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voorwoord

Wie zijn wij?
Flexpect is een team van vaste invallers binnen 
Xpect Primair. Zij staan in verbinding met alle 26 
scholen, krijgen het vertrouwen om iedere dag 
met een andere groep leerlingen aan het werk 
te gaan en halen vanuit vakmanschap elke dag 
opnieuw het beste uit zichzelf om voor onze 
leerlingen het verschil te kunnen maken.

Flexibel met betrekking tot voorbereiding, uit-
voering, verwachtingen, leeftijden, onderwijs-
vormen, ouders, culturen, werkdagen, wijken, 
methodes, collega’s en directeuren.

Werken voor Flexpect?
Voor sommige docenten lijkt het een regelrechte 
nachtmerrie, maar voor de medewerkers van Flex-
pect is het een weloverwogen en bewustgemaakte 
keuze: werken als invalleerkracht.  

Vaak een dag van tevoren, of soms zelfs op de och-
tend zelf pas krijgen ze te horen op welke school ze 
verwacht worden. En dat vereist behoorlijk wat flexi-
biliteit. Onvoorbereid, met soms slechts een inlog-
code van het digibord op zak betreden deze collega’s 
de school. In dit ‘Mini Magazine’ lichten we leer-
krachten uit, die dat elk op hun eigen manier doen. 
Lees waarom zij hebben gekozen voor Flexpect.

Laat je inspireren en lees mee!

Manon Segers

XPECT primair 
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Waarom kiezen 
voor een baan 
bij Flexpect?

Timo de Langen
Starter in het onderwijs

Ik ben Timo de Langen, 21 jaar en heb vorig school-
jaar de bewuste keuze gemaakt om te gaan werken 
voor Flexpect. 

Die keuze is mij zeer goed bevallen. Als jonge 
startende leerkracht heb ik er bewust voor gekozen 
om op verkenning te gaan binnen de stichting. Ik 
ben gedurende het jaar steeds meer gegroeid als 
professional, je leert je eigen grenzen nog beter 
kennen en je leert om een groep binnen een dag naar 
je hand te zetten. Door langdurende en kortdurende 
vervangingen af te wisselen bouw je ook vastigheid 
in, terwijl je ook weken of dagen wat flexibeler bent. 
En juist die combinatie is mij zeer goed bevallen. 
Invallers zijn momenteel nog belangrijker gebleken 
dan voorheen. Xpect Primair heeft invallers nodig 
om de bezetting rond te krijgen, en kwalitatief goed 
onderwijs te creëren voor alle kinderen binnen de 
stichting. Als invaller word je dan op scholen waar je 
komt meer en meer gewaardeerd en die waardering 
voelt goed. Het leuke als startende leerkracht vond ik 
ook dat als dingen de ene dag niet zo lekker liepen, 
je die de volgende dag kon verbeteren in een nieuwe 
groep. Ik krijg daardoor ook goed inzicht in wat wel 
en wat niet voor mij werkt, dit inzicht groeit tijdens 
dit soort wisselende dagen krachtiger dan in groepen 
waar ik meerdere dagen achter elkaar gepland stond. 

Mocht je flexibel, leergierig en  
ontdekkend ingesteld zijn, dan is  

Flexpect zeker een aanrader.  
En als je mij niet gelooft….?  
Dan moet je het zelf maar  

ondervinden! 

Nicky Lemmers
naast leerkracht ook 
ondernemer

Voor mij is werken voor Flexpect perfect!

Op deze manier heb ik toch een vast inkomen uit 
loondienst, terwijl ik daarnaast ook nog wat uurtjes 
werkzaam ben voor mijn eigen bedrijf.

Ik vind het juist erg leuk om elke keer ergens anders 
te werken, op deze manier wordt het nooit saai. 
Verder heb je ook de vrijheid om eens een keertje vrij 
te kunnen nemen, wanneer je in de praktijk iets meer 
gewerkt hebt dan in je contract is opgenomen. Wat 
ik ook erg prettig vind, is dat als je klaar bent je ook 
echt klaar bent. Niet nog een extra vergadering, een 
commissie of een ouderavond.

Dus voor mij is het momenteel een erg prettige  
manier van werken!

Clasina de Jong
die de overstap maakte 
na 35 jaar een eigen groep

Al een aantal jaar werk ik nu in de invalpool van 
Xpect Primair. En dat bevalt heel goed! 

