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Het programma 

• Irene Schimmel, Directeur Bestuurder Het ABC  
Nieuwe strategie ‘virtuoos onderwijs’ 

• Key note spreker Gert Biesta  
Virtuoos onderwijs in de praktijk  

• Heleen Bouwmans, Directeur Innovatie Het ABC  
De Virtuoze School  

• Debat o.l.v. Lieke Lamb 

• Break out sessies 

• Verkiezing Virtuoze Leerkracht 2015  
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De 8 krachten in de Virtuoze School 
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Gert Biesta 
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Virtuositeit: “Het belichaamde vermogen om in concrete situaties datgene te 
doen wat onderwijspedagogisch gezien wenselijk is.” 

• De docent in het hart van het onderwijsproces 

• Professioneel handelen 

• De bedoeling van het onderwijs;  
volwassen vrijheid mogelijk maken 

• Vorming van virtuositeit;  
oefenen van het oordelen, waarnemen, spreken en handelen 

 
De volledige presentatie zit in de bijlage. 



Heleen Bouwmans 
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Voor scholen die de brede vorming van kinderen belangrijk vinden, is de Virtuoze School een 
nieuwe manier van professionaliseren die praktische handvatten biedt voor waardegedreven 
onderwijs.  
 

Bouwen aan een Virtuoze School » Virtuositeit is het herinneren, hervinden en ontdekken  
wat van waarde is in onderwijs. In vier lagen: 

1. Professioneel kompas als basis 
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

2. Cultuur in en om school 
Hoe zijn wij? Wat kan beter, anders? 

3. Nieuwe routines voor onderlinge communicatie 

4. Nieuwe routines & structuren in de klas 

 

De volledige presentatie zit in de bijlage. 

 



Panel discussie 
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Panelleden:  
Hester IJsseling, Liesbeth Breek, 
Esther de Vries en Mark Veenstra 

 
Thema's:  
samenwerken, rol van ouders, 
methodes, kind vrij laten of grenzen 
stellen en slim versus sociaal. 

 



Break out sessies 
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Thema’s & uitspraken: 

• Handelingsgericht werken (HGW) 
Laat leerkracht eigenaar zijn van HGW. 
Vorming versus (brede) ontwikkeling, het bijt elkaar niet. 

• Lerende school 
Leren van en met elkaar en samen oplossingen zoeken. 
Iets nieuws proberen en jezelf eraan verbinden. 

• Maakonderwijs met nieuwe technologie 
Oude waarden verbinden aan nieuwe mogelijkheden. 
Als middel inzetten en niet als doel. Nieuwsgierig naar het proces en interpretatie. 

• Meertaligheid  
Taal = cultuuroverdracht. 
Als taal in je hart zit, kan je dat niet uitsluiten. 

• Meerkunners 
Oriëntatie op het kind i.p.v. de methode. Leerlingen kunnen meer op hun eigen niveau uitstromen. Je 
wil aan de ene kant loskomen van testen, maar het succes van je project meet je vaak nog wel af aan 
het verhogen van testresultaten.  



Virtuoze Leerkracht 2015 
o.l.v. Suzan Baldinger 
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Emin Kececi - ROC Leiden 

 
Dhr Kececi staat bekend als de man met het plan. Hij 
zich in voor zaken als stages, de vernieuwing van het 
onderwijs en geeft een nieuwe draai aan het lesgeven 
van Engels. Verder stopt hij niet met zijn lessen totdat 
iedereen de lesstof begrijpt. 

Meneer Kececi helpt waar hulp nodig is. Hij motiveert 
de mensen die niet willen tóch te leren. Hij biedt mij en 
mijn medestudenten zoveel kansen, dat ik dusdanig 
gemotiveerd ben geraakt, dat ik mijn studie beloop met 
een brede glimlach. Meneer Kececi is een leraar die ik 
ontzettend respecteer om de dingen die hij voor ons 
doet! 



Kinderpersbureau 
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Hoe heten wij? Wij zijn Kenza (10 jr.), Anouar (11 jr.) en Manal (10 jr.). 

Wat hebben wij gedaan?  
We hebben mensen geïnterviewd, gegeten, geluisterd naar plannen van mensen en we 
hebben aangekondigd wie de virtuoze leraar of lerares van het jaar geworden is. 

Wat vonden we het leukste moment van de dag?  
Kenza: mijn vraag aan Gert Biesta tijdens zijn presentatie, het eten en de prijsuitreiking. 
Manal: Ik vond de interviews en de prijsuitreiking het leukst. Anouar: Het gesprek en 
interview met Gert Biesta, Oeike en de lerares Frans. 

Wat hebben wij geleerd van de dag?  
Manal: Ik heb geleerd geduld te hebben bij het stellen  
van vragen en leren fouten te durven maken.  
Anouar: Over verschillende manieren van denken.  
Kenza: Net als Anouar en met mensen leren praten. 

 



Reacties & tweets 
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Meer informatie 
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Volgende data met Gert Biesta:  

• Webinar - 2 nov. 

• Inspiratiesessie Het ABC - 25 nov. 

 

Volg ons via de nieuwsbrief of sociale media  
» www.hetabc.nl   
 

Contact over professionalisering volgens de Virtuoze School  
» Heleen Bouwmans hbouwmans@hetabc.nl   

http://www.hetabc.nl/
mailto:hbouwmans@hetabc.nl

