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Succesvol studeren

Om in 4 jaar met succes je Bachelor af te kunnen 
ronden is voor menige student een flinke uitdaging. 
Vooral als je wat moeite hebt met de hoge eisen die 
tegenwoordig aan je taal-en rekenvaardigheden worden 
gesteld. De Hogeschool Rotterdam heeft voor deze 
studenten het uitgebreide programma “Studiesucces“ 
ontwikkeld, met summerschools, peercoaching en 
bijspijkercursussen. Zo gaan we zoveel als mogelijk is, 
uitval van onze studenten tegen. Over deze uitgave
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Inleiding
Het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie
In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie (BOSS) wordt samengewerkt tussen 
de Pabo en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en Stichting BOOR en 
Stichting Wijzer voor primair onderwijs. Hoewel er al een intensieve samenwerking is door de inzet 
van studenten, is de inhoudelijke onderlinge samen- en wisselwerking tussen Pabo-docenten en 
leerkrachten en schoolleidingen momenteel echter nog minder prominent aanwezig. De Pabo, het 
Kenniscentrum Talentontwikkeling HR en de stichtingen zien in de regeling ‘Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen’ goede mogelijkheden om het bestaande samenwerkingsverband in 
het primair onderwijs te versterken, uit te breiden en te verdiepen. Het doel is daarbij het opzetten 
van een duidelijke doorlopende leerlijn tussen de Pabo HR en de basisscholen in de regio Rotterdam: 
van het samen opleiden van aankomende leerkrachten op de Pabo HR, naar het begeleiden van 
beginnende leerkrachten op scholen, naar het bijscholen en professionaliseren van ervaren leer-
krachten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de specifieke competenties die een leerkracht in de 
grootstedelijke(achterstands-)context nodig heeft.

Samen opleiden staat hierin voor alle vormen van opleiden waarbij basisschool en opleidingsinstituut 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleidingstrajecten voor leerkrachten basisonderwijs die 
gekenmerkt worden door een sterke praktijkgerichtheid en een inhoudelijke verbondenheid tussen 
basisschool en Pabo HR. De professionalisering van aankomende, startende en gediplomeerde leer-
krachten staat centraal. Het is het streven om binnen de subsidieperiode per school de meest opti-
male samenwerkingspositie te bereiken. Welke scholen welke positie gaan bekleden, is afhankelijk van 
de keuze van de stichtingen. Maar het is de ambitie van de Pabo HR om binnen het samenwerkings-
verband – zo mogelijk aan het einde van de subsidieperiode - in ieder geval samen te werken met een 
groot aantal scholen, en dat zoveel mogelijk scholen opleidingsschool zijn geworden en kiezen voor 
een intensieve samenwerking met de Pabo.

De Pabo HR leidt studenten op voor de grootstedelijke regio en voor de scholen van beide stichtingen 
geldt dat er veel behoefte is om in de grootstedelijke context de beste aanpak te onderzoeken. Beide 
stichtingen hebben namelijk te maken met de grootstedelijke problematiek die centraal staat in het 
curriculum van de Pabo HR. 
De scholen van Stichting BOOR staan in Rotterdam-Zuid, en de scholen van Stichting Wijzer in Vlaar-
dingen en Maassluis. Hoewel de problematiek in Rotterdam-Zuid door het Nationaal Programma 
Rotterdam-Zuid (NPRZ) met daarin de Rotterdam Children’s Zone wordt uitvergroot, hebben ook 
Vlaardingen en Maassluis te maken met een diverse leerlingenpopulatie en problemen op het gebied 
van taal en rekenen, verschillen in niveaus van leerlingen en lage sociaaleconomische achtergrond van 
ouders.



Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam (BOOR) heeft 82 scholen in het 
(speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Iedere school heeft zijn eigen profi el en karak-
ter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een 
passende school hebben. Elk kind is welkom bij 
het Openbaar Onderwijs Rotterdam. 

