
 
 

 
 

 
 
 
 
Zij-instromer Dewi is al juf: ze hoeft niets te zeggen 
 

         
 
“Vraag hulp, geef je grenzen aan en relativeer.” Als je aan leerkracht in spé Dewi Havenaar 
(Piramide, Rijswijk)  vraagt wat ze haar collega zij-instromers adviseert, rollen deze drie 
motto’s er staccato uit. Sinds vorig jaar november staat zij nu voor groep 6 en hoewel de 
start pittig was, heeft ze allerminst spijt van haar overstap naar het onderwijs. Toen ze 
masterclasses ging geven op ‘Lekker fit’-scholen wist ze het: ik wil juf worden. Google 
bracht haar naar het interview met zij-instromer Resham Sardar (Rosaschool, Den Haag). 
Een telefoontje met Laurentius personeelsfunctionaris Carmen Louer deed de rest. Haar 
carrière als evenement-manager voor de Marathon in Rotterdam liet ze voor wat het was. 
 

 
 
“Soms zou ik een rugzakje met trucjes willen hebben. Toen ik net hier op de Piramide begon, 
stond ik naast een onderwijsassistent voor een best lastige groep. Ik wist niet hoe ik het aan 
moest pakken, wat doe je als kinderen je niet horen? Ja, ik voelde me ook toen zeker 
gesteund door collega’s. Gelukkig heb ik nu een rustiger groep 6. Mijn duo, Barbara 
Doornekamp is ook intern begeleider (IB, red.). Van haar leer ik onwijs veel. Ze helpt me 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
continu en ze heeft zoveel goede ideeën.  Maar 
dan nog. Op video-opnames die van mij voor mijn 
begeleiding worden gemaakt, zie ik hoe ik niet 
alles zie in de groep. Zo zag ik bij voorbeeld niet 
dat iemand achterste voren in zijn stoel zit of dat 
een ander wegdroomt. Dat is echt heel leerzaam.” 
Maar haar video-coach zei Dewi ook dat ze eigenlijk niets hoefde te zeggen: voor de groep is 
haar lichaamstaal zeer duidelijk.  
 
‘Ik wil ook naar groen’ 
Eenmaal op haar praatstoel is de 27-jarige Dewi niet meer te houden. Ze zit in haar 
klaslokaal achter haar bureau. Bij de deur hangt een ketting van felgekleurde codes: groen, 
oranje, geel en rood. Bij rood ben je de klos: time out. Het is een vondst van Positive 
Behaviour Support (zie bijgaande link, red.) “Het werkt echt heel goed,” zegt Dewi, “Ik wil 
ook naar groen, zeggen de kinderen. Wat ook fijn is, is ze in tweetallen bij elkaar te krijgen. 
Dan kunnen ze samenwerken, ook dat stimuleert leerlingen.”  Klassenmanagement en het 
groeiende contact met leerlingen staan duidelijk 
bovenaan Dewi’s prioriteitenlijstje. Voor de Ict-
toepassingen in het onderwijs draait ze haar 
hand niet om. Luchtig: “Ik heb een paar 
instructie-filmpjes opgezocht en zo weet ik hoe 
Prowise werkt. Ik vind het wel leuk dat collega’s 
aan mij vragen: hoe doe je dat?” 
 
School, werk, gezin 
Dewi heeft een kindje van anderhalf. En haar vriend is profvoetballer: “Evenementmanager 
van Marathon in Rotterdam is een opwindende baan, maar ik was wel veel weg in het  
weekend. Als profvoetballer is mijn vriend natuurlijk ook veel van huis. Dus toen de kleine 
eraan kwam, moesten er knopen worden doorgehakt. Toen ik de masterclasses deed voor  
de ‘Lekker Fit’-scholen merkte ik hoeveel plezier ik beleefde aan het voorbereiden van de 
lessen en het lesgeven zelf vond ik ook geweldig. Ik wilde juf worden en ben gaan Googelen: 
het interview met Resham plopte op en ik was om. Ik heb Carmen gebeld en zo is de bal 
gaan rollen.”  
Vindt ze het niet teveel, de combinatie van school, werk en gezin? “Het is druk,” beaamt ze, 
“Ik werk drie dagen in de week op de Piramide, ga één dag naar school en ik heb een dag tijd 
voor studie. Elke vakantie ruim ik één dag uit, die dag is helemaal voor mijn studie. Mijn  
ouders passen op ons kind en ik kan ongestoord door werken. Dat gaat prima. Ik heb me 
bemoeid met de Kinderboekenweek, dat is echt heel leuk. Ik doe wat ik kan.” 
Als een leerling even binnenkomt om iets te pakken, is het zonneklaar: Dewi is juf in hart en  
 
 
 

 

 Lees hier het artikel met Zij-
instromer Resham Sardar 
 

Lees hier over Positive Behaviour 
Support 

 

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/fa/08/fa08dd3c-9dc2-4adb-a166-487f99806ea1/zij-instromer_resham_sardar_sl_juni_2018_def.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/fa/08/fa08dd3c-9dc2-4adb-a166-487f99806ea1/zij-instromer_resham_sardar_sl_juni_2018_def.pdf
https://www.leraar24.nl/69531/positive-behavior-support-pbs-leren-in-een-positief-schoolklimaat/
https://www.leraar24.nl/69531/positive-behavior-support-pbs-leren-in-een-positief-schoolklimaat/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
nieren. Haar hele houding straalt uit dat het oké is dat het meisje nog even iets wil ophalen, 
maar alsjeblieft wel rustig, want ze is even in gesprek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Werken als Zij-instromer? 
 
Wil je graag als zij-instromer in het onderwijs werken, maar ben je nog niet bevoegd? 
Misschien heb je vragen die je graag beantwoord ziet voordat je de sprong waagt. Je 
bent van harte welkom om met HRM in gesprek te gaan over mogelijkheden om bij de 
Laurentius Stichting aan de slag te gaan. Je kunt contact opnemen met 
personeelsfunctionaris Karin Jeremic voor het maken van een afspraak: 
kjeremic@laurentiusstichting.nl 
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