Eerste certificaat Beeldbegeleider bij Primus uitgereikt
Vrijdag 14 april heeft Ria Strikwerda, Intern begeleider en ESN bij OT Nannewiid, als eerste
het certificaat Beeldbegeleider bij Primus, ontvangen uit handen van Wilma van de Venn.
De uitreiking vond plaats in Oudeschoot in aanwezigheid van clusterdirecteur Idzard
Silvius. Willy Boschma was vertegenwoordigd vanuit Stenden Hogeschool en collega’s Inge
Dekker en Els Baars waren aanwezig als opleiders Beeldbegeleider.
Ria heeft zich de competities van Beeldbegeleider eigen gemaakt in de interne opleiding van
anderhalf jaar die in samenwerking met Hogeschool Stenden, op locatie wordt gegeven. De
basisvaardigheden van de techniek en het coachen met beelden krijgen verbinding met de
visie op begeleiden en met de interpersoonlijke competities van de Beeldbegeleider.
Hierdoor kan Ria deze interventie inzetten, zodat zij leerkrachten nog beter kan
ondersteunen bij het steeds complexer wordende beroep van leerkrachten die passend
onderwijs vorm moeten gaan geven.
Beeldbegeleiding wordt bij iedere leerkracht van Primus ingezet als ondersteuning in het
kader van de professionalisering als leerkracht. Vanmiddag tijdens de uitreiking van het
eerste certificaat bleek dat de ervaringen van leerkrachten positief zijn. Hoewel
leerkrachten de camera in de klas eerst spannend en confronterend vinden, is er bij de
meesten na het eerste gesprek sprake van positieve waardering. Sommigen vragen zelfs om
vaker naar eigen beelden te kunnen kijken en daarna nog een keer in gesprek te gaan met
de Beeldbegeleider. Dit is te danken aan de veilige omgeving die Ria kan scheppen, waarbij
de leerkracht eigenaar blijft van zijn leerproces en zijn eigen doelen kan bepalen.
Op dit moment zijn er nog vier Beeldbegeleiders bij Primus in opleiding die aan het einde
van dit schooljaar hun certificaat hopen te halen door een afsluitend assessment te doen bij
Stenden, zodat straks in ieder Onderwijsteam twee Beeldbegeleiders aanwezig zijn.
Ria, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Veel succes en vooral plezier in je
werk!

