

helpen het gesprek met collega’s/leerlingen 

aan te gaan. Het zou je ook kunnen helpen 

om beter feedback te ontvangen van anderen 

wanneer je weet dat zij een andere feedback-

stijl hebben.

Daadkracht

Sociaal Consciëntieus

Interactief

Initiatief nemend

Terughoudend

Ta
ak

g
er

ic
h

t

M
en

sg
erich

t

POINT

De komende tijd staat teamontwikkeling en 
 samenwerken op de agenda van POINT. Dit is 
een belangrijk thema omdat je in een veilig en 
fijn team goed kunt ontwikkelen en meer werk
plezier kan ervaren. Naast andere elementen 
(zoals veiligheid en openheid) is goede feedback 
geven in een team belangrijk en dat sluit mooi 
aan bij deze uitgave van Ontmoet.
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Ontdek jouw feedbackstijl

Hieronder zie je een tabel met gekleurde woorden. Kies uit elk vak een 

woord wat bij jou past en ontdek welke feedbackstijl bij jou past. 

Confrontatie aangaan
Hart op de tong
Samen optrekkend
Diplomatieke aanpak

Moedig 
Overtuigend
Tevreden
Voorzichtig

Richting bepalend
Impulsief
Relatie bouwend
Rustig

Gedreven tot resultaat
Vertelt een goed verhaal
Geduldig
Feiten zoekend

Daadkrachtig
Graag met anderen
Bereid te delen
Regels volgend

Recht voor z’n raap
Praatgraag
Vriendelijk
Analytisch

Tel op hoe vaak je een bepaalde kleur hebt. 

Heb jij het meeste oranje: jij zet de D-stijl in (Daadkracht) – Mensen met een 

D-stijl zijn vaak assertief, direct en geïnteresseerd in de hoofdlijnen. Zij hebben een 

sterke wil en zijn goed in het nemen van beslissingen.

Heb jij het meeste geel: jij zet de I-stijl in (Interactief) – Mensen met een I-stijl 

praten graag, zijn vriendelijk en maken snel contact met andere mensen. Vaak zijn ze 

optimistisch en komen zij met creatieve ideeën.

Heb jij het meeste groen: jij zet de S-stijl (Sociaal) in - Mensen met een S-stijl 

zijn goede luisteraars en komen vaak rustig over. Ook kunnen ze goed samenwerken 

doordat ze sociaal, stabiel, loyaal en praktisch zijn.

Heb jij het meeste blauw: jij zet de C-stijl (Consciëntieus) in – Mensen met een 

C-stijl vinden het leuk om feiten en details te verzamelen en zijn over het algemeen 

grondig. Vaak zijn ze analytisch, nauwkeurig, doch ook wat gevoelig.

Groen!

Oranje!
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Tekst: M. Busser/R. Schröder
Muziek: M. Zimmer

 Je hebt iets uit de hemel meegenomen
Je hebt iets van een engel meegebracht

Je bent een ster die flonkert met haar stralen
Die licht brengt in het donker van de nacht

Laat het zien, laat het voelen
aan de wereld om je heen

En probeer iets van dat wonder uit te stralen
Laat het zien, laat het voelen

Geef het weg aan iedereen
Wat jij hebt dat is met goud niet te betalen

Je hebt iets uit de hemel meegenomen
Je hebt iets van dat stralend witte licht

Je draagt iets van Zijn warmte in je ogen
Je leest iets van Zijn glans op je gezicht

Laat het zien, laat het voelen
aan de wereld om je heen

En probeer iets van dat wonder uit te stralen
Laat het zien, laat het voelen

Geef het weg aan iedereen
Wat jij hebt dat is met goud niet te betalen

We hopen dat zolang je leeft op aarde
Dat stukje hemel in je blijft bestaan

En dat dat beetje paradijs van boven
Je hele leven met je mee mag gaan

 
Laat het zien….

Laat het zien

Laat het zien


