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Wie wint de
OnderwijsTopTalentPrijs 2019?
De lerarenopleidingen in Nederland zitten
barstensvol talentvolle leraren-in-de-dop.
Op 3 oktober ontvangen twee van hen in Amersfoort
de OnderwijsTopTalentPrijs 2019. De opleidingen
nomineren ieder een kandidaat. De twee
winnaressen van vorig jaar aan het woord.

G

DOOR MARION VAN WEEREN

roesjenjka van
Beek won de
OnderwijsTopTalentPrijs
(OTTP) in
de categorie
primair onderwijs. Om af te
studeren aan de Hogeschool
van Amsterdam deed zij
onderzoek naar de inzet van
de ervaringsgerichte dialoog
in de kleuterklassen van een
jenaplanschool. De bedoeling
was advies te geven over het
gebruik en de integratie van
de ervaringsgerichte dialoog
in de vier jenaplanbasisactiviteiten: gesprek, werk, spel en
viering. Tot haar verrassing
won ze de OTTP: “Winnen
voelde als een cadeau. Het
prachtige bronzen beeld dat
ik gekregen heb, herinnert me
er nog regelmatig aan dat ik
echt gewonnen heb.”

Winnen
voelde als
een cadeau

De OnderwijsTopTalentPrijs
(OTTP) is een initiatief van
het Instituut voor Nationale
Onderwijspromotie (INOP).

Veelzijdigheid
Groesjenjka groeide langzaam toe naar de beslissing
om in het onderwijs te gaan
werken, vertelt ze. “Ik had
een romantisch beeld van ‘de
leerkracht’ door mijn eigen
fijne basisschooltijd. Wel wist
ik dat ik lesgeven leuk vond.
Het persoonlijke en veelzijdige
karakter van het vak gaf de
doorslag. Ik krijg energie van
de persoonlijke gesprekken
met kinderen, hun verhalen en

Het INOP werkt intensief
samen met de Stichting
Nationale Onderwijsweek
(NOW). Dit zal uitmonden
in het onderbrengen van
de OTTP bij de Stichting
NOW. Op 3 oktober vindt de
uitreiking van de OTTP 2019
plaats op de Hogeschool
Utrecht in Amersfoort.
Meer weten?
Kijk op www.
onderwijstoptalentprijs.nl.

Josien Boetje

de stukjes van zichzelf die ze
gebruiken om iets te creëren.”
Toch moest ze in het begin
wennen. “Ik vond het werk wat
overweldigend, kon moeilijk
hoofd- en bijzaken onderscheiden; er was zoveel te maken
en te doen. Ik weet ondertussen dat je heel veel keuzes
maakt op een dag, maar dat
veel dingen ook optioneel zijn
of later kunnen. Het duurt wel
even, denk ik, voordat je in dit
werk je eigen slag te pakken
hebt. Het kunnen leren van
meer ervaren collega’s is erg
fijn, maar vertrouwen op wat je
zelf in je hebt is misschien nog
wel belangrijker.”
De andere winnares van
2018 was Josien Boetje. Zij
werd genomineerd door de
Hogeschool Utrecht, instituut
Archimedes. Ze won de OTTP
met de door haar ontwikkelde woordencompetitie voor
het voortgezet onderwijs.
Josien: “Een veelgehoorde
klacht van docenten vreemde
talen is dat leerlingen aan
het eind van hun schoolcarrière maar mondjesmaat
de behandelde vocabulaire
kunnen toepassen. Ik heb een
woordencompetitie ontwikkeld waarmee woordjes op
een cyclische manier aangeleerd en getoetst worden.
In de app Memrise is een
cursus opgezet via de spaced
repetition methode. Daarnaast
heb ik wekelijks in de les een
quiz afgenomen via Google
Forms. Zowel met de quiz
als met Memrise kunnen
leerlingen punten verdienen
waarmee ze (gedeeltelijke)
vrijstelling kunnen krijgen
voor de eerstvolgende toets.
De score wordt bijgehouden
op een scorebord dat voor de
leerlingen permanent online
zichtbaar is.”
Impact
Het product dat Josien ontwikkelde past bij haar motiva-

tie om in het onderwijs te gaan werken. “Ik
geloof dat leren iedereen plezier kan geven,
als je maar de juiste manier vindt. Ik moest
er alleen wel aan wennen dat niet elk leuk
idee dat je verzint even goed aansluit bij je
leerlingen. Er zijn verschillen per niveau en
tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Je kunt dus bijna nooit een ‘one size
fits all’-oplossing verzinnen.” Lesmateriaal
wil ze blijven ontwikkelen om plezier te
houden in haar werk. “Ik zou het mooi vinden als het op scholen mogelijk wordt om
bijvoorbeeld minder les te geven en meer
aan ontwikkeling te doen.”
Het winnen van de OTTP leverde Josien
naamsbekendheid op. “Ik ben in contact
gekomen met verschillende scholen en
docenten. De impact van mijn onderzoek
op de praktijk is vergroot doordat ik mijn
kennis heb kunnen delen.”

Groesjenjka van Beek

ADVERTENTIE

WIN

een ontspannen massage
voor jou en je collega!

Dag in, dag uit voor
de klas staan is
leuk, maar kost ook
energie. Bij Cloudwise
waarderen we je inzet
enorm en bezorgen
daarom graag wat
ontspanning op
school!

Zo doe je mee:
Heb je een collega die net als Cloudwise het
onderwijs makkelijker, leuker en beter maakt?
Nomineer deze collega en geef aan waarom hij of zij
een massage op school verdient.

Nomineer: cloudwise.nl/win

