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Ooit mocht ik mee met een studiereis voor schoolleiders naar Londen. 
Het was geweldig. Met de metro crosten we de hele stad door om 
uiteenlopende Engelse scholen te bezoeken. We lunchten met  
school principals, keken mee in klaslokalen en voerden gesprekjes met 
Londense kinderen. Het was inspirerend, avontuurlijk en een welkome 
onderbreking van de dagelijkse werkroutine. Achteraf heb ik me wel 
afgevraagd: Hoe nuttig was het eigenlijk? Zou er naar aanleiding van 
deze trip iets zijn verbeterd op de scholen van mijn reisgenoten?

In het onderwijs is professionalisering een heel belangrijk thema.  
Willen we de kwaliteit verbeteren, dan moeten we blijven leren. Niet 
voor niets hebben werknemers in het onderwijs recht op een professi-
onaliseringsbudget. En we weten allemaal dat er legio mogelijkheden 
zijn om dit in te zetten. Check de onderwijsagenda op lbbo.nl maar 
eens, waar je vele tips voor congressen, webinars en andere scholings-
bijeenkomsten krijgt.

Maar hoe maak je een goede keuze? Welke professionaliseringsvor-
men werken écht? Wat draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs? 
Omdat ook wij professionalisering cruciaal vinden, proberen we in dit 
themanummer antwoorden te geven. Wat mij bijblijft na het lezen, is 
dat samen leren enorm waardevol is. Dat lees je op pagina 8, waar het 
gaat over professionele leergemeenschappen. En ook op pagina 42, 
waar je een aantal concrete praktijkvoorbeelden van intervisie krijgt. 
Zelfs als het gaat om je persoonlijke professionele ontwikkeling, heb  
je collega’s nodig. Pim Bouwman beschrijft dat mooi op pagina 14.  
Als iets niet goed loopt in je werk, heb je niet altijd in de gaten wat je 
eigen aandeel is. ‘Anderen zien juist heel goed het causale verband 
tussen wat je doet en de ongewenste uitkomsten’, schrijft hij. 

Of de Londense studiereis heeft bijgedragen aan de onderwijskwali-
teit, kan ik achteraf niet meer beoordelen. En bovendien: sommige 
effecten zijn nu eenmaal niet zo goed meetbaar. Maar als jij nadenkt 
over hoe je jouw professionaliseringsbudget inzet of als jij collega’s 
begeleidt bij hun professionaliseringskeuzes, zou ik zeggen: doe dat 
hoe dan ook doordacht. En gebruik deze Beter Begeleiden daarbij!

Elleke van den Burg-Poortvliet 
hoofdredacteur@lbbo.nl

Samen leren

Redactioneel

Het genormeerde én goedgekeurde leerlingvolgsysteem  
van Boom laat je zien wat jouw leerlingen vandaag  
kunnen en waar je morgen extra op moet letten.

Jouw onderwijs is  
hun toekomst 

Het Boom LVS is:
• Flexibel
• Betrouwbaar
• Kindvriendelijk
• Op papier of digitaal
• Om te toetsen  

wat je wilt weten
• Om opbrengstgericht  

te werken
• Automatisch gekoppeld  

met jullie LAS

Download de informatiebrochure of  
woon een online informatiebijeenkomst 
bij via www.boomlvs.nl
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Solfrid Raknes | Ned. bewerking: Karen Molenaar
Paperback | ISBN 9789493209220 / 9789493209237 | € 12,50

Maike Douglas-Westland | paperback
ISBN 9789493209305 | € 12,50

Met plezier aan het werk

Een nieuw meesterwerk van Horeweg!

Succesvolle aanpak uit Noorwegen

Je hoort het overal om je heen: 
we moeten het zelf doen! We 
moeten zelf ons vak en pro-
fessionaliteit weer terugpak-
ken. Maar hoe doe je dat in je 
dagelijks leven als leraar? Juf 
Maike Douglas (bekend van de 
veelgelezen blogs op jufmaike.
nl én de geliefde Leerkracht 
Scheurkalender) neemt je in 
haar boek mee in haar per-
soonlijke zoektocht en deelt 
onderweg haar belangrijkste 
lessen en tips.

Als een autoriteit als Anton Horeweg besluit om alles wat 
hij weet over gedrag in de klas in één uitgave te bunde-
len, verwacht je geen dun boek. Zijn Handboek Gedrag 
op school bestaat dan ook uit maar liefst drie delen. Het 
is een uniek en onmisbaar naslagwerk voor leerkrachten. 
Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar, maar de boeken zijn 
ook samen te koop in een luxe box die eigenlijk op geen 
enkele school mag ontbreken!

In deze uitgebreide en zeer gedegen onderbouwde ge-
dragsreeks gaat Horeweg in op alle mogelijke vormen en 
oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leer-
kracht eraan kan doen om dit gedrag te voorkomen of te 
verhelpen.

Elk kind weet dat het handig is 
een pleister te plakken op een 
schaafwond, maar welk kind 
weet hoe hij kan omgaan met 
een lastige situatie waarin on-
prettige gevoelens de overhand 
hebben? De Helpende Hand is 
een methode voor kinderen en 
jongeren van ongeveer 6 tot en 
met 18 jaar. Hiermee leren ze 
veelvoorkomende lastige situ-
aties beter hanteren. Er is een 
boekje voor kinderen en een 
voor tieners.

Solfrid Raknes

Nederlandse vertaling en bewerking: 
Karen Molenaar

De Helpende    
            Hand

Eerste Hulp in lastige 
situaties voor kinderen

picaSolfrid Raknes

Nederlandse vertaling en bewerking: 
Karen Molenaar

pica

De 
Helpende    
Hand
Eerste Hulp in lastige 
situaties voor jongeren

Anton Horeweg | complete box met drie boeken  
(delen ook los verkrijgbaar) | ISBN 9789493209138 | Introductieprijs: 75,- 
(Twee weken na verschijning van de box gaat de prijs naar € 90,-)
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