
Lef!
Al snel denk je bij Professionalisering aan ontwikkeling  

en opleiden van medewerkers. We denken snel aan het 

ontwikkelen van vaardigheden en specialisten. In deze 

Accent willen we juist inzoomen op de professionele 

houding van medewerkers. Lef tonen! Niet afwachten, 

maar juist initiatief nemen om zaken te benoemen,  

aan te pakken, om de verbinding te zoeken en kennis te 

delen. Daar wordt niet alleen de ander beter van, maar 

ook jijzelf, het kind, de school en VCO.

Europese Privacy wetgeving, 
óók voor jou! 
Persoonsgegevens beter beschermen. 

CBS Kisveld
Uiteraard werken ook op Kisveld professionals 
die zich telkens verder ontwikkelen.

Grootse doelen
Bevlogen en betrokken medewerkers 
zijn onmisbaar.
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Professionalisering bij VCO
Professionalisering. Een mond vol. De definitie volgens 

 encyclo.nl is: Alle activiteiten die tot doel hebben kennis en 

vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en  

verder te ontwikkelen.

Een mooie definitie: er wordt niet alleen 

gesproken over opleidingen, maar over alle 

activiteiten die je doet als leerkracht om je 

kennis en vaardigheden te vergroten. En dat 

zijn er veel. Hoe vaak krijg je van een colle-

ga niet een tip waardoor het in de klas net 

een beetje beter verloopt? Hoeveel ideeën 

doe je niet op uit vakliteratuur, websites en 

zelfs social media? Prachtig allemaal. 

En wat dacht je van de kinderen in je  

klas? Vraag hen eens hoe je je lessen kan 

verbeteren. Vaak krijg je antwoorden  

waar je zelf niet op gekomen was.  

Onze kinderen zijn onze beste adviseurs 

over onderwijsverbetering.

Wanneer de achtergrondgedachte je niet 

bekend is, slaan tips niet aan. Die achter-

grond kun je natuurlijk halen uit een  

boek over onderwijsverbetering. Maar ja, 

heeft iedereen daar zin in na een dag vol 

kinderen, groepsplannen, gesprekken  

en administratie? Vaak niet. Soms wil je ook 

even met de benen op de bank Expeditie 

Robinson of DWDD kijken. Of even met je 

kinderen of partner aan de klets over  

niet-schoolse zaken.

Een persoonlijke frustratie is het feit dat ik 

als leerkracht mijn toenmalige ib-er om 

raad vroeg en dan steevast met een boek 

onder de arm het kantoor werd uitge-

stuurd. Natuurlijk stond het antwoord vast 

wel in dat boek, maar daar had ik op dat 

moment geen behoefte aan.

Als coördinator van de Academie VCO 

Consent probeer ik er voor te zorgen dat we 

theorie en praktijk bij elkaar brengen: 

 theoretische achtergrond waardoor je beter 

begrijpt wat je aan het doen bent in de klas 

en praktische tips waar je de volgende dag 

mee aan het werk kunt. En dat in een kort 

tijdsbestek van maximaal 2 uur. Soms zijn er 

cursussen waar je echt heel veel mee kunt. 

Soms ben je zelf al teveel te weten gekomen 

van het onderwerp en kan de cursus tegen-

vallen, maar de winst is altijd dat je die avond 

niet in een boek hoeft te duiken en toch aan 

jouw eigen professionalisering hebt gewerkt.

Een aantal van ons volgt een Master op  

het gebied van leerlingbegeleiding, innova-

tie, ICT, onderzoekend leren et cetera. 

Een investering die zich zeker terugbetaalt 

in je carrière. Maar vergeet niet dat je ook 

in de dagelijkse praktijk veel kennis opdoet. 

Professionalisering omvat echt ‘alle activi-

teiten’. Voel je dus niet schuldig als je even 

geen opleiding volgt. Je leert altijd, net als 

je kinderen. 

Gerard Regeling
Coördinator professionalisering 
Academie VCO Consent
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PRIVACY
Europese Privacy wetgeving, 
óók voor jou!    
Op 25 mei 2018 wordt de wet AvG van kracht; de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Deze wet trekt de 

 touwtjes met betrekking tot privacy behoorlijk strak aan.  

De AVG heeft grote gevolgen, met name voor organisaties die 

persoonsgegevens beheren en verwerken. Gaan zij daarmee 

verkeerd om, dan kunnen ze op fikse boetes rekenen.

