
‘Wat wil je later worden?’ Volmondig riep  
ik als 5-jarig meisje: ‘Juf!’ En dat werd ik.  
Ik begon aan de PABO met het idee dat het 
klassikale onderwijs ‘het’ was. Ik was niet te 
porren voor al die nieuwigheid. Ik vond het 
onderwijs dat ik vroeger gehad heb, heel 
goed. Ik ben daar toch groot mee geworden? 
Ik heb geleerd wat ik moest leren, om te 
worden wat ik wilde worden. Mijn basis-
school gaf mij alles mee wat ik nodig had.  
Ik wilde op mijn oude school werken na mijn 
LIO-stage en lesgeven op de manier waarop 
ik zelf onderwijs heb gekregen. Jammer 
genoeg (vond ik toen) kon dat niet. Ik ben 
op de Spoorzoeker terecht gekomen, waar 
ik startte in groep 3. 

Het eerste jaar op de Spoorzoeker heeft  
mij positief veranderd. In eerste instantie 
voelde het alsof ik zelf minder mocht.  
Ik ging lesgeven volgens DIM, moest op  
een bepaalde manier werken en in mijn 
ogen mocht ik ineens veel minder dan op 
mijn vorige school. Ik deed dit allemaal 
braaf, maar ik had de grootste moeite om 
me alles in één keer eigen te maken.  

Al die instructiegroepen, al die verschillende 
vormen van uitleg geven, een reken/taal/
spelling muur met doelen die ik ook nog bij 
mijn lessen moest gebruiken. Ik vond het 
een opgave. Toen ik dit volledig onder de 
knie had en hier mijn eigen draai aan had 
gegeven, stond ik inmiddels 2 jaar voor de 
klas en had ik groep 5. 
In het tweede jaar van groep 5 deed ik  
mee aan het project Klasse voor de Klas  
en maakte ik kennis met Assessment for 
Learning, ofwel een formatieve aanpak.  
In een rap tempo veranderde mijn hele 
lesgeven. Nadat ik Klasse voor de Klas  
heb gewonnen, ben ik nog enthousiaster 
geworden over deze manier van werken.  
Ik heb mijn collega’s aangestoken en als 
team zijn we hierin aan het groeien. Ik straal 
nog meer plezier uit dan ik al deed, want 
wat ik doe dát werkt! Hoe mooi is dat?  
Ik ben veel meer op de kinderen en hun 
behoeftes gericht. Ik kan me totaal niet 
meer vinden in de leerkracht die ik was 
toen ik begon. Benieuwd naar mijn groei? 
Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal 
van Klasse voor de Klas! YOUTUBE

Chèrelle Bouwen 
is leraar in groep 8 op OBS de  
Spoorzoeker in Den Haag. In het 
najaar van 2018 nam zij deel aan  
het project Klasse voor de Klas, een 
gezamenlijk initiatief van Librijn, HCO 
en De Haagse Scholen. Het was een 
intensief traject waarin vijf startende 
leerkrachten vier masterclasses 
volgden in een vernieuwende onder-
wijsaanpak, beoordeeld werden door 
een vakjury en het geleerde direct 
leerden toepassen in de klas. 

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag  
aan een collega binnen of buiten onze organisatie.  
Deze keer het antwoord van Chèrelle Bouwen,  
leerkracht en winnaar van Klasse voor de Klas 2018.

‘Ik kan me totaal 
niet meer vinden 
in de leerkracht 
die ik was toen 
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