Stichting BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor 
kinderen in Rotterdam en omgeving. Onderwijs 
dat onderscheidend en innovatief is. Onderwijs 
vanuit het perspectief van het kind: het bieden 
van maximale kansen, het vergroten van talen-
ten en rekening houdend met de kinderrechten. 

Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn 
bij de wereld om hen heen. Zo worden kinderen 
wereldburgers en ervaren zij dat verschillen tus-
sen mensen kansen zijn en geen bedreiging. 
Respect is een uiterst belangrijke waarde bin-
nen onze scholen. De leerlingen worden voor-
bereid op een zelfstandige positie in de maat-
schappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt 
Stichting BOOR nauw samen met maatschap-
pelijke partners die betrokken zijn bij de opvoe-
ding en ontwikkeling van kinderen. 

Van oudsher heeft Stichting BOOR een goede 
samenwerking met Hogeschool Rotterdam. 
Allereerst met de Pabo Hogeschool Rotterdam 
(HR) waarvan veel afgestudeerden werk vin-
den op één van onze scholen. Veel studenten 
van de Pabo vinden ook een stageplek op een 
BOOR-school. Daarnaast wordt samengewerkt 
met andere studierichtingen van HR, studie-
richtingen die bijdragen aan het versterken van 
de ontwikkelingskansen van de kinderen, zoals 
de bachelor Pedagogiek en het Kenniscentrum 
Talentontwikkeling.
De band tussen Stichting BOOR en HR is in het 
voorjaar van 2014 nog inniger geworden door 

met elkaar te gaan samenwerken in het kader 
van het programma Beter Opleiden in Samen-
hang en Synergie. 
Dit programma is gestart op de juiste tijd op de 
juiste plaats, anno 2014 in de grote stad waar 
de maatschappij complex is en snel verandert. 
Dit vraagt om vakbekwame leraren die in staat 
zijn de veranderingen bij te houden en daarop 
adequaat te reageren. Het programma BOSS 
versterkt de samenhang van theorie en praktijk 
zowel op de basisscholen als op HR zodat de 
opleiding van de leerkrachten zich verbetert. 

Die samenhang wordt nog eens krachtiger 
doordat ook het bestuur van Stichting Wijzer 
(Vlaardingen/Maassluis) zich verbonden heeft 
aan BOSS. Deze nieuwe samenwerking bewerk-
stelligt dat twee besturen openbaar onder-
wijs van elkaar kunnen leren door binnen het 
programma samen met HR op te trekken en 
ervaringen te delen. 

Beide stichtingen zijn enthousiast om de inhou-
delijke samenwerking met de Pabo verder te in-
tensiveren, te verdiepen en te borgen. De Pabo 
leidt studenten op voor de grootstedelijke regio 
en voor de scholen van beide stichtingen geldt 
dat er veel behoefte is om in de grootstedelijke 
context de beste aanpak te onderzoeken. Beide 
stichtingen hebben hoe dan ook te maken met 
de grootstedelijke problematiek die centraal 
staat in het curriculum van de Pabo HR. 

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie, een 
lange titel met veel inhoud en ver strekkende 
gevolgen. BOOR gaat ervoor! 



Stichting Wijzer te Maassluis en 
Vlaardingen
Stichting Wijzer is de overkoepelende organi-
satie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs 
en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in 
Maassluis en Vlaardingen. Stichting Wijzer om-
vat twaalf scholen, tien reguliere basisscholen, 
een school voor Speciaal Basis Onderwijs en 
een school voor Speciaal Onderwijs en Voortge-
zet Speciaal Onderwijs.

In het beleidsplan van Stichting Wijzer voor de 
periode 2012-2015, geformuleerd in samenwer-
king met ouders, leerkrachten en directieleden 
van scholen, stafleden, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en externe partners, 
zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. 
Openbare identiteit, innovatief vermogen, gast-
vrijheid maar vooral kwaliteit van ons onderwijs 
en ons personeel stonden en staan centraal. 

De onderwijskwaliteit staat in het brandpunt 
van de belangstelling. Terecht, want onze 
ouders en leerlingen mogen kwalitatief goed 
onderwijs van ons verwachten.