Het doel van de nieuwe privacy wetgeving 

is om persoonsgegevens beter te bescher-

men en die bescherming in de gehele EU 

gelijk te trekken. Door deze wet krijgen 

ouders veel meer zeggenschap over hun 

gegevens en die van hun kinderen en wat 

daarmee gebeurt. Zo moeten scholen dui-

delijk maken  waarom ze bepaalde gege-

vens nodig hebben en waarvoor deze 

 worden gebruikt. Ook moeten ze ouders 

desgewenst inzage geven in de opgesla-

gen data. Ouders mogen verleende toe-

stemmingen intrekken, klachten indienen 

en gebruik maken van het recht om verge-

ten te worden. De scholen moeten vooraf 

aangeven welke gegevens waarvoor 

gebruikt gaan worden. We moeten ons 

beleid herzien en waar nodig aanscher-

pen. Dat alles betekent dat er behoorlijk 

wat werk aan de winkel is voor scholen. 

 

In de komende periode ga je daar veel 

meer van horen, want om te kunnen vol-

doen aan de wet, zal VCO het komende 

half jaar veel werk gaan verzetten. Voor 

iedereen, van bestuurder tot leerling, van 

leerkracht tot ouder, zal deze wet conse-

quenties hebben.
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Het thema van VCO ‘professionalisering’ 

 ervaren we dagelijks op school. Want 

uiteraard werken ook op Kisveld profes-

sionals die zich telkens verder ontwikke-

len. Professionals die dag in dag uit 

samen met kinderen werken aan de opti-

male ontwikkeling van de competenties  

en vaardigheden van deze kinderen.

Het team van Kisveld heeft er dit jaar voor gekozen om niet àlle 

mooie en interessante dingen aan te pakken, maar om bewuste, 

professionele, keuzes te maken. Keuzes die van belang zijn om de 

leerlingen van Kisveld een goede ontwikkeling te laten doormaken. 

Een ontwikkeling op gebied van cognitie, sociaal emotioneel 

 handelen en zijn, creativiteit en motoriek.

Kijkend naar het aanbod zie je dan ook dat er extra aanbod is op het 

gebied van motoriek; Nijntje beweeglessen onder leiding van een 

juf van de plaatselijke gymvereniging voor groep 1/2, Elmerlessen 

(combinatie van sociaal emotioneel en fijne motoriek) voor groep 2 

en Beweegwijslessen voor groep 1 t/m 8. Een ander voorbeeld is de 

extra tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling in groep 7/8. ‘Stap 

voor stap naar de brugklas’ wordt hier gebruikt om kinderen onder 

andere te leren naar zichzelf te kijken, hun eigen leerstrategieën te 

ontdekken en planningsvaardigheden te ontwikkelen.

Om de voortdurende ontwikkeling van de kinderen goed te kun-

nen monitoren en begeleiden is het van groot belang dat de team-

leden zich ook voortdurend blijven ontwikkelen. Zelf professionele 

keuzes maken die ervoor zorgen dat zij het leerproces van de leer-

lingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Teamleden van Kisveld hebben, buiten de teamscholing ‘continu-

ous improvement’, uit een gevarieerd aanbod van scholingen, 

 trainingen en workshops gekozen. Dit jaar niet specifiek gericht op  

1 vakgebied of competentie, maar passend bij de behoefte van de 

leerkracht in combinatie met de ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen. Zo volgen teamleden scholing op het gebied van hoog/

meer begaafdheid, hoog sensitieve leerlingen, programmeren met 

en door kinderen en Sn@ppet-gebruik. 

En is dit dan alles? Welnee, professionalisering is terug te vinden op 

elk vlak. Van facebookgebruik tot gesprekken met ouders en van 

samenwerken in een dorp tot netwerken bij bedrijven. Als leer-

kracht of directeur van een school ben je altijd professional. Maar 

laat de professional het nooit winnen van het ‘mens(elijk)-zijn’.

Ellen Hemmers 

Professionalisering; ‘voortdurende 
ontwikkeling van competenties’

De kleurrijke school
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Nieuwe directeur Meester Snel
Naar aanleiding van de werving en selectie- 

procedure voor de Meester Snel, kunnen wij 

jullie berichten dat we in Marjolein Bax de 

nieuwe directeur hebben gevonden voor de 

Meester Snel. Per 1 januari 2018 zal Marjolein 

deze taak op zich nemen. Marjolein Bax is 

voor velen een bekende collega en inmiddels 

al weer 18 jaar werkzaam op de Meester Snel. 

Wij wensen Marjolein veel succes toe in haar 

nieuwe functie!

Anna van Buren te Enschede
De nieuwe directeur van de Anna van Buren 

wordt Robertjan de Wilde. We zijn blij de 

goede match te hebben gevonden voor 

deze school! Robertjan start 1 februari 2018 

en we wensen hem veel succes toe.