Wel de lusten, maar niet de lasten. Het blijft enorm 
belonend om met kinderen te mogen werken. Ik 
geniet elke dag van hun nieuwsgierigheid, hun 
spontaniteit en leergierigheid. Maar als invaller ben 
je niet verantwoordelijk voor de groep en heb je 
geen vergaderingen of oudergesprekken. Ook de 
administratie is minimaal. Na 35 jaar vaste groepen te 
hebben gehad, vind ik het nu heel fijn om mij volledig 
te kunnen richten op de verbinding met de kinderen 
en van elke invaldag een zinvolle fijne dag te maken. 
Na schooltijd kan ik het dan ook echt loslaten en dat 
geeft mij veel rust en ontspanning. 

Op elke school zijn er zaken die ik heel goed geregeld 
vind of die mij verrassen en op elke school kom ik 
ook iets brengen. Ik ben mij ervan bewust dat ik een 
andere energie heb dan hun eigen vaste leerkracht en 
dat dat voor de kinderen ook heel verfrissend kan zijn, 
juist door hoe ik orde houd en lesgeef. Door bij Flex-
pect te werken kom je op veel verschillende scholen 
en krijg je veel ervaring om met allerlei soorten visies 
om te gaan en met ook veel verschillende kinderen 
uit allerlei verschillende sociale milieus en afkomst.

Op alle scholen zijn ze blij om je te zien want je helpt 
ze echt uit de brand. Ook zijn er altijd lieve collega’s 
die jou wegwijs willen maken op de school en in de 
klas.

Alle invallers die werken bij Flexpect zijn betrokken en 
flexibele leerkrachten die samen ook een echt team 
vormen en elkaar steunen waar nodig. Ook hebben 
we inspirerende bijeenkomsten waar we samen 
reflecteren en nieuwe zaken onderzoeken en ook veel 
lol hebben.

Kortom ik voel mij op mijn plek  
bij Flexpect!
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Anne Masseling
onderwijsassistent en leraar in 
opleiding

Het werken als onderwijsassistent binnen Flexpect 
kan ik zeker aanraden. 

Voor mij als pabo-student (deeltijd) is het een ideale 
manier om naast stage, meer ervaring op te doen 
binnen het onderwijs. Als onderwijsassistent krijg je 
bijvoorbeeld de kans om met individuele of groepjes 
leerlingen te werken binnen alle groepen van het 
primair onderwijs. Daarnaast zorgt het werken op 
invalbasis ervoor,dat je in een relatief korte tijd veel 
verschillende scholen binnen Xpect Primair kan leren 
kennen. Ook krijg je de mogelijkheid om verschillen-
de onderwijsstijlen te ervaren en erachter te komen 
wat wel en niet bij jou past. Een belangrijke 
toevoeging van werken ten opzichte van stagelopen 
in het onderwijs is, dat je als onderwijsassistent 
onderdeel uitmaakt van niet alleen Flexpect, maar 
ook van alle basisschoolteams waar je vervangt. 
Daarnaast ervaar je hoe het is om onderdeel te zijn 
van stichting Xpect Primair, waardoor je gebruik kan 
maken van de kan-sen die Xpect Primair je biedt. 

Dus mocht je graag meer ervaring op 
willen doen in het basisonderwijs, 

omdat je net als ik later als leerkracht 
in het primair onderwijs wilt werken, 

kan werken binnen Flexpect een 
mooie optie voor je zijn!

Patty Ho en Corne van Sprundel
Collega’s met een bijzondere expertise

Patty van Erven – Ho sinds schooljaar 20-21 met veel plezier voor Flexpect. “Ik 
probeer er elke dag een gezellige en uitdagende dag van te maken. Mijn sterke ei-
genschappen zijn flexibiliteit en creativiteit. Daarnaast vind ik het leuk om nieuwe 
dingen uit te proberen. Zoals leerlingen kennis laten maken met de Chinese taal. 
” Patty beschikt over een flinke verzameling gezelschapspellen en smartgames, 
die ze voor elke invalklus steevast van thuis meeneemt. “Kinderen zijn dol op die 
games,” zegt Patty. “Het werkt fantastisch in de klas. Vaak als leerlingen eerder 
klaar zijn, of als er weinig dingen voorbereid zijn, is het handig om dit soort spel-
letjes in te zetten. Bovendien wordt door die nadenkspelletjes het logisch denken 
getraind en het probleemoplossend- en doorzettingsvermogen vergroot. Een 
win-winsituatie, dus.” 

