
 

 

4 november 2019 

 

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? 
 

Dat is de titel van het beste onderwijsboek 2018 in Nederland. Hoe kunnen we een 

basisschool zo organiseren dat de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en leraren 

zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap? Auteurs Eva 

Naaijkens en Martin Bootsma beschrijven hoe dit in praktijk werkt in hun basisschool in 

Amsterdam. Het COV brengt de auteurs naar Vlaanderen! 

 

Eva Naaijkens en Martin Bootsma: “In 2016 zijn we gestart met de Alan Turingschool in 

Amsterdam. Op onze school hebben we een Enigma-aanpak ingevoerd die ervoor zorgt 

dat veel processen in en rond school gestroomlijnd worden, zodat leraren hun werk 

optimaal kunnen uitvoeren. We brengen een kleine 50 jaar onderwijservaring samen.” 

Eva is jarenlang directeur geweest van een SBO-school (school voor speciaal 

basisonderwijs, vergelijkbaar met ons buitengewoon onderwijs) in Amersfoort. Deze 

school ontwikkelde zich van zwak tot excellent. Martin was Leraar van het Jaar (2011) 

en is naast leraar teamleider. 

 

Luister naar/ontmoet de auteurs op 

▪ Maandag 18 november om 19u30 in Buurtcentrum De Rekkelinge in Deinze 

(onthaal vanaf 19 uur) 

▪ Dinsdag 19 november om 19u30 in het Provinciehuis in Leuven (onthaal vanaf 19 

uur) 

▪ Woensdag 20 november om 14.30 uur in Aldhem Hotel in Grobbendonk (onthaal 

vanaf 14 uur) 

Schrijf nu in! De lezing is gratis voor jou als COV-lid. 

 

 

Het bekroonde boek 

Eva en Martin: “In dit boek leggen we stapsgewijs 

uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten 

waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog 

is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen 

richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. 

Wat in het boek staat beschreven is hoe onze 

school, de Alan Turingschool in de praktijk 

werkt. Omdat we zelf vanuit de principes die in het 

boek staan beschreven een school hebben opgericht 

en leiden, weten we dat onze aanpak in 

de onderwijspraktijk succesvol is.” Het boek is door 

de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het 

Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 

2018.  

 

Tip! Je kan het boek tijdens de lezing kopen met 5 

euro korting. 

 

 

 

 

 

 

https://www.enigmaonderwijs.nl/
https://apps.acv-csc.be/forms/nl/21284
https://www.askoscholen.nl/scholen/alanturingschool/Paginas/default.aspx

