4 X SAMENWERKEN
BIJZONDERE LERARENPLATFORMS
Leraren willen hun vak zélf vormgeven en dat lukt vaak het beste in samenwerking met anderen. Deze vier lerarenplatforms spelen een rol in Rotterdam.

TEKST ERIK OUWERKERK

EDUENVOGUE

LERAREN MET LEF

CONNECTEACH010

Mode en onderwijs: op het eerste gezicht
hebben de twee weinig met elkaar te maken. EduEnVogue bewijst het tegendeel.
Het platform inspireert leraren met de
nieuwste trends op het gebied van mode
én onderwijs via de website eduenvogue.
nl. Het team bezoekt ook scholen. Grote
kans dat leraren daar kennis maken met
kledingtrends zoals ‘de speelse balans’ of
‘nieuwe autoriteit’.

Leraren met Lef is een landelijke stichting voor krachtig leraarschap ‘met veel
draagvlak in Rotterdam’, aldus voorzitter
en woordvoerder Jeroen van den Berg.
‘Leraren kunnen het onderwijs heel goed
zelf in beweging brengen. Het gaat om
empowerment van onderop.’
Kan de stichting nog steeds waarmaken
dat ze van onderop werkt, nu haar medewerkers van buitenaf scholen bezoeken
en bijeenkomsten organiseren? ‘Je bent
één van ons’, horen we vaak. En dat horen we graag. Wij luisteren naar het wat
van de onderwijzers en faciliteren het
hoe. Vaak rolt daar nog veel meer uit.
Twee Rotterdamse onderwijzers kwamen
bijvoorbeeld onlangs nog naar ons toe
met de vraag hoe ze dat wat ze geleerd
hadden over de Growth Mindset konden
verspreiden onder collega’s. We zijn
met ze aan de slag gegaan en nu trainen
zij hun collega’s.’
www.lerarenmetlef.nl

ConnecTeach010 wil de Rotterdamse leraar en andere onderwijsprofessionals
aan elkaar verbinden en betrekken bij
het Rotterdams onderwijs, en het zo verbeteren. Op het online platform www.
connecteach.nl kunnen leraren een eigen
profiel aanmaken, lessen delen en in contact komen met andere leraren. ‘ConnecTeach010 is er van, voor en door leraren.
Daarom vinden wij het erg belangrijk dat
leraren zelf mee denken over wat zij nodig
hebben op dit platform’, aldus leerkracht
en voorzitter Kristel van Dalsum.
Een platform is mooi, maar een real-life
ontmoetingsplek misschien nog wel
mooier. Van Dalsum en haar collega’s zijn
daarom momenteel samen met de gemeente Rotterdam op zoek naar een plek
in de stad waar leraren elkaar ook in levende lijve kunnen ontmoeten ter inspiratie en interactie.
www.connecteach010.nl

‘De kwaliteit van de leraar staat voorop,
laat dat duidelijk zijn’, zegt Renée van Eijk,
leerkracht van groep 7 van basisschool
De Pijler. Met EduEnVogue combineert
ze haar passie voor mode en onderwijs.
‘Een mooie outfit doet wat met je! Je
hoeft echt niet het hipste van het hipste
te dragen. Je kunt wél jezelf zijn en jezelf
uitdrukken met jouw kledingstijl en die
boodschap straal je uit naar de leerlingen.’
www.eduenvogue.nl

MEETUP010
Renée van Eijk combineert haar passie voor mode en onderwijs.

‘Het begon drie jaar geleden met een uitzending van Tegenlicht: De leraar aan de
macht’, vertelt Stefanie Langelaar, een van
de kernleden van MeetUp. ‘Op Twitter is toen
het idee ontstaan om net als in De Balie ook
in Rotterdam een Meetup te organiseren,
en zo geschiedde. We hebben al snel een
kerngroep gevormd van zo’n 18-20 leraren
die werkzaam zijn in PO, VO, MBO en HBO.
Sindsdien wordt er gemiddeld elke twee
maanden een bijeenkomst georganiseerd,
soms in combinatie met bestaande events,
zoals het IFFR of de staking.’ MeetUp010
wil bereiken dat leraren autonomie pakken
in hun professionaliteit. ‘De maatschappij
vraagt veel van leraren. Met MeetUp010 is
er ruimte voor eigen initiatief en eigen regie op het gebied van professionalisering,
ontwikkeling en uitwisseling.’
meetup010.wordpress.com

#ROM1
#ROM1 19