Vervangen bij VCO
Vanaf er 1 januari 2018 zullen we als VCO 

het plannen van de invallers in eigen beheer 

gaan doen. Voor onze vervangingspool zijn 

we daarom momenteel al op zoek naar 

enthousiaste collega’s. De invalwerkzaamhe-

den van deze vervangingspool betreffen 

langdurende verloven. Het kan dus zomaar 

zijn dat je de mogelijkheid krijgt om een 

halfjaar mee te draaien binnen een school-

team! Je draait dan dus ook mee in de pro-

fessionaliseringsmogelijkheden binnen VCO. 

Bovendien hebben we een coach voor star-

tende leerkrachten (ook voor herintreders) 

en leerteams waar jij kunt sparren met ande-

re collega’s. Je kunt je nu al aanmelden via 

het aanmeldformulier op www.vco-oostne-

derland.nl of volg ons op Facebook:  

www.facebook.com/VervangingBijVCO/

SBP
Vorig schooljaar heeft de bestuurder van 

VCO alle scholen bezocht. Hierbij lag de 

nadruk op ‘aandacht’ en het functioneren 

van leerkrachten in de groep. In dit school-

jaar bezoekt hij op elke school een teamver-

gadering. Tijdens die vergaderingen wordt 

gevraagd om input van teams voor het stra-

tegisch beleidsplan van VCO. 

ICT Bouwwerk 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een 

ICT architectuur waarbinnen onze systemen 

zo goed mogelijk kunnen communiceren. 

Ook wordt de effectiviteit van werken beke-

ken en het privacybeleid aangepakt. 

kort nieuws

Professionalisering zorgt voor ontwikkeling van het onderwijs, 

maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. We spreken Miranda 

Vissers, leerkracht op CBS Prins Maurits en coach startende leer-

kracht van VCO, over het thema van deze Accent.

Als Coach startende leerkracht speelt Miranda 

een grote rol in de professionalisering van de 

beginnende leerkrachten. Uiteraard werkt zij 

ook aan haar eigen professionalisering: ze 

verdiept zich in de pedagogiek vanuit de eco-

logische visie. Het geeft haar nieuwe inzich-

ten en leert haar doelgericht te werken. “Door 

het volgen van een studie groei je als mens. 

Het is niet altijd gemakkelijk om kritisch naar 

jouw handelen te kijken maar uiteindelijk 

zorgt het ervoor dat werk een uitdaging blijft. 

Een leerkracht die goed in zijn vel zit en zich 

competent voelt, is beter in staat om uit de 

kinderen te laten komen wat ze aan moge-

lijkheden bezitten.”, zo geeft Miranda aan. 

“Door te blijven reflecteren en te vragen om 

feedback, heb ik zelf ontdekt dat ik naast dat 

ik een goede leerkracht ben nog meer talen-

ten heb en dat ik daar wat mee wil gaan 

doen”. Als coach helpt Miranda zoeken naar 

verdieping, ze prikkelt door te confronteren 

om zo samen verder te komen. Miranda: “Ik 

coach ontwikkelingsgericht, wat wil zeggen 

dat ik met de starter, project en persoon 

evenredig probeer te laten ontwikkelen. Als 

coach beoordeel en veroordeel ik niet, maar 

zorg ervoor dat starters zelf reflecteren en 

zich daardoor ontwikkelen tot bekwame leer-

krachten. Dit doe ik onder anderen door in 

gesprek te blijven over ’waarom je dingen 

doet zoals je ze doet.’”

VCO zorgt met Miranda onder andere door 

opzet van Leerteams voor verbinding, 

enthousiasme en liefde voor het vak bij onze 

startende leerkrachten. “Met passie voor 

samen ontwikkelen, biedt VCO die kansen en 

ruimte, dat geeft een gevoel van trots. VCO 

heeft oog voor de startende leerkracht en 

daarmee zijn we zeer vooruitstrevend in het 

land.”, aldus Miranda.

Het leren in een leerteam is in eerste instantie 

een soort spiegel voor je zelf. Er is herkenning 

en erkenning. Je bent niet de enige die wor-

stelt met dingen. Het is prettig dat je erkent 

krijgt wat je goed doet en waar je misschien 

wel uniek in bent. Leer je sterke kanten ken-

nen en ga samen met een collega op zoek 

naar wat jou een beter mens en betere leer-

kracht maakt.

