
AANDACHTSPUNTEN ALS JE OP BEZOEK GAAT

Inspiratiescholen
School Good practice Adres Contactgegevens

De Ontdekking

    Leerkrachten op deze school hebben hun handen vrij om goed onderwijs te geven. Een ‘event manager’ organiseert bijvoorbeeld 

vieringen als Kerst, de sportdag en het schoolkamp. De schoolleider probeert de werkdruk in het team te verminderen met een 

onorthodoxe aanpak, waarbij hij ook de schoolomgeving betrekt.

Polstraat 62 

Didam

Bart van der Ent 

0316 - 223252

De Viermaster

    Op deze school proberen schoolleiders zoveel mogelijk werkdruk weg te houden bij het personeel. De directeur  zorgt bijvoor-

beeld dat er genoeg ondersteunend personeel op de school rondloopt. En onderwijsassistenten en  conciërges zorgen ervoor dat 

leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak.

Van der Palmpad 2 

Papendrecht

René van Engelen 

078 642 6068

De Wegwijzer

    De administratiedruk onder leraren is op deze school vrij rigoureus verminderd door te stoppen met een aantal administratieve ta-

ken en in plaats daarvan een zogenaamde ‘Groepskaart’ te hanteren. Die kaart biedt voor leerkrachten meteen een totaaloverzicht 

van wat de leerlingen in de groep nodig hebben en hoe ver ze zijn. Alleen voor de zorgleerlingen wordt apart extra administratie 

bijgehouden.

Nedereindsestraat 27d 

Kesteren

Riny van der Mark 

0488 481 611

Gerhardschool

    Het gehele team zat op deze school in mei 2015 aan tafel om teambreed de missie en de visie te herzien. Met als uitkomst dat  

eigenaarschap in toenemende mate bij het team is komen te liggen. Het hebben van eigenaarschap, leidt tot meer plezier in het 

werk en er wordt minder werkdruk ervaren.

Valentijnkade 62 

Amsterdam

Erik Scheerder 

020 665 1811

Onderwijsgroep 

COG Drenthe

    In het schooljaar 2015-2016 heeft deze school een pilot uitgevoerd om administratieve werkzaamheden te verminderen. Ze onder-

zochten wat minimaal nodig is om onderwijs goed af te stemmen op de ontwikkeling van leerlingen én hoe dit zo simpel mogelijk 

uitgevoerd kan worden. Dit heeft geleid tot een werkwijze die binnen COG Drenthe De Nieuwe Aanpak (DNA) is gaan heten.

Groningerstraat 96 

Assen

Geeke van Rossem 

bestuur@cogdrenthe.nl 

0592 - 40 98 65

Ellen Vermeer

    Ellen Vermeer is een bevlogen leerkracht die zich binnen haar school actief inzet om de schooladministratie en de daaruit voortko-

mende regeldruk tot een minimum te beperken en gaat hier binnen haar school het gesprek over aan. Ze deelt haar bevindingen 

en ervaringen omtrent regeldruk op school regelmatig via diverse media.

Ellen Vermeer 

hwvermeer@gmail.com

Bedenk van tevoren 

wie je wilt spreken 

en geef dit aan.

Probeer met een leerkracht, IB’er en bestuurder op 

bezoek te gaan. Zo zorg je dat mogelijke oplossingen 

vanuit verschillende perspectieven bekeken worden.

Plan 1,5 uur op de inspiratieschool voor een 

korte presentatie, rondleiding en een gesprek. 

Neem ook 1,5 uur voor een reflectiesessie.

Bereid een aantal 

vragen voor die aan-

sluiten op jouw casus.

Zoek een inspirerende school uit. 

(Uiteraard kun je hiervoor ook je 

eigen netwerk raadplegen).