In onze zoektocht naar bouwstenen voor een 
goed kwaliteitsbeleid heeft de Pabo Hogeschool 
Rotterdam zich ontwikkeld tot een vaste part-
ner. De Pabo was tot voor kort een “leveran-
cier” van stagiaires en daar bleef het eigenlijk 
bij. Tussen het primair onderwijs van Stichting 
Wijzer en de Pabo is nu een nauwe samenwer-
king tot stand gekomen die geleid heeft tot 
deelname aan het programma Beter Opleiden 
in Samenhang en Synergie (BOSS).
In het BOSS-traject komen een aantal, ook voor 
Stichting Wijzer, belangrijke beleidsonderwer-
pen samen:

• Samenwerken aan de opleiding en begeleiding   
   van de leerkracht van de toekomst.
• Samenwerken aan de kwaliteit van het on-
derwijs, samenwerken aan opbrengstgericht 
werken.
• Samenwerken aan versterking van de ouder-
betrokkenheid.
• Samenwerken aan de (sociaal) veilige school.

Bovenstaande thema’s zijn bijna allemaal terug 
te vinden in ons Beleidsplan 2012-2015 “Samen 
kom je verder”. Ook in ons Beleidsplan 2015-
2018 krijgen deze thema’s een prominente 
plaats.
De samenwerking met de eerder genoemde 
partijen krijgt nog een extra dimensie omdat 
ook een groep scholen van de Stichting BOOR 
participeert in het BOSS-traject. Daarmee wordt 
ook het leren van elkaar een integraal onder-
deel van BOSS.

Deskundigheid vanuit de Pabo en het Ken-
niscentrum Talentontwikkeling, gecombineerd 
met de deskundigheid vanuit de dagelijkse 
onderwijspraktijk zullen in onze visie leiden tot 
een kwalitatief goede samenwerking en een 
verbeteringsslag gericht op toekomstbestendig 
onderwijs. 

 



Themabeschrijving
Samen Opleiden en Begeleiding Begin-
nende Leraren   
Het doel van het thema Samen Opleiden is het 
samenbrengen van de verschillende ideeën, wen-
sen en verwachtingen van alle betrokkenen en 
het samen opbouwen van een gedeelde visie op 
Samen Opleiden, waarbij de nadruk ligt op de sa-
menhang in het opleidingsprogramma van prak-
tijk en theorie en de synergie van de partners. Op 
die manier wordt gewerkt aan de gezamenlijke 
toekomstbestendige opleiding en professionali-
sering van bekwame (aanstaande) leerkrachten in 
een grootstedelijke context.

Er is een ontwikkelgroep opgericht rondom de 
twee thema’s ‘Begeleiding Beginnende Leraren’ en 
‘Samen Opleiden’. Deze thema’s liggen in elkaars 
verlengde. Aandacht voor een goede begeleiding 
van studenten en een inrichting van de werkplek 
zorgt voor een educatieve infrastructuur waar-
door het leren en de ontwikkeling van studenten 
bevorderd wordt. Van die educatieve infrastruc-
tuur en de aandacht voor leren en ontwikkelen 
kunnen startende leraren ook goed gebruikma-
ken. 

In het lopende schooljaar willen we met betrek-
king tot het thema een aantal doelen realiseren. 
Een deel van die doelen heeft te maken met de 
samenwerking van opleiding en praktijk op het 
gebied van samen opleiden (synergie). Het andere 
deel van de doelen heeft te maken met de aan-
sluiting van opleiding en praktijk (samenhang). De 
doelen worden hieronder toegelicht.

Samen opleiden in samenwerking: synergie
Om het samen opleiden van studenten vorm te 
geven wordt er in schooljaar 2014-2015 een ge-

zamenlijke visie op samen opleiden ontwikkeld 
door opleiding en werkveld. Er wordt draag-
vlak gecreëerd bij alle partners door hen te 
informeren en te betrekken bij de ontwikkeling 
en uitwerking van de visie. De visie op samen 
opleiden resulteert in de gezamenlijke ontwik-
keling van drie keurmerken met een oplopende 
intensiteit in samenwerking. In de beschrijving 
van de keurmerken zijn de kenmerken en voor-
waarden voor, en taken en verantwoordelijkhe-
den van partners beschreven.
Gelijk oplopend met de ontwikkeling van visie 
en keurmerken wordt het praktijkcurriculum 
gezamenlijk vormgegeven.

