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De leerKRACHT-Versneller 
Beter onderwijs, meer werkplezier en betrokken leerlingen 
Waarom een leerKRACHT-Versneller 
programma 

Grotere basisscholen die zelf al eerste 
stappen hebben gezet met onderdelen van de 
leerKRACHT en kleinere basisscholen kunnen 
het leerKRACHT-programma aan met minder 
begeleiding dan reguliere basisscholen. Hen 
bieden wij daarom een versneld programma. 

Waarom kiezen voor de leerKRACHT-
Versneller? 

Jij en je team willen:  

§ Het onderwijs voor de leerlingen nog 
beter maken 

§ Minder tijd aan vergaderingen 
besteden 

§ Meer van en met elkaar leren 
§ Een volgende stap zetten naar een 

hecht samenwerkend, professioneel 
team 

§ Leerlingen betrekken bij het 
verbeteren van het onderwijs 

Hoe weet ik of onze school geschikt is voor 
dit programma? 

§ We zijn een basisschool met maximaal 
acht leraren. Of we zijn een grotere 
basisschool die zelf al eerste stappen 

heeft gezet met onderdelen van 
leerKRACHT 

§ Er is een team van leraren dat aan de 
slag wil met de leerKRACHT-werkwijze 
en deze wil vertalen naar de rest van 
de school 

§ De schoolleiding wil actief meewerken 
aan het ontwikkelen van deze 
werkwijze 

§ De schoolleiding weet dat onderwijs 
verbeteren tijd vraagt en is bereid deze 
tijd vrij te maken 

§ De basiskwaliteit van het onderwijs op 
onze school is in orde 
 

Hoe ziet het leerKRACHT-Versneller 
programma eruit? 

Gedurende een periode van zo’n acht weken 
gaan jullie aan de slag met de leerKRACHT-
werkwijze. Afhankelijk van de grootte van de 
school gaat dat om alle leraren of een deel 
van het team. De schoolleider draait deze 
periode mee met het startende team. 

Vier van deze sessies worden begeleid door 
een expertcoach van stichting leerKRACHT, de 
overige vier sessies worden door het team zelf 
uitgevoerd, met behulp van een programma 
van leerKRACHT. 
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Na de eerste periode gaat het team met 
behulp van de online leerKRACHT-academie 
en online workshops zelfstandig verder met 
de leerKRACHT-werkwijze en helpt daarnaast 
de nieuwe manier van werken te verspreiden 
en verder te ontwikkelen in de hele school. 

De expertcoach komt na vier en na acht 
maanden terug om samen met de 
schoolleider en een deel van het team te 
kijken waar jullie nog ondersteuning kunnen 
gebruiken. 

Wat moet je organiseren? 

§ Een gemotiveerd en enthousiast team 
dat, samen met de schoolleider, wil 
starten.  

§ Een richting hoe jullie het onderwijs 
voor jullie leerlingen nog een beetje 
beter willen maken 

§ De wil om de agenda om te gooien en 
tijd vrij te maken: concreet betekent 
dat anderhalf tot twee uur per week* 
voor een bordsessie en aansluitende 
werksessie 

§ Een hoop lef en een kritische blik: 
veranderen vraagt nieuwsgierigheid, 
maar ook een open dialoog over wat 
wel en niet voor jullie werkt 

 

Inschrijven en kosten 

Schrijf je vrijblijvend in via onze website: 
https://stichting-leerkracht.nl/de-leerkracht-
versneller/. 

De kosten voor het programma zijn € 5.000,- 
per school. 

Nadat je je hebt aangemeld, neemt een van 
onze expertcoaches contact met je op voor 
een intakegesprek. Als dat gesprek succesvol 
verloopt krijg je een samenwerkings-
overeenkomst opgestuurd. Pas na 
ondertekening is jullie inschrijving definitief. 

Meer weten?  

Heb je vragen over de leerKRACHT-Versneller. 
Contact met ons opnemen kan natuurlijk 
altijd. Mail ons via info@stichting-
leerkracht.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar 
op 085 - 401 57 94. En kijk ook op onze 
website: www.stichting-leerkracht.nl 
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*Samen aan jullie onderwijs werken vraagt tijd. In eerste instantie om een aantal nieuwe vaardigheden 
eigen te maken, maar vanaf het begin gericht op doelen die jullie zelf belangrijk vinden. Teams die al 
langer met de leerKRACHT-aanpak werken maken kritische afwegingen waar ze hun tijd wel en niet aan 
willen besteden. De ritmiek waarin een team verder gaat, verschilt per school. 

 

Veilig en gezond starten met leerKRACHT in Coronatijd 

We kijken ernaar uit om ook komend jaar weer met honderden scholen samen te werken. Daarbij 
staat de veiligheid van de deelnemende scholen en van onze medewerkers op de eerste plaats.  

Het programma hebben we daarom zo vormgegeven dat het veilig uitgevoerd kan worden. Daarbij 
kunnen we gemakkelijk schakelen tussen fysieke en online ontmoetingen, ondersteund door onze 
online academie en online workshops.  

In 2021 blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen we te allen tijde de geldende 
richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid hanteren. 

Alle veel gestelde vragen rondom het Coronavirus en leerKRACHT kun je vinden op: https://stichting-
leerkracht.nl/veilig-starten-met-leerkracht-in-coronatijd/.  


