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WIE OF WAT HEEFT JE KIJK OP HET VAK VERANDERD?

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een
collega binnen of buiten onze organisatie. Deze keer Samira
Bouchibti, directeur VIP Academy en strategisch beleidsadviseur
op het gebied van onder andere burgerschap en onderwijs.

‘Leerkrachten verdienen
veel meer erkenning en
waardering’
TEKST: SUSANNE REISS
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Samira Bouchibti

Leerkrachten hebben een enorme invloed
op kinderen, in wat ze doen, wie ze zijn en
wat ze laten zien. We zouden hen veel meer
kunnen ondersteunen met programma’s om
kinderen sociaal maatschappelijk sterker
te maken. De ontmoeting en dialoog met
elkaar aangaan om polarisatie tegen te gaan.
Kinderen een eigen identiteit laten vormen
en een kritische houding aanleren. In mijn
gastlessen zet ik kinderen graag op het
verkeerde been en dan zie ik hun hoofden
knarsen en kraken. Dan zeg ik dat je het met
iemand oneens kan zijn, bijvoorbeeld met
Geert Wilders, maar dat het wél een hele
aardige man kan zijn. Of ik laat hen nadenken over vrijheid. Dan concluderen we dat
het heel fijn is om vrij te zijn, en te doen wat
je wilt. Maar betekent vrijheid dan ook dat
je vrij bent om homoseksueel te zijn? Ik laat
hen nadenken over hoe we samen Nederland
zijn. Wat gemeenschappelijke factoren zijn,
en niet zozeer wat verschillen zijn. En dat je
niet persé van bloemkool hoeft te houden
om je Nederlander te voelen.

is directeur van de VIP Academy.
In 2018 schreef ze het handboek
‘Waarom zijn wij Nederlander?’
in opdracht van de gemeente
Den Haag. Daarnaast is Samira
strategisch beleidsadviseur op
onderwerpen als burgerschap
en onderwijs, dagvoorzitter,
moderator en spreker.

Samira: ‘Meer dan ooit besef ik hoe belangrijk een leerkracht voor een kind is. Ik heb
een dochter van 6 jaar. Ik zag haar snel
veranderen toen ze voor het eerst naar
school ging. Ze vond zichzelf plotseling
wijs en groot. Ze leerde er vriendjes maken,
kwam met nieuwe woorden thuis. Wat was
ze trots dat ze een échte juf had. En ik
kreeg er als moeder een serieuze con
current bij. Mijn dochter heeft mijn kijk
op het onderwijs enorm veranderd.
Leerkrachten verdienen veel meer erkenning
en waardering. Ze voeden onze kinderen
mede op. Leggen de basis voor kinderen
die in onze samenleving hun weg moeten
vinden. Ik zou graag zien dat leraren
meer aandacht en ondersteuning krijgen.
Ik maak me zorgen om de tweedeling in
onze samenleving, en de groeiende polari
satie. Als je de cijfers uit de ‘Staat van het
Onderwijs’ ziet, verbaas ik mij dat er zo

weinig verbazing
gonst. De uitval
van leerkrachten
in zwakke wijken,
de problematiek waar zij mee te maken
krijgen, de kwaliteit van het onderwijs.
We zien toch dat hier aandacht voor nodig
is? Naar mijn idee zou er een nationaal
debat over gevoerd moeten worden.
Hoe lossen we de problemen samen op?

Mijn toekomstdroom is dat het niet
uitmaakt waar je wordt geboren. Elk kind
heeft gelijke rechten. De leeftijdsgenoten
van mijn dochter hebben net zo veel recht
op goed onderwijs als zij. Ik weet zeker dat
zich dat later terugbetaalt. Laat de leerkrachten maar in protest komen op het
Malieveld. Als moeder van een schoolgaand
kind, steun ik hen volledig.’

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Oplossingsgerichte
gesprekken
met leerlingen
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De docenten van het Hofstede College willen
hun leerlingen helpen bewust te worden van hun
eigen kwaliteiten, zodat ze goede keuzes kunnen
maken met het oog op hun verdere ontwikkeling.
HCO adviseurs Marjolein Wennekers en Wouter
Camps begeleiden de docenten met een traject
dat bestaat uit training over oplossingsgericht
werken en gespreksvaardigheden en intervisie
bijeenkomsten.
Intervisie met videobeelden
Tijdens de intervisiebijeenkomsten brengen de docenten
videobeelden in van hun gesprekken met leerlingen.
‘Uit de videobeelden bleek dat ik veel aan het woord
was in de gesprekken’, vertelt docent Jeroen van der
Velden. ‘Je weet waar iemand aan moet werken, maar
eigenlijk wil je dat dit uit de leerling zélf komt.’ De focus
in de gesprekken legt hij op mogelijkheden en niet op
problemen. ‘De leerlingen horen vaak dat iets niet kan,
ik benadruk liever dat ze het nóg niet kunnen.’

Praktische gespreksvaardigheden
Jeroen heeft ook veel gehad aan de aangeboden
oplossingsgerichte werkvormen. Hij laat Açelya en
Amira, twee leerlingen (15 jaar) uit zijn vorige mentor-

‘Als je hebt ontdekt waardoor
leerlingen zich op hun gemak voelen,
dan komen ze beter tot leren’
Jeroen van der Velden

klas, hierover aan het woord. De vriendinnen hadden ruzie
en om weer op de juiste manier in gesprek te komen,
legde Jeroen kaarten met karaktereigenschappen en
kaarten met vragen aan ze voor. ‘Ik heb van deze
gesprekken geleerd om mijn emoties onder controle te
houden’, vertelt Açelya. Volgens haar gaven de kaarten
inzicht in welke eigenschappen van elkaar helpen bij het
oplossen van de ruzie. Amira beaamt dit: ‘In het begin
is het lastig om je gevoelens te delen, maar soms heb
je iemand nodig die onpartijdig meedenkt.’ Is meneer
van der Velden een betere leraar geworden sinds hij
zelf coaching krijgt, vraag ik de twee vriendinnen.
‘Hij is de beste!’, roepen ze uit. ‘Dat komt doordat hij
ook oog heeft voor wat er bijvoorbeeld thuis speelt.’
Het traject op Hofstede College loopt nog tot en met
januari 2020. Waar wil Jeroen nog verder aan werken?
‘Gevoel hebben voor wat er speelt bij leerlingen heb ik
eigenlijk van nature al. De werkvormen toepassen in de
praktijk en mij beter bewust zijn van mijn eigen gedrag
zijn dingen die ik nog graag verder wil ontwikkelen. En
vaker mijn mond houden in gesprekken. Maar dat vind
ik wel heel lastig!’, geeft hij lachend toe.

HCO biedt diverse trainingen en coaching trajecten
aan voor het PO en VO op het gebied van leerkrachten docentvaardigheden. Kijk voor meer informatie op
www.hco.nl.

