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Het bruist in onderwijs. Nieuwe vragen 
dienen zich aan en vele nieuwe moge-
lijkheden. Dat vraagt om schoolteams 
die weten wat ze willen en leerkrachten 
die stevig in hun schoenen staan. Met de 
Virtuoze School kiest Het ABC voor waar-
degedreven onderwijs en zorgt daarmee 

voor een stevig fundament onder te ma-
ken keuzes. Het ABC is gesprekspartner 
voor scholen bij complexe vraagstukken 
rond onderwijsinnovatie. De Virtuoze 
School is geïnspireerd op het werk van 
Gert Biesta. Op een onderzoekende ma-
nier wordt waarde toegevoegd aan het 
eigen onderwijs.

De aanpak kent drie  
samenhangende niveaus:
1.  WAARTOE: Vorming van het professio-

neel kompas van de leerkracht
Waardegedreven onderwijzen begint 
bij reflectie op de waarden die je zelf 
meeneemt en die zorgen voor vitaliteit 
en bevlogenheid. In De Virtuoze School 
onderzoeken we de waarden van de le-
den in het schoolteam. Door leerkrachten 
bewust te maken van keuzes in de dage-
lijkse praktijk en zichzelf te oefenen in 
het oordelen en spreken hierover, werken 
we aan het herinneren, hervinden en 
ontdekken van een waardevolle invulling 

WaarDegeDreven
verrnieuwen in de virtuoze School

De virtuoze School is een (nieuwe) manier van professionaliseren, 
waarmee waardegedreven onderwijs concreter wordt door het 
vormen van het professioneel kompas binnen een samenhangend 
pedagogisch en organisatorisch kader.

van onderwijzen. De dagelijkse praktijk 
is zowel doel als middel voor goed onder-
wijs.

Welke waarden zijn voor mij van belang? 
Welke overtuigingen heb ik? Zijn die altijd 
goed?

2.  WAT: Waar staan wij voor? De 8 
krachten als perspectieven op goed 
onderwijs.

Een goede school is een oefenplaats voor 
het opgroeien tot verantwoordelijke 
volwassenen. De Virtuoze School zet 
onderwijsprofessionals aan tot denken 
over het waartoe in het onderwijs. Dit 
waartoe heeft Het ABC vertaald in 8 
krachten, als perspectieven op goed on-
derwijs. Een van deze krachten die we 
hebben benoemd is het Droste-effect: 
wat we kinderen gunnen, gunnen we 
ook leerkrachten, schoolteams en ande-

ren betrokkenen bij het onderwijs. In De 
Virtuoze School voer je een constructieve 
inhoudelijke dialoog over de focus in 
vernieuwingsthema’s op jouw school. 

Hoe werken de 8 krachten door in het 
onderwijs bij ons op school? En wat willen 
we daarin verbeteren?
 
3. HOE: Samen verbeteren door nieuwe 
routines in een lerende organisatie
In de Virtuoze School zien we onder-
wijzen als kunst en vernieuwen als een 

transformatieproces. Ook voor onszelf 
ligt niet van te voren vast hoe je deze 
kunst weer terugbrengt in de dagelijkse 
praktijk. Elke situatie is uniek en vraagt 
om een eigen aanpak. Talenten, ambities 
én de specifieke context van de school 
vormen het uitgangspunt. Door te wer-
ken met moderne projecttechnieken en 
visualisaties werkt het team gezamenlijk 
aan overzicht, inzicht en realiteitszin. 
Ook (of juist!) in de klas.

Welke structuren op onze school werken 
ondersteunend en welke belemmerend?
Wat is nodig?

“Eerst was ik best kritisch, maar 

nu denk ik: Dit is precies wat onze 

school nodig had.” - basisschool De 

Waaier

overtuiging + loslaten = virtuoos

De Virtuoze School bestaat 

uit werksessies, workshops, 

trainingen of webinars, 

meestal op maat. Het be-

gint bij een ambitieuze di-

rectie die inspiratie zoekt. 

Een traject Virtuoze School 

zorgt voor krachtig leider-

schap, weten waar je voor 

staat en doorleven wat 

dit betekent, door de hele 

school heen, in alle vakken.

enkele programma’s op 
specifieke thema’s en on-
derwijsvraagstukken: 

Burgerschapsonderwijs:  

#gesprekindeklas

Hoe maak je lastige zaken bespreekbaar 
in de klas en wat doet dit met jou als leer-
kracht? Hoe kun je inspelen op actuele 
situaties, maar ook preventief te werk 
gaan?
in dit programma gaan we met leer-

krachten en leerlingen het gesprek 

aan over botsende waarden in de 

klas. heftige gebeurtenissen komen 

de klas binnen en dat is soms lastig. 

hoe ga je hiermee om? hoe sluit 

je met gevoelige onderwerpen aan 

bij alle kinderen? doel is bewust en 

structureel te werken aan een positief 

pedagogisch klimaat en een school-

cultuur die gebaseerd is op democra-

tische waarden. 

“Het was een eyeopener om in te 

zien wat het met mijn leerlingen 

doet, als ik tijdens de pauze het 

Jeugdjournaal aan zet. Hoe geef 

ik daar de juiste opvolging aan?” – 

Basisschool De Pinksterbloem 

Weer een gelukkige klas!

Hoe zorg je ervoor dat je tijdens de les en 
in vrije situaties niet steeds  “brandjes” 
blust? Hoe bereik je dat kinderen meer 
betrokken zijn op elkaar en positief met 
elkaar en de leerkracht omgaan?

in het programma weer een Gelukki-

ge Klas! komt de leerkracht zelf weer 

in zijn/haar kracht. we kijken naar 

de situatie in de klas als die uit even-

wicht is. we bieden ter plaatse hulp 

om opnieuw de koers uit te zetten en 

het pedagogisch kompas van de leer-

kracht te versterken. een observatie 

in de groep maakt onderdeel uit van 

deze aanpak, eventueel aangevuld 

met het maken van een sociogram.

“Door de tools die Het ABC heeft 

aangereikt ben ik een sterkere 

leerkracht geworden! Mijn collega’s 

komen nu bij mij kijken hoe ik het 

doe. Ik ben trots.” - Basisschool De 

Rivieren

MaakOnderwijs met nieuwe techno-

logie

Hoe zorgen we ervoor dat we met nieuwe 
technologie doen wat haalbaar is binnen 
onze school en aansluit bij onze ambi-
ties? Hoe zorgen we dat dit project niet 
op zichzelf blijft staan? Waar liggen onze 
kansen?

nieuwe technologieën dienen zich 

aan in onze samenleving. Maakon-

derwijs is een train-de-trainer pro-

gramma om kennis te maken met de 

3d-printer. het hele proces van ont-

werp tot maken en het in de markt 

zetten komt aan bod. er wordt een 

koppeling gelegd met de basisvak-

ken. Maakonderwijs speelt in op de 

nieuwsgierigheid van kinderen naar 

nieuwe technologie. leerkrachten 

krijgen een beter beeld van mogelijk-

heden om met nieuwe technologie 

aan de slag te gaan.

  

“Een jongen uit groep 8 met lage 

Cito score en onhandig gedrag is 

erg gegroeid. Met zelfvertrouwen 

en een eigen 3D print portfolio is hij 

aangenomen op zijn nieuwe school.” 

- Basisschool De Ark

Meer informatie via www.hetABc.nl
heleen Bouwmans, directeur innovatie het 
ABc, hbouwmans@hetabc.nl


