
Waarom investeert de BMS juist  
in deze tijd in een HuisAcademie?

We leven en leren in een dynamische wereld.  

Die wereld heeft zelfs een naam: ‘VUCA’.

VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en 

Ambiguous en betekent vluchtig, onzeker, com-

plex en dubbelzinnig. Een heel actueel voorbeeld 

is corona. Een virus waar 2 jaar geleden niemand 

van had gehoord. Hoe ga je in het onderwijs 

om met grote vraagstukken die een pandemie 

met zich meebrengt? Waar geen kant en klaar 

antwoord op te vinden is? Dat doet bij ons als 

onderwijs-mensen een beroep op een onder-

zoekende houding. En dat vraagt om creativiteit, 

wendbaarheid en flexibiliteit. Want de toekomst 

valt niet te voorspellen. Maar je moet er wel in 

kunnen bestaan. 

De missie van de BMS HuisAcademie, onderdeel 

van de BMS als lerende organisatie, is om kin-

deren én onszelf als professional te verzekeren 

van een toekomstperspectief in die dynamische 

wereld. En juist dát vraagt om toekomstbestendig 

onderwijs. De BMS HuisAcademie, als platform 

voor professionaliseren is hier ondersteunend 

aan. ‘Wij zijn de BMS’! En onze kernwaarden als 

ingrediënten voor een professionele leergemeen- 

schap zijn: ‘gemeenschapszin, kwaliteit en  

spiritualiteit’. 

Waarom een HuisAcademie en welke 
plaats hebben de kernwaarden van 
de BMS daarin?

De meerwaarde van een HuisAcademie zit hem 

erin dat scholen zich verder gaan ontwikke-

len naar ontwikkelgemeenschappen. Juist dan 

ontwikkelt zich een cultuur tussen scholen én 

binnen scholen. Een cultuur waarin we van en 

met elkaar leren. Een cultuur waarin we wend-

baar en veerkrachtig zijn. Het succes daarvan is 

wel afhankelijk van het doel om samen naar die 

professionele ontwikkelcultuur toe te werken. 

Gemeenschapszin, één van de kernwaarden van 

de BMS ligt hieraan ten grondslag.

Zien jullie de academie als een 
opleidingsinstituut of als een strate-
gisch instrument? En, is het hebben 
van een eigen scholingsaanbod een 
doel op zich of een middel tot? 

De HuisAcademie is een middel ondersteunend 

aan een lerende organisatie die de BMS wil zijn. 

Het gaat hierbij om het neerzetten van een geza-

menlijke professionele leergemeenschap. Mooi 

geformuleerd zou je het ‘een community of  

practice’ kunnen noemen; de lerende gemeen-

schap die je kunt inzetten op schoolniveau. De 

HuisAcademie draagt hieraan bij door boven-

schoolse uitwisseling. We wisselen kennis en 

ervaringen uit tussen scholen en halen gezamen-

lijk kennis van buiten naar binnen door samen 

te werken. Uiteindelijk gaat het erom dat de 

kennisoverdracht bijdraagt aan de Kwaliteit van 

het onderwijs. En dat is een tweede kernwaarde 

van de BMS. Stopt je blik bij het realiseren van het 

aanbod of kijk je verder naar de effecten in de 

klas? Voor een professionele leergemeenschap is 

gemeenschapszin nodig en die vormen we uit-

eindelijk met alle medewerkers: de professionals 

van de BMS.

Hoe breng je al die medewerkers  
bij elkaar?

Onze medewerkers (de onderwijsprofessionals) 

zijn de deelnemers van de BMS HuisAcademie 

(en dat zijn we met ruim 600 collega’s), horen 

bij dezelfde werkgever maar kennen elkaar vaak 

niet. En dat terwijl we allemaal bezig zijn met 

hetzelfde: Het verzorgen van goed onderwijs. 

Wil je tot uitwisseling komen, dan zul je vanuit 

de organisatie aan ‘community building’ moeten 
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doen. Binnen de BMS HuisAcademie starten we 

daarom met het organiseren van een diversiteit 

aan leeractiviteiten om uiteindelijk een rijke, of 

krachtige leeromgeving te realiseren. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld het opzetten van leernetwerken. 

