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Geliefde leraar verovert Curaçao
Meer dan twintig jaar geleden besloot Veronica Weusten zich te specialiseren
in het begeleiden van docenten. Als docent pedagogiek was het haar
opgevallen dat ze goed was in het coachen van studenten die kampten met
ordeproblemen. Ze schreef er een handleiding voor. In januari werd ze
voor de tweede keer op Curaçao uitgenodigd om een workshop te geven.
Dit maal op de Pierre Laufferschool. Haar concept van ‘De geliefde leraar’
begint de wereld te veroveren.
Tekst Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

O

p Te Amo Beach
op Bonaire worden we aangesproken door een
opgewonden
Nederlandse
dame.
Gefrustreerd wijst ze naar de kanoexpeditie: een groepje toeristen
van een cruiseschip dat met een
begeleider-op-jetski komt aanvaren. ,,Dwars over het rif, dat
kan toch niet”, roept de vrouw.
,,Ik heb dit drie jaar geleden al
tegen Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) gezegd
en ze zouden het er over hebben.” Haar gezicht spreekt
boekdelen als we met haar mee
kijken naar de begeleider-opjetski die vergeefse pogingen
doet om zijn expeditieleden via
het koraalvrije pad te laten laveren in plaats van over de kwetsbare koralen. Soms scheurt hij
er tientallen meters vandoor,
het is onduidelijk of hij gedreven wordt door frustratie of
slechts geniet van de snelheid
waarmee de jetski over het water scheert. De peddelaars meren aan bij zijn helpers op het
strand, krijgen een versnapering en waaieren even later
snorkelend uit over het rif. Na
een dik uur stappen ze weer in
hun kano’s en vertrekken richting het cruiseschip. Opnieuw
staat de vrouw handenwringend
toe te kijken hoe een aantal ex-

Boekomslag ‘De geliefde leraar’.
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peditieleden het presteert om
weer de kortste route te nemen;
dwars over het rif. We denken
meteen aan ‘De geliefde leraar’,
het boekje van Veronica
Weusten dat we naar aanleiding
van het interview begin januari
van haar kregen. Daarin zet ze
in enkele heldere stappen uiteen hoe je de leiding kunt nemen over een groep die je onder
je hoede hebt.
Weusten (1952) werd als vierde dochter geboren van zes
meisjes en twee jongens. Haar
vader, die eerst directeur was
van een opvoedingsinstituut,

richtte een internaat op voor
moeilijk opvoedbare jongens.
Weusten heeft het dus van geen
vreemde dat je kunt leren hoe je
met kinderen omgaat die geneigd zijn de orde te verstoren.
Volgens Weusten begint het namelijk bij jezelf.
De opgewekte en zeer gedreven Weusten observeerde op
verzoek van scholen gedurende
de afgelopen 22 jaar zo’n 6.000
lessen. Naar aanleiding van
haar observaties adviseerde ze
docenten en scholen hoe ze
naar haar idee het beste met het
probleem om konden gaan. Ze
adviseert en begeleidt zowel
groepen als individuele docenten in het Omgaan met probleemgedrag en Orde en sfeer in de klas.
Het maakt voor haar geen verschil of het een beginnende of
ervaren docent is, want een probleem is een probleem en dat
kan worden opgelost. Daarnaast
geeft ze training aan senioren:
Vitaal voor de klas en Zelfpresentatie: een training in non-verbale communicatie.
Maar hoe doe je dat, een geliefde leraar worden? Hoe neem
je de leiding weer en voorkom je
dat zaken onnodig escaleren?
Waar moet je allemaal op letten
als je ordeproblemen hebt? Logischerwijs kan Weusten niet
overal tegelijk zijn en in antwoord op de steeds terugkerende vragen uit de praktijk schreef
zij ‘De geliefde leraar’. Het
boekje wordt steeds populairder, want ordeproblematiek is
universeel en Weustens inzichten werken als matrixen. Op
een aantal lerarenopleidingen is
het al verplichte kost en inmiddels heeft het ook Engelstalige delen van de wereld bereikt.
In het Engels heet het ‘The talented teacher’.
De kracht van ‘De geliefde leraar’ is de heldere manier over
hoe je met jezelf aan de slag
kunt om weer ‘directeur van je
klas’ te worden. We zijn immers geneigd te wijzen naar degene die zich niet aan de regels
houdt, zoals in dit geval, naar de
toeristen die dwars over het rif
gingen. Maar wat als we eerst
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eens naar de leider wijzen? Wat
had hij kunnen doen om deze
situatie te voorkomen?
Een gerespecteerd en geliefd
leider worden en blijven begint
bij het steken van de hand in eigen boezem. Jongeren zijn kritische consumenten. Als begeleider word je niet meer automatisch als autoriteit gezien omdat
je kennis hebt; je moet je inzetten en in korte tijd een goede
band met ze opbouwen. Je moet
duidelijk zijn in je bedoelingen
en helder in je optreden. Bij de
begeleider-met-jetski ontbrak
het aan natuurlijk gezag en aan
heldere opdrachten. En het was
twijfelachtig of de Aziatisch
ogende expeditieleden hem
überhaupt konden verstaan.
Waarschijnlijk heeft hij zijn
groep niet duidelijk gemaakt dat
koraal dood gaat als je het aanraakt. En als een leider geen duidelijkheid geeft over het doel
van een opdracht is de motivatie
al snel ver te zoeken. Uiteraard
moet een leider zelf het goede
voorbeeld geven, maar de expeditieleider getuigde van weinig
begrip en respect voor de onderwaterwereld, een houding die
hij daarentegen wel verwachtte
van zijn expeditieleden. Volgens
de richtlijnen van ‘De geliefde
leraar’ had de begeleider vooraf
moeten zeggen: ,,Welkom op
ons prachtige eiland. Ik hoop
dat we samen een mooie tijd
zullen hebben, maar wat er ook
gebeurt, jullie volgen mijn aanwijzingen op, want ik ben verantwoordelijk. Niet alleen voor
jullie maar ook voor het marienepark.” En hij had heldere uitleg moeten geven. Daarnaast
had hij als voorbeeld moeten
fungeren en respect voor de
onderwaterwereld moeten to-