Aansluiting opleiding en praktijk: samen-
hang
In schooljaar 2014-2015 wordt een start ge-
maakt met het opleiden van mentoren door 
Pabodocenten ten behoeve van de begeleiding 
van studenten. De scholing wordt inhoudelijk 
gekoppeld aan de keurmerken. Op die manier 
ontstaat een infrastructuur voor het opleiden 
en begeleiden van studenten op de werkvloer. 
Studenten op de BOSS-scholen worden zoveel 
mogelijk bij de thema’s en de schoolontwikke-
ling betrokken.
Om de aansluiting tussen opleiding en praktijk 
te verbeteren wordt ook een structuur opgezet 
voor stages van pabodocenten en leerkrachten. 
Zo kunnen zij elkaars praktijk beter leren ken-
nen.

Deelnemers:
Pieter Roelofs, Stichting Wijzer
Majorie van Dijk (OKC De Wereldwijzer)
Joke Burgerhoudt (OBS De Westhoek)
Melissa Solleveld (OBS De Westhoek)
Leo Vogel (OBS Holy)



Herman Stel (OBS De Singel)
Harm Weggemans, BOOR
Firdevs Durgut (OBS De Kameleon)
Joyce Visser (OBS De Kameleon)
Norine Meinster (OBS Melson Mandela)
Mieke Mulder, Pabo HR)
Hans van Setten, (Pabo HR)
Lau Mijnders,  (Pabo HR)
Denise van Schelven, (Kenniscentrum 
Talentontwikkeling HR)
Willem de Vos, programmaleider BOSS (Kennis-
centrum Talentontwikkeling HR)

Intervisie en mentortraining
Op 25 november heeft in het Bestuurskantoor 
van Stichting Wijzer de eerste intervisiebijeen-
komst voor startende leerkrachten plaatsgevon-
den. Samen met de Pabo Hogeschool Rotter-
dam verzorgt Stichting Wijzer een traject voor 
startende leerkrachten (leerkrachten korter 
dan drie jaar in dienst). Het doel van de bijeen-
komsten is om gebruik te maken van elkaars 
ervaringen om de persoonlijke professionele 
beroepshouding verder te ontwikkelen en daar-
mee een verbinding te maken tussen opleiding 
en beroepspraktijk.
• Een groep collega’s gaat met elkaar in gesprek   
 over problemen op het werk. 
• De problemen worden geanalyseerd en van 
oplossingen voorzien. 
• De deelnemers geven elkaar tips of adviezen.
• Het leerproces is onderzoekend en reflectief 
van aard.
• Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten.
Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over 
het vervolgtraject. De intervisiebijeenkomsten 
staan onder leiding van Mieke Mulder en Hans 
van Setten, docenten van de Pabo. Zij verzorgen 
ook o.a. een mentortraining voor OBS Holy.

Themabeschrijving 
Opbrengstgericht werken en omgaan
met verschillen
Op veel scholen is het toepassen van de 
evaluatieve cyclus de normale gang van zaken:
toetsen afnemen, resultaten analyseren en 
interpreteren en deze bespreken met de IB’er,
doelen stellen voor de komende periode en een
groepsplan schrijven. Niet alle leerkrachten zien
echter het nut van evalueren en groepsplan-
nen. Ook de opbrengsten lijken nog niet veel te 
verbeteren. Toch kan opbrengstgericht werken
alleen tot opbrengstverhoging leiden als het is
doorgedrongen in het denken en handelen
van alle betrokkenen: van schoolleider tot 
leerling. De leden van de themagroep willen
graag bijdragen aan dit besef.

