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Eerste educatieve bordspel voor leraren  

‘De Geliefde Leraar’ 

Sociaal pedagoog zet leraren aan tot zelfreflectie op leiderschap en talentontwikkeling 
 

Nijmegen, 12 februari 2015. Sociaal pedagoog Veronica Weusten heeft, in samenwerking met 

spelontwikkelaar Bart van Linder, het eerste bordspel voor leraren ontwikkeld. Het spel draagt dezelfde 

naam als haar bestseller ’De Geliefde Leraar’ en is speciaal ontwikkeld voor leraren van het voortgezet 

onderwijs, maar kan ook gespeeld worden door leerkrachten van het basis onderwijs MBO-docenten en 

Leraren in Opleiding (LIO’s). Het spel geeft ze inzicht in hun eigen talenten en leert ze spelenderwijs een 

getalenteerd leider te worden en te blijven. Opdrachtkaarten zetten leraren aan hun eigen gedrag te 

observeren en te reflecteren op het gedrag van medespelers. Het bordspel is hier verkrijgbaar. 

Het spel bestaat uit zeven verschillende ‘bouwstenen’ die van belang zijn voor goed leraarschap: gastheerschap, 

gezag en vertrouwen, contact en relatie, verveling en boeien, fatsoen en regels, rechtvaardigheid en straffen, passie 

en plezier. Het spel bevat kaarten met stellingen, waarna de speler bepaalt of hij/zij daar (niet) goed in is en of 

hij/zij deze (on)belangrijk acht. Het antwoord wordt met argumenten aan de medespelers gemotiveerd. De 

uitkomsten geven inzicht in het leraarschap van de deelnemers.  

Natuurtalent 

Een van de belangrijkste taken van een leraar in de klas is leiding némen. Een leraar met een ordeprobleem wordt 

door de leerlingen alleen de eerste les als leuk ervaren. Leerlingen hebben behoefte aan orde, regels en gewoontes. 

Goede omgangsvormen en heldere gedragsregels nemen leerlingen mee buiten de schoolmuren. “Sommige leraren 

zijn natuurtalenten”, vertelt Veronica Weusten. “Ze hebben geen bovennatuurlijke gaven en zijn niet 

charismatischer dan hun collega’s, maar het zijn vaak mensen die orde als stijl van leidinggeven zien. Bovendien 

zijn ordelijk leren werken, een rustige omgeving en een liefdevolle bejegeningsstijl, pedagogisch van groot belang.  

Deze leraren geven de gewoontes aan en stellen eisen die voor iedereen acceptabel zijn. Met dit bordspel toon ik 

aan dat je talenten kunt ontwikkelen en dat inzicht in je eigen gedrag de beste leermeester is.” 

 

Over Veronica Weusten 

Schrijfster, sociaal pedagoog en ondernemer Veronica Weusten volgde beroepshalve duizenden lessen in 

alle soorten en lagen van het onderwijs. Weusten ontwikkelde dit spel vanuit haar ervaring als observator 

en gebruikt herkenbare voorbeelden en illustraties om haar vuistregels kracht bij te zetten. Ze schreef ook 

‘De Geliefde Leraar’ (40.000 ex. verkocht) en verzorgt tevens interactieve voordrachten rondom gezag op 

school. 

__________________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie:  
 

Voor beeldmateriaal, interview verzoeken of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van 
Weusten en Hoornstra, Marike Timmermans (06 – 505 282 33) of mailen naar communicatie@degeliefdeleraar.nl 
 

 De spelregels van het bordspel: http://www.degeliefdeleraar.nl/wp-content/uploads/2015/01/presentatie_spel.pdf  

 Het bordspel en het boekje De Geliefde Leraar zijn te bestellen via http://www.degeliefdeleraar.nl  

 The Talented Teacher; how you remain one or how you become one staat online op http://www.degeliefdeleraar.nl/en/  
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