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Het lerarentekort vraagt om creatieve 
 oplossingen. Binnen IKC Triade heeft 
Laura van Rossen daar verschillende 
voorbeelden van. “Dit schooljaar heb ik 
twee goede LIO’ers ingezet vanuit de 
subsidiegelden corona. Een zwanger -
schapsverlof heb ik laten opvangen door 
een herintreder en Nicole Tuitert is via 
de verkorte opleiding op haar 50ste 
omgeschoold en ze blijft bij ons.” 

Laura zag twee jaar geleden ook direct de 
potentie van pedagogisch medewerkster 
Sanne Leerdam. “Ze werkte toen nog bij 
Solidoe en heeft vanuit die rol meertalige 
kleuters en hun ouders begeleid. Inmiddels is 
ze officieel lerarenondersteuner en gaat ze in 
augustus beginnen met de pabo. Maar wij zien 
haar al als volwaardig leerkracht en bij IKC 
Triade krijgt ze alle kansen zich te 
ontwikkelen.” 
 
Kriebels 
Sanne komt uit een onderwijsgezin. Toch koos 
ze op haar vijftiende voor de opleiding Sport & 
Bewegen. “Hockey was mijn leven, dus 
destijds was het een logische keuze.” Met haar 
opleiding kwam ze bij een bso terecht. Maar 
ambitieus als ze is, miste ze al snel uitdaging. 
“Je kunt er volop cursussen volgen, maar echte 
doorgroeimogelijkheden zijn er niet. Door de 
fusie van de scholen waar ik veel contact mee 
had, zag ik veel van het klassenleven. Het begon 
te kriebelen. Een eigen klas, het klassen -
management, de ontwikkeling van de kinderen 
beïnvloeden, dat leek me wel wat. Toen Laura 
me vertelde dat er een vacature voor leraren -
ondersteuner open kwam, heb ik niet lang 
getwijfeld. Voor mij kwam corona zeg maar op 
het juiste moment.” 
 
Droom waarmaken 
Sinds februari is Sanne drie dagen in de week 
lerarenondersteuner bij IKC Triade. “Maar de 
maandag draai ik eigenlijk al helemaal zelf”, 
vertelt Sanne met gepaste trots. “Ik kan me 
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e wel voorstellen dat er mensen zijn die het lastig 

vinden mij als volwaardig leerkracht te zien, 
omdat ik het papiertje nog niet heb. Maar ook 
daar werk ik aan. In augustus ga ik de flexibele 
pabo combineren met vier dagen werken bij 
IKC Triade. De manier van lesgeven in circuits 
spreekt me erg aan. Daar wil ik zeker mijn 
eigen creativiteit op loslaten. En de theorie kan 
mij nog verder brengen in de praktijk, daar kijk 
ik erg naar uit. Ik weet dat mensen het meestal 
andersom doen: eerst theorie, dan praktijk. 
Maar mijn ervaring met oudergesprekken en 
voor de groep staan, gaan me zeker helpen. 
Misschien lukt het zelfs om de opleiding in 
minder dan vier jaar af te ronden. Want een 
eigen groep is iets waar ik al lang van droom. Ik 
ben dan ook blij dat ik van mijn collega’s en de 
directeur het vertrouwen nu al krijg.” 
 
In de vingers 
Volgens de collega bij wie Sanne in de klas 
werkt, is dat vertrouwen niet voor niets. “Sanne 
heeft het echt wel in de vingers om een goede 
leerkracht te worden. Niet iedereen is geschikt 
voor ons type onderwijs, zelfs niet alle 
afgestudeerde leerkrachten zijn hier op hun 
plek. Maar ik laat mijn klas op maandag met 
een gerust hart aan haar over. En dat papiertje, 
dat komt er wel.”  

“ Ervaring met 
oudergesprekken 
en voor een groep 
staan heb ik al”
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