Schoolniveau
Naast de expertmeetings waarin intern 
begeleiders samen komen, begeleidt de Pabo
een aantal scholen op schoolspecifieke vragen
over opbrengstgericht werken. Zo wordt De
Westhoek begeleid in het professionaliseren
van haar collega’s in het opbrengstgericht 
werken.  Op de Wereldwijzer wordt een 
professionaliseringstraject verzorgd voor 
leerkrachten in het opbrengstgericht werken
met kleuters. 
Daarnaast begeleidt de Pabo De Klinker en
Vlaardingse Dagschool Erasmus bij het maken
van ontwikkelingsperspectieven en de werk-
groep ‘meerbegaafdheid’ van De Pijler bij het
vormgeven van het onderwijsaanbod voor
meerbegaafde leerlingen. Op OBS Jan Ligthart
denkt de Pabo mee met de werkgroep die zich
bezighoudt met het vergroten van studievaar-
digheden van (meerbegaafde) leerlingen.
 



Deelnemers:
Melissa Solleveld en Joke Burgerhoudt (De
Westhoek)
Majorie van Dijk (De Wereldwijzer)
Arianne Zonneveld (OBS Jan Ligthart en 
Jenaplan Vlaardingen)
Liset Dagelet en Ed Simonis (OBS De Klinker en 
Vlaardingse Dagschool Erasmus)
Harry Reitsma en Mariska Burggraaf (OBS 
De Pijler)
Liesbeth van Beijsterveldt (Pabo HR)
Wendy Saman (Pabo HR)

School-overstijgend
De interne begeleiding kan een belangrijke rol
spelen bij verandering binnen een school. 
Binnen het thema Opbrengstgericht werken
richten we ons het huidige schooljaar op intern
begeleiders. Hoe krijg je als intern begeleider
die verandering in  houding ten aanzien van
datagebruik bij leerkrachten voor elkaar? Hoe
kun je de vaardigheden van leerkrachten op het
gebied van opbrengstgericht werken vergroten?
Hoe kun je de onderzoekende houding stimule-
ren? We organiseren expertmeetings voor 
intern begeleiders waarin we antwoorden gaan
vinden op deze vragen. We wisselen ervaring en
expertise uit, we brainstormen en ontwikkelen.
De start van deze expertmeetings is de work-
shop Opbrengstgericht werken 2.0 tijdens de
BOSSstudiedag op 23 januari.
Daarnaast werken we op de scholen van 
Stichting Wijzer samen met Hans Boudestein in
het implementatietraject bij het monitoren van
opbrengsten door het bestuur van Stichting
Wijzer. We ondersteunen de beoordeling
van de aangeleverde formats op vorm en 
inhoud voor een vakgebied (try-out). 

Deelnemers:
Intern begeleiders van de scholen. 
Hans Boudestein (KPC-groep)
Liesbeth van Beijsterveldt (Pabo HR)
Wendy Saman (Pabo HR)

Pabocurriculum
Op de Pabo gaan we een verbeterde 
onderzoeksvaardighedenlijn ontwikkelen voor
jaar 1 tot en met jaar 4. Uit deze leerlijn zal het
profiel ontstaan voor een startbekwame 
leerkracht met onderzoeksvaardigheden en een
onderzoekende houding.

Deelnemer:
Liesbeth van Beijsterveldt (Pabo HR)



Themabeschrijving Ouderbetrokkenheid
Doel van het programma is het vergroten van 
de professionaliteit van (aankomende) leer-
krachten in de samenwerking met ouders. 
Daartoe werken wij op verschillende niveaus.