Naast verzamelaar van smartgames is Patty tevens gespecialiseerd in 
programmeren. ‘Ko de Kraker,’ ‘Microbit,’ ‘3D tekenen,’ ‘Scratch’ en 
‘Virtual en Argumented Reality’ ontdekken. Patty biedt het allemaal 
aan. En de leerlingen smullen ervan. Ze heeft zelfs een eigen 3D 
printer. “Ik heb gemerkt dat kinderen het heel leuk vinden om 
met programmeren bezig te zijn. Ze zijn er trouwens vaak ook 
heel goed in. Net als in escape-rooms.” Naast het leren program-
meren, laat Patty de leerlingen ook regelmatig (online en offline) 
escaperooms spelen. “Een perfecte manier om kinderen te leren asso-
ciëren. En dat vind ik ook het belangrijkste,” zegt Patty. “Ik wil leerlingen 
betrekken, uitdagen en ervoor zorgen dat ze leren leuk vinden. 

Mijn motto is niet voor niets: onderwijs doe je samen”

Corné van Sprundel heeft in schooljaar 20-21 gewerkt voor Flexpect. 
Naast zijn werk als leerkracht basisonderwijs, is hij ook werkzaam als 
muziekdocent en studeerde hij als drama docent af aan de theater-
academie . 

 “Ik merk dat mijn ervaring in de theater- en muziekwereld uitste-
kend van pas komt bij het invalwerk,” vertelt Corné. “Het is na-
tuurlijk niet bij elke klas het geval, maar de meeste groepen worden 
meteen enthousiast als je bijvoorbeeld met een gitaarkoffer de klas 
binnen komt. In de tijd die over blijft, probeer ik altijd een muzieklesje 
te geven. 

Ik vind het niet alleen zelf ontzettend leuk om te doen, maar ik ben ervan over-
tuigd dat samen muziek maken leidt tot een hoop plezier en de sfeer verhoogt in 
de klas. Daarnaast, denk ik dat het ook kan zorgen voor verbinding in de groep en 
de ontwikkeling van lef en creativiteit.”

Naast muzieklessen, maakt hij ook vaak gebruik van drama-activiteiten. “Als ik er-
gens ga invallen, heb ik altijd een boek met ‘energizers,’ concentratiespelletjes en 
improvisatie-oefeningen bij me. Ideaal om in te zetten en bijna altijd een succes 
bij de leerlingen. 

Femke Zeegers
die een vaste baan bij een 
ander bestuur opgaf  
voor flexibiliteit

‘Waar heb je stagegelopen?’ 
‘Werk je al lang als invaller?’ 

Zo wat vragen die ik de 
 afgelopen maanden met een 
lach heb beantwoord. ‘Nee, ik 
kom niet van de Pabo en ik werk 
nog maar net bij Flexpect.’

‘Maar hoezo dan?’ En dan begin ik vol trots te 
vertellen tegen iedereen die het maar horen wil. 
Ik ben 18 jaar leerkracht geweest op een hele fijne 
school. Heb het daar altijd naar mijn zin gehad, 
maar altijd wel een kriebel gevoeld om mezelf te 
blijven uitdagen. Afgelopen jaar heb ik de sprong 
in het diepe gewaagd. Ik ben een eigen bedrijfje 
gestart. Ik coach kinderen in het vergroten van 
weerbaarheid en zelfvertrouwen en onderwijs-
teams op onderwijsvernieuwing. Dit is toch lastig 
te combineren met een vaste groep en de ver-
antwoordelijkheden en taken die daarbij horen. 
Dus....flexibiliteit, dat is wat ik zocht! 

En zogezegd, dit doe ik nu alweer 2 jaar en heb 
er geen seconde spijt van gehad. In de eerste 
maanden heb ik verschillende scholen van binnen 
mogen zien en heb steeds elke dag weer de uit-
daging gevoeld om met de kinderen er een fijne 
dag van te maken. Je kunt het vergelijken met de 
eerste dag van het nieuwe schooljaar, en dat elke 
dag opnieuw. Het is dus hard werken, maar het 
wordt nooit saai. En na de overdracht en het net-
jes achter laten van je lokaal, is het ook echt klaar

Ik ben nog elke dag blij dat ik 
deze keuze heb gemaakt.
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Neem voor meer informatie contact op met Manon Segers,  
coördinator van Flexpect.

manon.segers@xpectprimair.nl

Nieuwsgierig geworden... 

... naar de mogelijkheden?


