Eerste lichting afstudeerders Veldvest opleiding
Onderzoeksmatig leren denken en handelen en dat toepassen in je eigen schoolpraktijk. Dat is

wat de leermonitoren opleiding beoogt. Stichting Veldvest, voor 18 basisscholen in Veldhoven en
omgeving, startte in 2007 i.s.m. Fontys OSO dit tweejarig traject voor enkele van haar
aanstuurders. Op dinsdag 7 juli ontvangt de eerste lichting haar Master diploma.
Twee jaar geleden startten circa 15 aanstuurders van Stichting Veldvest het leermonitoren traject.

Een innovatief en interactief opleidingstraject en samenwerkingsverband tussen Veldvest en
Fontys OSO. Doel: zowel de opleiders als studenten leren van en met elkaar en kunnen

opgedane inzichten en kennis delen in de eigen organisatie. Een bijdrage dus aan de
organisatie- en opleidingsontwikkeling. en de afstemming daartussen, van beide
instellingen.

Kennis, leer & onderzoek
Aan de hand van drie lijnen (kennis, leer & onderzoek) leerden de studenten te reflecteren op
praktijk, theorie en persoon en dat in onderlinge samenhang. Immers: wanneer je ontdekt wat je
eigen motivaties, vooronderstellingen en emoties zijn, helpt dat je niet alleen persoonlijk maar
ook op schoolniveau verder op weg. Het leert je zelfbewust richting te geven aan onderwijs- en
leerprocessen.
“Aan de start van het traject was ik heel sceptisch en vond alles maar vaag”, vertelt Marieke
Tromp, leermonitor en directeur van een basisschool. Nu terugkijkend, beziet ze het traject als
zeer waardevol: “De zelfreflectie die je toepast, is zeer essentieel en waardevol. Ik doorzie nu wat
mijn persoonlijke thema’s zijn en hoe ik die toepas in de praktijk.”
Fontys OSO, in de persoon van Helma de Keijzer en andere domeinexperts van de opleiding, is
nauw betrokken geweest bij het traject. Zij droegen mede zorg voor het aanreiken van
theoretische kaders, begeleidden het groepsproces en coachten daarnaast deelnemers op
individueel niveau. Bij de aansturing vond voordurend afstemming plaats met de actuele,
persoonlijke betekenisgeving van betrokkenen.
Persoonlijke verkenning
Jos de Mönnink, lid College van Bestuur van Veldvest: “Het hoogst haalbare van dit traject is dat je
bij jezelf tot de ontdekking komt dat je bepaalde theoretische keuzes maakt, vooronderstellingen
daarin hebt, maar dat je ook ontdekt dat er meer is. Dat verrijkt je repertoire van denken en
handelen.”
In totaal gingen de studenten 20 dagen per jaar de schoolbanken in, 15 daarvan vonden op
gemeenschappelijke basis plaats. De overige vijf werden individueel of op basis van de
zogenaamde LOL (leer en onderzoek)-groep ingericht.
Waar het eerste jaar voornamelijk een persoonlijke verkenning vormde, bestond het tweede jaar
uit een eigen onderzoek. Elke student heeft een eigen onderzoek uitgevoerd, aan de hand van

een thema uit hun eigen praktijk. Door hun opgedane theoretische kennis, kunnen de deelnemers
in de toekomst de strategische agenda van hun school beter bepalen.
Reactie afstudeerder
“Ik ben het traject ingestapt om kennis met elkaar te delen en theoretische verdieping te krijgen”,
vertelt Annemieke van den Heuvel, in haar dagelijkse praktijk - met een collega -directeur van
twee basisscholen. “Eigen onderzoek met gemotiveerde mensen uit de eigen praktijk, genereert
meer eigen kennis en werkt dus kwaliteitsverhogend. Ik vind het een fantastisch traject. Het met
elkaar leren, onderzoeken en theoretisch verdiepen heeft meerwaarde voor alle rollen in de
Stichting. De insteek op zowel de persoonlijke – als beroepsidentiteit heb ik als wezenlijk

ervaren.”

Presentaties
Op dinsdag 7 juli studeren de leermonitoren af. Aan het einde van de dag krijgen ze hun Master
diploma uitgereikt. Volgend schooljaar studeert de tweede lichting af. De opgedane kennis van de
leermonitoren moet zorgen voor een verdere professionalisering van de Veldvest organisatie.
_________________________________________________________________________________________

NOOT VOOR DE PERS
U bent van harte welkom de afstudeerdag van de leermonitoren bij te wonen. Om 15.00 uur vindt
de uitreiking van de diploma’s plaats.
Voor meer informatie, kunt u terecht bij de volgende personen:
Jos de Mönnink

(lid College van Bestuur, Veldvest)

06-124 51 985

Helma de Keijzer

(opleider, Fontys OSO)

06-129 99 238