Schoolniveau en school-overstijgend
Vijf BOSS-scholen werken mee aan verbe-
teringsprogramma’s in hun eigen school. In 
workshops bij de BOSS-conferenties wisselen zij 
de ervaringen overstijgend over de specifieke 
trajecten waaraan zij deelnemen onderling uit;

-   OBS Nelson Mandela, OBS de Pantarijn en 
OBS de Akkers werken met CPS samen aan het 
verbeteren van de relatie met ouders. Deze drie 
scholen hebben al een vooronderzoek en een 
samenwerkingsdag (team en ouders) achter 
de rug en gaan in 2015 met een kerngroep aan 
de slag om concrete verbeteractiviteiten in de 
school in gang te zetten. Daarnaast krijgen 20-
40 ouders per school de gelegenheid bij bureau 
‘Sezer en diversiteit’ in een training van 12 bij-
eenkomsten te leren hoe zij hun kinderen beter 
kunnen ondersteunen in de schoolloopbaan. 
De scholen wisselen samen met CPS, Sezer voor 
diversiteit en de HR hun ervaringen uit. Hieraan 
nemen ook andere scholen in dit traject deel. Bij 
deze scholen voert HR (met studentinzet) een 
specifieke monitor uit om in beeld te krijgen 
of en hoe de samenwerking tussen school en 
ouders verbetert.

Deelnemers:
Peter Jelly, Nourine Meinster en team (OBS 
Nelson Mandela)
Hans Dullaert en team (OBS de Pantarijn)
Sylvio Noël en team (OBS de Akkers)

Calvijn Maarten Luther, Laurens Cupertino 
(Twee scholen buiten het BOSS programma)
Peter de Vries en Hens Galjaard (CPS)
Cemile Sezer en Dinko Kajmovic (Sezer voor 
diversiteit)
Mariëtte Lusse, Luuk van Schie en studenten 
(HR)

-  OBS Bloemhof heeft de basis in het contact 
met ouders al gelegd en werkt mee met het 
promotieonderzoek ‘Thuis in taal’ van Martine 
van der Pluijm. Leerkrachten in de onderbouw 
leren hoe ze laaggeletterde ouders kunnen 
ondersteunen in de begeleiding van de taalont-
wikkeling van hun kinderen. In het kader van 
BOSS wordt deze lijn doorgetrokken naar de 
bovenbouw. Vier leerkrachten van deze school 
nemen ook deel aan de leerkring die Martine 
van der Pluijm voor de 6 deelnemende scholen 
in haar onderzoek verzorgt. 

Deelnemers:
Wim Pak en team (OBS Bloemhof) 
Martine van der Pluijm en studenten (HR)
De Globetrotter
Willem van Oranjeschool
De Piramide
De Beatrixschool
De Oscar Romeroschool (Leerkrachten van 
andere scholen in Thuis in Taal)

-  OBS de Zonnehoek heeft eerder een verbeter-
traject met Actief Ouderschap, een basis gelegd 
voor het samenwerken met ouders. Onlangs 
heeft de school de ‘vijftigwekenschool’ als 
onderwijsconcept geïntroduceerd. Dit concept 
vraagt veel van de betrokkenheid van ouders. 
HR volgt hoe dit proces met de ouders verloopt. 



Deelnemers:
Michel van Meggelen en team (OBS de Zonne-
hoek)
Mariëtte Lusse en studenten (HR)

Pabocurriculum
Daarnaast werken Pabo, Kenniscentrum Talen-
tontwikkeling van HR en de vijf BOSS-scholen, 
die specifiek op ouderbetrokkenheid inzetten, 
aan het verbeteren van het onderwijsaanbod. 
Concreet zijn de volgende activiteiten ontwik-
keld:
- Stagiaires op de deelnemende scholen lopen 
zoveel mogelijk mee bij ouderactiviteiten
- Studenten in het derde jaar van de pabo krij-
gen in de module probleemgestuurd onderwijs 
‘Handelingsgericht werken’ drie colleges en een 
workshop aangeboden over de samenwerking 
met ouders in het algemeen en over het voeren 
van een kennismakingsgesprek en een voort-
gangsgesprek in het bijzonder. Ook krijgen zij 
een college over de samenwerking met ouders 
in het schoolbeleid aangeboden.
Het onderwijsmateriaal is nieuw en is ontwik-
keld en aangeboden in nauwe samenwerking 
tussen Pabo-docenten en experts van Kennis-
centrum Talentontwikkeling.