We horen veel mooie geluiden over ontwik-

keling in samenwerking en we gaan hiermee 

door want we zien ook dat er nog veel meer 

talent zit binnen in de scholen.

medewerker 
in beeld
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Goed onderwijs...
We vroegen Linda Tukkers, directeur CBS De Kiem  

en tijdelijk kwalteitsmedewerker VCO, naar het belang  

van professionaliteit. Wat zijn haar ervaringen en  

opvattingen hierover?

“Welk budget is beschikbaar om te pro-

fessionaliseren volgens de CAO?” is soms 

een startvraag.

Hoezo laat je je leiden door een budget? 

Voor mij is een professionele collega een 

collega die precies weet wat en waarom 

hij/zij iets doet. En ja daar hoort regel-

matig een cursus of opleiding bij, maar 

niet ‘omdat het moet’.

Collega’s heb je in alle soorten en maten. 

Het gaat er echter om wat je met je per-

soonlijkheid doet in je werk. Ik heb ooit 

tegen een collega gezegd dat ik haar 

enorm authentiek vond. “Zit er een ver-

schil tussen hoe jij thuis bent en op je 

werk?” Het antwoord was “nee, dat denk 

ik niet”; een heel eerlijk antwoord en 

tevens een eye opener. Vanaf dat 

moment, kon ze schakelen en zich in rap 

tempo ontwikkelen. Prachtig om te zien. 

Ze vroeg zich wel af, of ik haar dat niet 

eerder had kunnen zeggen. “Ja” realiseer-

de ik mij en vroeg mij af waarom ik dit 

niet eerder had gedaan? Wat zegt dit 

over mijn professionaliteit?

Onze scholen drijven op professionele 

collega’s. Denk er maar eens over na. 

Wat maakt dat we de ene collega profes-

sioneel vinden en de ander niet.  

Hoe functioneren wij als team? Praten 

we met elkaar, in plaats van over elkaar? 

Komen we afspraken na en als het  

ons niet lukt, geven we op tijd aan dat 

dit niet lukt? 

Nu even terug naar de startvraag: een 

professionele collega laat zich niet leiden 

door een CAO regel. Deze weet dat het 

tijd nodig heeft voordat leren zichtbaar 

is. Blijvend veranderen kost tijd. Dat 

vraagt om focus en een diepe vorm van 

leren. Een professional zegt dus ook  

“nu even niet” en doet de goede dingen 

goed. Ik durf de stelling aan dat een 

 professionele collega, minder werkdruk 

ervaart. Ben jij het daarmee eens,  

of niet? Ik ben benieuwd!

Linda Tukkers

Versterking directeuren.
Voor 2018 staat de studiereis voor directeu-

ren gepland. Daarna [2019] willen wij graag 

een gezamenlijke opleiding volgen, waarin 

we jaarlijks twee modules afwerken op drie 

verschillende niveaus, waarbij versterking 

directeuren voorop staat.

Krimp en verbinding
In de komende jaren krijgen we te maken 

met de zogenaamde krimp. Nog twee jaren 

doorgaan in de trend van de afgelopen 

jaren betekent dat VCO stabiel blijft qua 

leerlingenaantal. We doen dus blijkbaar 

VEEL goed. Aandacht voor medewerkers, 

kinderen en ouders. Laten we dat naast 

onderwijskwaliteit vasthouden.

Huisvesting Neede
Op dit moment zijn we in de verkennende 

fase rondom het plan om tot drie onder-

wijslocaties te komen in Neede in 2024.  

Er zijn sessies om uit te zoeken wat wijs is 

om te doen. Ook willen wij de ouders enige 

vorm van inspraak hierin geven.

Het Sterrenpalet
We zijn aan het stoeien met aannemers en 

bestek om de bouwkosten binnen het afge-

sproken budget te krijgen. Rond 10 novem-

ber verwachten we meer duidelijkheid. Ook 

onderzoeken we of we in de toekomst 

meer gebruik kunnen maken van een 

instelling als ‘Maatschappelijk vastgoed’. 

Op den Akker
Op 18 oktober is Op den Akker feestelijk 

heropend na een verbouwing die geheel 

past bij het nieuwe onderwijsconcept. Veel 

lovende woorden worden gehoord over de 

verbouwing en de uitleg van het onderwijs-

concept van Op den Akker. 

kort nieuws
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Ons doel is kwaliteit van 

onderwijs door kinderen te 

 helpen om betekenisvolle 

wereldburgers te worden.  

In dat proces zijn bevlogen  

en betrokken medewerkers 

onmisbaar. Elk kind verdient 

het om gezien te worden. Elk 

kind verdient een  leerkracht 

die betrokken is bij het kind.