nen. Dan had hij automatisch
zijn gezag kunnen laten gelden
en doortastend kunnen ingrijpen om schade aan het rif te
voorkomen.
Een schoolbestuur werkt op
soortgelijke wijze als Stinapa.
Zij geeft het hoofd of de rector
een toeziende taak als expeditieleider en verwacht dat hij zijn
expeditieleden bijstuurt waar
nodig. Niet alleen kinderen, ook
volwassenen hebben grenzen
nodig om zich veilig te voelen,
en een goede leider moet kunnen en durven bijsturen om
brokken te voorkomen.
Maar in de klas is de docent
de expeditieleider. Hij neemt de
leerlingen mee op een boeiende
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Elke deelnemer een exemplaar van het boek.

tocht en laat hen zo goed mogelijk door de lesstof laveren.
Hiervoor zet hij zijn persoonlijkheid in en bouwt een vertrouwensband op met de groep.
Op deze wijze krijgt en houdt
hij het natuurlijke gezag over de
groep. In een aantal eenvoudige
stappen leert Weusten hoe je
een geliefd leraar wordt of blijft.
Stappen die je kunt oefenen. Zij
gebruikt op scholen in haar Prezi een metafoor van een gids die
zijn groep door een wirwar van
ondergrondse gangen leidt. Ze
moeten op hem vertrouwen; hij
weet de weg.
Scholen kampen vaak met
conflictsituaties die de orde verstoren en gezagondermijnend

werken. Voor ouders en leerkrachten kan ongehoorzaamheid een terugkerende bron van
zorg en ergernis zijn, maar als
het aan Weusten ligt is dit straks
grotendeels verleden tijd.
Begin dit jaar vloog ze naar
Curaçao, het eiland waar zij in
2011 ook een workshop had gegeven. Haar deelnemers hebben de kennis en inzichten met
andere scholen op het eiland gedeeld die eveneens verrast waren over het effect. Weusten is
een begrip aan het worden op
Curaçao. Zij laat via de workshop ‘Hoe word ik directeur van
mijn klas’ het team van de Pierre Laufferschool op prettige wijze ervaren hoe belangrijk het is

om zelf weer de leiding te nemen. Die prettige wijze blijkt
duidelijk uit de enthousiaste reacties op de evaluatieformulieren die na afloop zijn ingevuld.
De workshop wordt ervaren als
zeer prettig, interessant, boeiend en inspirerend. Weusten is
van mening dat docenten moeten worden aangemoedigd om
de leiding weer te durven nemen.
Ze licht haar inzicht toe. ,,Het
gaat om een grondhouding. Je
leert om te zeggen: ‘Jullie zijn
allemaal schatjes, maar ik bepaal hier de gang van zaken’.
Dat is liefdevol en dat is voorwaardelijk voor een ontspannen
orde. Het goede leraarschap be-

rust in mijn optiek op drie pijlers; leiderschap, band en boeien. Je moet de leiding nemen, je
moet een vertrouwensband met
ze opbouwen en je moet ze weten te boeien. Kleine brandjes
kun je beter voorkomen dan
achteraf blussen, dus je maakt
een duidelijk onderscheid tussen voorwaarden en afgesproken regels. De voorwaarden bepaal jij, daarover valt nooit te
onderhandelen, alleen de regels
spreek je samen af. Te veel regels schept chaos. De vuistregel
is fatsoenlijk met elkaar omgaan. Leiderschap moet je ook
laten zien met je lichaamstaal.
Non-verbaal zeg je vaak meer
dan je je bewust bent. Mijn the-

Weusten met haar cursisten op Curaçao.

ma is altijd vertrouwen. Dat
moet er zijn. Als de leraar zijn
leerling vertrouwt en serieus
neemt, zal de leerling zich hier
naar gedragen. De perfecte leraar bestaat gelukkig niet, evenmin als de perfecte ouder, maar
we zouden er wel naar kunnen
streven op de meest effectieve
wijze”, aldus Weusten.
Voor lezers van het Antilliaans
Dagblad stelt Veronica Weusten
10 exemplaren van De geliefde
leraar gratis beschikbaar. Bent u
geïnteresseerd? Stuur een mailtje
naar: mipa.ad@gmail.com of ga
voor meer informatie naar
i www.degeliefdeleraar.nl

