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Gelukkig  hebben  we  de  
leerkracht  nog  !	

Voorstellen	

•  Jannie Lammers 

•  Rianne Kuijpers 

Vandaag	
Welkom 

 
Waarom de pilot Gelukkig hebben we 

de  leerkracht nog? 
 

Wat houdt het in? 
 

Hoe ziet het de pilot in ons SWV er uit? 
 

Wat zijn de eerste ervaringen? 
 

Vragen en afsluiting 
 

Wat kunnen wij leren van goede 
verkopers? 

Oplossing? 

Oplossing in voorzieningen en 
speciaal onderwijs 

Oplossing met hulp van experts 

Leerkracht komt er zelf uit 

1 

2 

3 

Kantelsituaties 
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Uitgangspunten	
 
Leerkracht staat centraal 
 
Leerkracht is regiehouder 
 
Gelijkwaardigheid  
 
Toekomstgericht 
 
Geen formulieren of 
administratieve last 

Uitgangspunten	
 
Van een 6 een 7 maken 
 
Co-creatie 
 
Kort en krachtig 
 
Praktisch en concreet 
 
Borging van wat werkt 
 
 
 

Routeplanner	
 

q    Startbijeenkomst:  19 maart   
 
q    Werkfase 1:     t/m 22 april 
       twee of meer contactmomenten 
 
q     Werkfase 2:     23 april  
       gezamenlijke intervisie 
 
q     Werkfase 3:     23 april t/m 17 juni 
       drie of meer contactmomenten 
 
q     Evaluatie:        18 juni 
  
 

  
  
  

Matchmaking  in  de  
startbijeenkomst	

 
 
 
 

1.  Concrete vraagstelling 
2.  Verleid de consulent in 30 seconden! 
3.  Speeddating & kleurenmatching 
4.  Match? Leerkracht gaat zitten!  
5.  Voldoende matches? Consulent gaat zitten!  
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De  eerste  ervaringen	 Leerkrachten  en  
consulenten  vinden:	

 
 -  Gedeelde zorg voelt goed! 

-  Samen denken over de 
vraag van de leerkracht 

-  De concrete en praktische 
tips worden hoog 
gewaardeerd 

-  Geen verplichte 
administratie is heerlijk 

-  Nieuwe, open en frisse kijk 

 

Ze  geven  de  volgende  
tips  voor  het  vervolg	

 
 

1.  hou het klein 
2.  geen administratie 
3.  laat begeleiders onbevangen 

kijken 
4.  hou het praktisch 
5.  ga uit van intrinsieke motivatie 

van het kind 
6.  blijf met elkaar in gesprek / in 

contact 
7.  voor de leerkracht: sta open 

voor de tips (het is geen kritiek) 
8.  denk ook aan interventies buiten 

de kaders en durf dit te doen  

belangrijk:    
een  goede  verbinding  tussen  

leerkracht  en  consulent  
gebaseerd  op  vertrouwen,  

veiligheid,  en  respect	
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Vragen  en  afsluiting	
 
 

Bedankt  voor  jullie  aandacht	 
 