Dat is een onderdeel van onze professionele 

houding. Aandacht hebben voor kinderen 

en ouders. Het zijn de kleinste stappen die 

de grootste doelen  realiseren. Onze mede-

werkers helpen kinderen om hun vaardig-

heden en  talenten te ontplooien.

Op 19 oktober waren alle medewerkers uit-

genodigd voor een personeelsfeest. Om te 

benadrukken hoe trots we zijn op de 

betrokken en bevlogen medewerkers van 

VCO vierden we samen dit feest. We heb-

ben samen gevierd wat we bereikt  hebben 

en waar we naar toe gaan. We geven goed 

onderwijs en ondersteunen  kinderen in 

hun ontwikkeling tot betekenisvolle wereld-

burgers. Uiteraard gaan we hiermee door 

en blijven voortdurend zoeken naar de 

balans tussen onderwijs opbrengsten en 

talentontwikkeling. 

Grootse 
doelen

7



personalia
uit VCO dienst
• R.M. Berger - Tunzi (Ouverture)  

 op 31-08-2017

• A.B. Davenschot - Schippers, 

 (De Zevenster) op 31-07-2017

• A.J. Ebbinge (Ouverture) 

 op 26-11-2017

• R.C.G. Grijsen - ten Broeke 

 (Het Sterrenpalet) op 31-07-2017 

• D. Hillen (Anna van Buren) 

 op 31-08-2017

• N. van den Hoonaard - Pieper 

 (bestuurscentrum) op 22-07-2017

• A.P. Kamp - Meulman (Drakensteyn)  

 op 31-07-2017

• G.J. Kwant - Bosveld (Op den Akker) 

 op 31-08-2017

• T. Kwant (Het Sterrenpalet) 

 op 31-07-2017

•  F. Nadorp (bestuurscentrum) op 31-08-2017 

• A.M. Oevering - Jager (bestuurscentrum) 

 op 1-10-2017

• J.H.M. Tijhuis (Prins Maurits) op 31-08-2017

• J.I. van Ulden (Quriosity) op 31-07-2017

• S. Wemekamp (Het Sterrenpalet) op 31-07-2017

• E. van der Wurff  (De Zevenster) op 31-08-2017

Jubilarissen van 01-04-2017 tot 01-12-2017
12½ jaar in dienst bij VCO:
• A. Leppink op 01-06-2017 (IKC Juliana)

25 jaar in dienst bij onderwijs:
• M.E. van Os op 15-04-2017 (Zevenster)

40 jaar in dienst bij onderwijs:
• G. Kwant-Bosveld op 19-07-2017 (Op den Akker)

• C. Rosendaal op 01-08-2017 (Anna van Buren)

40 jaar in dienst bij onderwijs en VCO:
A. Menzing-Pander op 01-09-2017 (Zevenster)

Colofon 
Uitgave voorjaar 2017
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Professionele houding
Iedereen wil goed zijn in zijn vak, van toe-

gevoegde waarde zijn en verschil maken. 

Daarvoor bouw je kennis en kunde op. 

Maar alleen vakinhoudelijk sterk zijn, is niet 

genoeg. Om je toegevoegde waarde in je 

werk te vergroten, is je professionele hou-

ding minstens zo belangrijk.

Hoe je je gedraagt, hoe je communiceert, 

jouw uiterlijk et cetera hebben invloed op je 

houding en uitstraling en op hoe je over-

komt bij andere mensen. Daarom is het goed 

om na te denken over wat je wilt uitstralen 

en om keuzes te maken over hoe je je wilt 

gedragen en hoe je wilt communiceren.

En denk je nu “Dat is toch nep, ik ga me 

toch niet anders voordoen dan ik ben?” 

Dan heb je een klein beetje gelijk. Je bent 

wie je bent. Je hoeft je karakter geen 

geweld aan te doen.

Waar het om gaat is om de beste versie van 

jezelf te laten zien voor een optimale pro-

fessionele houding en uitstraling!  

Ontwikkel een professionele houding die bij 

je past. 

Als je weet welke houding en uitstraling je 

verder wilt ontwikkelen, is het meestal niet 

zo moeilijk meer om te bedenken welk 

gedrag hier bij past. Om dit bewust te ver-

sterken, is het soms nodig om hier hard aan 

te werken. Soms voelt het in het begin 

oncomfortabel, maar uiteindelijk zal het 

eigen worden. Je zult je krachtiger voelen, 

je zelfvertrouwen en effectiviteit in je werk 

zal groeien.

Je zult de professionele houding ontwikke-

len die je helpt je doelen te bereiken!

Geurt Morren
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