
Met veel lef heeft schooldirecteur Nicole Verdier zes mensen zonder 
onderwijservaring aangenomen om het lesaanbod op haar school  
te verrijken en leerlingen te inspireren. Een uniek project dat grote 
gevolgen kan hebben voor de invulling van het onderwijs. 

Meintje Spijker van Stichting PCOU/Willibrord, waar De Boomgaard 
onder valt, is de bedenker van het project OnderwijsAmbassadeurs. 
Ze werd onder meer geïnspireerd door het verhaal van de bekende 
rapper Ali B. over juf Mirjam. Meintje: ‘Zij heeft in één dag het leven 
van Ali B. veranderd. Hij was naar eigen zeggen niet sterk of slim, 
maar toen deze invaljuf ging rappen met de klas, ontdekte Ali B.  
zijn talent.’ De OnderwijsAmbassadeurs werken één dag per week 
op De Boomgaard, daarnaast blijven zij werkzaam in hun eigen 
branche. ‘Zo vindt er een kruisbestuiving van kennis plaats’, aldus 
de bedenker van het project.

Richard Busscher (45) is één van de OnderwijsAmbassadeurs.  
Hij werkt als productmanager auto-airconditioning en techniek is  
zijn hobby. ‘Ik wil de kinderen graag enthousiast maken voor  
alles wat met techniek te maken heeft. Het is prachtig om kinderen 
dingen te laten doen buiten hun comfortzone en daardoor hopelijk 
hun horizon te verbreden’, aldus Richard. ‘Verder ben ik direct 
inzetbaar om met een paar leerlingen extra rekenoefeningen te 
doen.’ De ambassadeurs bieden de leerkrachten dus ook meer 
handen in de klas, waardoor de werkdruk wordt verlaagd.
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Directeur Nicole Verdier is razend enthousiast over het project.  
‘We zijn pas net begonnen, maar volgens mij is het nu al een succes. 
Er is een schat aan kennis en aan nieuwe energie de school binnen 
gekomen.’ Nicole is al een tijdje met de ouderstuurgroep op zoek 
naar hoe zij het onderwijs meer kunnen verbinden met ‘het échte 
leven’. De pilot OnderwijsAmbassadeurs sluit daar naadloos op aan. 
‘Met structurele inzet van OnderwijsAmbassadeurs zijn er veel meer 
mogelijkheden om het onderwijs anders vorm te geven en daarmee 
veel meer verlichting en verdieping.’ 

Hebben de OnderwijsAmbassadeurs wel de juiste tools in handen om 
voor de klas te staan hun kennis over te brengen? ‘Ja, daar zorgen  
wij voor’, zegt Meintje Spijker enthousiast. ‘Er is een strakke aanname 
procedure en ze krijgen vanaf de eerste dag begeleiding en trainingen, 
zoals vreedzame school, klassenmanagement en didactiek. Daarbij 
staan ze steeds samen met de leerkracht voor de groep, vanuit deze 
samenwerking en interactie verwacht ik een goede afstemming op de 
behoefte van de leerlingen, want daar gaat het om.’

Aan de pilot is ook een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld, zodat 
de ervaringen en resultaten van het project direct in kaart worden  
gebracht. Meintje Spijker: ‘Het team van De Boomgaard hecht waarde 
aan ‘over de grenzen’ denken, uitproberen en evalueren. Niet aan  
de kantoortafel, maar met professionals op de werkvloer. Zo geeft 
het team het voorbeeld aan de leerlingen: ‘practice what your preach’, 
of kunnen we beter zeggen ‘practice what you teach’?’

Een bankmedewerker, grafisch ontwerper,  
redacteur, productmanager auto- airconditioning. 
Wat hebben deze mensen gemeen? Ze werken  
sinds september 2020 allemaal op De Boomgaard  
als OnderwijsAmbassadeur. 
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