Deelnemers:
Rosa Rodrigues, Simone Costongs, Eva Verwij-
meren, Tamar Israel (Pabo HR). Mariëtte Lusse, 
Martine van der Pluijm en studentassistenten 
(Kenniscentrum Talentontwikkeling HR). BOSS-
scholen: OBS Nelson Mandela, OBS de Pan-
tarijn, OBS de Akkers, OBS Bloemhof, OBS de 
Zonnehoek.

Themabeschrijving De sociaal veilige 
school
Doel van het programma is het vergroten van 
de pedagogische sensitiviteit van leerkrachten 
en het bevorderen van sociale competenties 
van leerlingen. Vanuit deze twee invalshoeken 
kan een school beleid vormen om een sociaal 
veilige school te worden. Daartoe werken wij op 
verschillende niveaus.

Schoolniveau 
De sociale veiligheid op school wordt beïnvloed 
door de relaties die de leerkracht met de kinde-
ren en ouders opbouwt en de relaties tussen de 
leerkrachten, leerlingen en ouders onderling. 
De Prinses Christinaschool uit Maassluis werkt 
aan het beleid rond de sociaal veilige school. Op 
dit moment ontwikkelen studenten van de Pabo 
een enquête voor leerkrachten, ouders en leer-
lingen, zodat zichtbaar wordt hoe deze groepen 
over de sociale veiligheid op de school denken. 
De uitslag zal richting geven aan het te vormen 
beleid. Tijdens teambijeenkomsten zal de ge-
zamenlijke visie bepaald worden en worden er 
stappen gezet waar volgend jaar concreet aan 
gewerkt zal worden.

Deelnemers: 
Odette van Dijk en team (Prinses Christina-
school Maassluis) 
Erica Geers (Pabo HR)

School-overstijgend
Het thema de sociaal veilige school is een vrij 
brede paraplu. Het eerste jaar zal dan ook 
nodig zijn om met elkaar vast te stellen wat bin-
nen het thema belangrijk is. Welke begrippen 
horen erbij, welke definities houden we aan, op 



welke niveaus kan een school aan het thema 
werken. Tijdens de verschillende symposia zal 
dit aandacht krijgen en maken we met elkaar de 
kaders rond het thema.
Vanuit het Kenniscentrum Talentontwikkeling 
wordt meegedacht, zodat we een link houden 
met ouderbetrokkenheid. Vanuit het Experti-
secentrum Maatschappelijke Innovatie wordt 
meegedacht, zodat we een link houden met de 
ontwikkelingen rond pedagogische sensitiviteit 
waar op de Lerarenopleiding mee wordt ge-
werkt.
Een student van de master Pedagogiek zal een 
afstudeeronderzoek doen waar het schoolover-
stijgende niveau onderwerp is.

Deelnemers:
Odette van Dijk (Prinses Christinaschool Maas-
sluis)
Erica Geers (Pabo HR)
Martine van der Pluijm (Kenniscentrum Talent-
ontwikkeling HR)
Monique van der Heuvel (Expertisecentrum 
Maatschappelijke Innovatie HR)
Suzanne Westveer (Pedagogiek Masteroplei-
ding). Deelnemende scholen van BOSS

Pabocurriculum
In hoeverre zijn onze afgestudeerde studenten 
toegerust op sociale veiligheid? In het curricu-
lum van onderwijskunde op de Pabo krijgt de 
pedagogische opdracht herhaaldelijk aandacht. 
In de stages zetten de studenten de theorie om 
in praktische vaardigheden.
We kijken in het curriculum wat er op dit mo-
ment structureel wordt aangeboden en wat er 
eventueel anders zou kunnen. Landelijk is hier-
voor een werkgroep opgericht, in samenwer-

king met de stichting School en Veiligheid. In 
dit samenwerkingsverband wordt op landelijk 
niveau de curricula van de pabo’s doorgelicht 
en expertise uitgewisseld.

Deelnemer:
Erica Geers (Pabo)



  
 

 
 www.hr.nl
       www.Bosshr.nlotterdam 
,waarbij de facetten vakkennis, praktijkervaring