Hoe weet de BMS HuisAcademmie 
wat er speelt?

In eerste instantie hebben we ervoor gekozen 

om die onderwerpen centraal te zetten die via 

een optrommelactie en verschillende gesprekken 

uit het werkveld naar voren kwamen. Collega’s 

kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief met 

een eigen onderwerp een netwerk starten. Dat 

wordt dan gefaciliteerd door bijvoorbeeld een 

ruimte beschikbaar te stellen en mee te denken 

over wie een bron zou kunnen zijn voor bijvoor-

beeld inspiratie, verschillende denkrichtingen of 

de antwoorden op de nodige vragen. Maar ook 

hoe een collega de terugkoppeling binnen de 

eigen school kan verzorgen, wordt besproken. 

De waarde van de opbrengst zit juist in het stellen 

van kwalitatief goede professionaliseringsvragen. 

En daarin heeft de HuisAcademie een belangrijke 

functie. We kijken altijd met de mensen samen 

naar de vraag achter de vraag. Wat speelt er 

werkelijk. Dat gaat verder dan het direct oplossen 

van een probleem. Dit doet een beroep op een 

onderzoekende houding. En omdat het over de 

praktijk van de mensen zelf gaat is er altijd een 

grote betrokkenheid.

Welke plaats heeft de BMS Huis- 
Academie op dit moment binnen de 
organisatie?

Professionaliseren staat bij de BMS hoog in het 

vaandel. Goede, gelukkige leerkrachten maken 

 het verschil. En dat is zo belangrijk voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Er is een activiteiten-

kalender en er worden verschillende activiteiten 

georganiseerd. We snappen heel goed dat de 

HuisAcademie niet meteen zal staan als een huis. 

Maar we zijn gestart met een beweging en dat is 

een eerste stap om iedereen mee te nemen en 

de gelegenheid te bieden om tot professionele 

uitwisseling te komen. Als BMS HuisAcademie zijn 

we in ontwikkeling. We leren van en met elkaar. 

Het werkveld en alle medewerkers in verbinding 

met het stafbureau en haar omgeving. Goede 

ideeën zijn meer dan welkom. We zijn altijd 

nieuwsgierig naar nieuwe manieren van leren. 

Waarbij we juist ook het informele leren zien als 

krachtig middel om kennis te delen en te verbin-

den aan onze onderwijspraktijk.

Wat is de kracht van de BMS 
HuisAcadmie?

De kracht van de BMS HuisAcademie zit in het 

leggen van verbindingen! Wij zijn de BMS, een 

katholieke onderwijsorganisatie met 33 scholen, 

6200 leerlingen en 600 onderwijsprofessionals. 

Spiritualiteit, de derde kernwaarde van de BMS, 

zit in ons bloed. Wij stimuleren onze leerlingen 

om oog te hebben voor het mysterie van het 

leven, dat wat het leven bijzonder maakt, ongrijp- 

baar. Kinderen mogen zich verwonderen en ervan 

genieten. Wij geven ze de ruimte om hierin hun 

eigen weg te vinden. Wij geloven in de kracht van 

het vertrouwen en gaan uit van het goede van 

de mens. Daartoe richten wij, samen met de BMS 

HuisAcademie een krachtige leeromgeving in. 

Aan welke activiteiten kan ik  
nog meer denken? Wat vormt die 
krachtige leeromgeving?

De mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig als 

het gaat over de professionele ontwikkeling van 

iedere leerkracht (en alle andere medewerkers). 

Maar om een beeld te krijgen noem ik een aantal: 

Idee-ateljee, het W&T café, ‘BMS in de lift’, leer-

netwerken, themaconferenties, professionele 

leergemeenschappen, workshops, trainingen, 

inspiratiesessies, masterclasses en ook heel  

waardevol, themabijeenkomsten en begeleidings- 

trajecten voor onze startende leerkrachten.

Een leven lang leren én ontwikkelen. Daar draagt 

de BMS met haar HuisAcademie graag aan bij!
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