
L eren is … 

Weet je nog hoe het voelt, als je iets leert dat je geweldig vindt? 
Van leren weet je alles. Je hebt tenslotte elke dag een klas vol kinderen, die 
leren onder jouw begeleiding. 
 

Je weet bijvoorbeeld dat leren het 
best lukt als het betekenisvol is. Dat 
houdt in dat je het direct moet 
kunnen toepassen. 
 

Je weet bijvoorbeeld ook dat leren, 
wanneer je iets interessant vindt, 
beter gaat, dan wanneer je moet 
leren omdat de leerkracht het zegt. 
 
Maar weet je nog hoe je zelf leert? 
En weet je wat je wilt leren? Krijg je 
daar ook de kans voor, en neem je 
daar ook tijd voor? Sta je regelmatig 
stil bij je kwaliteiten? 
 

Weet je nog hoe het voelt, als je iets leert dat je geweldig vindt? 



Leren als plicht 

In je benoeming als leerkracht is  10 % van je tijd 
gereserveerd voor deskundigheidsbevordering. Je 
bent verplicht een bekwaamheidsdossier bij te 
houden. Met je leidinggevende  bespreek je 
vanzelfsprekend je persoonlijk ontwikkelingsplan en 
voer je voortgangsgesprekken. Bovendien doe je 
mee aan teamcursussen. 

Het kan zijn dat je dat geweldig vindt. Het kan ook 
zijn dat je het onzin vindt. Dat het je “kostbare tijd 
kost, terwijl je het toch al zo druk hebt”. Of dat je 
niet meer zo nodig hoeft te leren en je je motivatie 
kwijt bent geraakt door alle veranderingen. 

Dan is het belangrijk uit te zoeken wat je wel wilt. 
Iets wat voor jou waardevol is. 

Je voelt dan weer wat het is, als je iets leert dat je 
geweldig vindt! 

Leren geeft plezier 

Er worden steeds hogere eisen aan je gesteld. 
Ouders willen dat je verantwoording aflegt. De 
inspectie wil betere toetsresultaten.  

Je leidinggevende verwacht veel van je.  

En wat denk je van de kinderen? Ze vragen er niet 
letterlijk om, maar ze verwachten een leerkracht 
die enthousiast is. Die leren leuk vindt. Die een 
uitdagende situatie voor ze creëert. 

Daarvoor is je ontwikkeling bedoeld: om je voor te 
bereiden op al die verschillende verwachtingen. En 
natuurlijk ook om het plezier in je werk te 
behouden of te vergroten. 

Averca helpt daarbij. Geen theorieën of 
studiemiddagen. Maar direct en persoonlijk. We 
kijken samen naar je sterke punten en gebruiken 
die als basis voor jouw succes. Zo blijft leren dicht 
bij je. 

Averca helpt je om te ontdekken wie je bent, wat 
je kunt en wat je wilt. En bovendien hoe je dat kunt 
bereiken. Averca helpt je plezier te houden in je 
werk. 



Averca helpt je verder 

Averca is een jonge organisatie, met name gericht 
op mensen in het primair onderwijs.  

Daarnaast houdt het bureau zich bezig met 
loopbaanadvies voor iedereen die een 
carrièreswitch overweegt, re-integreert, te maken 
heeft met ontslag of wil doorgroeien naar een 
andere functie. 

Mensen die in het basisonderwijs werken hebben te 
maken met een veelheid aan taken. Er worden 
steeds hogere eisen gesteld aan hun ontwikkeling. 
Om hier als leerkracht grip op te krijgen en je eigen  
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien is het 
verstandig gebruik te maken van een coach. 

Averca is gespecialiseerd in het coachen van 
leerkrachten, beginnende directeuren, IB-ers  en 
managementteams. 

Averca kan je ook adviseren of coachen na een 
periode van ziek zijn, als je vast dreigt te lopen in je 
werk of als je op zoek bent naar een andere baan. 

Facilitering 

In de  wet Bio wordt ernaar gestreefd dat 
leerkrachten een sterkte-zwakte-analyse maken van 
hun functioneren. Deze analyse legt een basis voor 
een persoonlijk actieplan of persoonlijk 
ontwikkelplan. 

Het is de taak van de schoolleiding om deze 
kwaliteitsverbetering aantoonbaar te bevorderen. 
Deze intentie is in 2006 vastgelegd in het 
“Convenant professionalisering en begeleiding van 
onderwijspersoneel in het PO en VO“ 

Werkwijze 

Na een kennismakingsgesprek bepalen we samen 
een kort en krachtig coachingstraject, dat aansluit 
bij je persoonlijke ontwikkeling. De schoolleiding 
ondertekent en toont daarmee aan in jouw 
ontwikkeling te investeren. Na afloop van het 
traject, rapporteren we aan de schoolleiding over 
het behaalde resultaat. De resultaten leg je vast in 
je persoonlijk bekwaamheidsdossier. 
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Averca  is opgericht door Ard Verrips.  

“Ik heb bijna 25 jaar in het onderwijs gewerkt, als 
leerkracht, adjunct-directeur, IB-er en 
directeur. In mijn werk heb ik veel  
gebruik gemaakt van mijn vermogen om 
te coachen.  

Diverse mensen heb ik mogen  
begeleiden naar ander werk of heb ik op 
een andere manier kunnen coachen. 

Mijn kernwaarden zijn: integriteit en  
objectiviteit. In mijn manier van  
coachen ben ik luisterend en  
analyserend.  
Confronterend en realistisch. 
Creatief en uitdagend.  

En altijd op zoek naar de kracht en drijfveren van 
mensen. 

Hierbij wil ik aansluiten.” 

Averca verzorgt ook trainingen 
 

 Zicht op de toekomst, bij dreigend 
ontslag 

 

 Omgaan met lerarenweb en het  
bekwaamheidsdossier 

 

 Terug naar school, voor herintre-
ders en zij-instromers 

 

 Collegiale coaching: een training 
waarbij collegiale consultatie op 
een hoger plan wordt getild. 

 

Graag overleg ik met u over trainingen op maat. 


