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Spelen met je leven
Ook pensioen kan je spelenderwijs leren. 
In de online game ‘De reis van je leven’ 
speel je met je leven – nou ja, op een leuke 
manier dan. Je leert er op een makkelijke 
manier welke gebeurtenissen van invloed 
zijn op jouw pensioen. En natuurlijk hoe je 
dat pensioen zelf goed kunt regelen. 

Speel de reis van je leven op je telefoon in 
de koffie kamer, op je laptop of lekker 
thuis op de bank. Het spel is overigens 
niet verslavend, je kunt er alleen maar 
beter van worden! Je vindt het spel snel, 
op www.abppensioenspel.nl

Momentje voor jezelf 
In�het�onderwijs�is�geen�dag�hetzelfde.�Je�staat�altijd�‘aan’.�Voor�de�leerlingen,�hun�ouders,�
je collega’s,�voor�de�ontwikkeling,�de�groepsdynamiek…�voor�van�alles.�Maar�wanneer�
heb�jij�een�momentje�voor�jezelf?�Of�heb�je�dat�pas�wanneer�je�ooit�stopt�met�werken?�
Als pensioenfonds�voor�het�onderwijs�gunt�ABP�je�nu�een�momentje�van�rust.�Neem�even�
de�tijd�om�dit�magazine�te�lezen,�laat�je�inspireren�door�de�verhalen�van�anderen�en�denk�
na�over�je�(financiële)�toekomst.�Want�hoe�beter�je�weet�waar�je�aan�toe�bent,�hoe meer�
rust�je�hebt�over�je�geldzaken.�In�welke�levensfase�je�ook�zit,�ABP�is�er�voor�jou!

16  Reality�Check 11   Drie�genomineerden: 
Leraar�van�het�Jaar�2021

15   Shauna
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Heb je geen idee wat een  
leerkracht zoal opbouwt aan 
pensioen en wat het pensioen
inkomen wordt? Op basis van 
een fictief persoon laat dit  
voorbeeld zien wat een leer
kracht ongeveer aan premie 
betaalt en aan pensioen 
opbouwt. En wat er gebeurt met 
die cijfers, als je een dag minder 
gaat werken. Wil je precies 
weten hoe het bij jou zit? 
Kijk dan eens op MijnABP.

Colofon Momentje�voor�jezelf is een uitgave van ABP ©2021�| Tekst ABP
Ontwerp Enof creatieve communicatie | Fotografie Jelmer de Haas en Shutterstock

Op de cover...
Kim�Boels�(42)

Intern�begeleider�in�Heerlen

‘ Misschien wel het 
mooiste cadeautje 
van mijn leven’

Onderbouw,�Bovenbouw…�Pensioenopbouw!
Dit�magazine�gaat�zeker�niet�alleen�maar�over�pensioen.�Sterker�nog,�bijna�niet!�
In de�categorie�‘verplichte�lesstof’�toch�even�dit�rekenvoorbeeld.�Handig�voor�

nieuwsgierige�leerkrachten�die�nog�nooit�op�MijnABP�hebben�gekeken.

10   MijnABP, 
wat�kun�je 
daarmee?

4�dagen�werken 3�dagen�werken

Pensioenopbouw: 
€ 724�bruto/jaar

Premie (OP/NP): 
€ 255�bruto/maand

Pensioenopbouw: 
€ 543�bruto/jaar

Premie (OP/NP): 
€ 191�bruto/maand

Deeltijdfactor = 0,8889 Deeltijdfactor = 0,6667

MA DI WO DO VR MA DI WO DO VR

25% 
minder

Pensioengevend inkomen = € 58.000 per jaar
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‘ Het ging allemaal 
niet�zoals�gepland’
Kim Boels koos met haar hele hart voor de lerarenopleiding. Omdat 
ze heel graag met jonge kinderen werkt. Na een paar jaar lesgeven 
ging ze toch weer terug de schoolbanken in. Daarna rolde ze als
vanzelf in haar huidige baan, als Intern Begeleider op Bs. De Horizon 
in Heerlen. Totdat ze werd gedwongen om nét even iets meer dan 
‘een momentje voor jezelf’ te pakken.

‘Het leven ging niet hele-
maal volgens plan!’ 
lacht Kim. ‘Ik stond er geen 
moment bij stil dat alles 
zomaar zou veranderen. 
Dus als we het over pensioen 
hebben, is dat van mij wel 
een beetje een gatenkaas. 
Ik werd ernstig ziek, mijn 
relatie liep stuk en ben er 
tussenuit geweest om een 
B&B te runnen in Italië. Maar 
het maakt wel wie ik nu ben.
En ik ben gelukkig!’

Life events en jouw pensioen
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Gat opvullen
Dat gelukkig zijn komt vooral door haar leuke baan 
– en door de kinderen. ‘Kinderen zijn zo leuk! Altijd 
vrolijk, onbevangen, eerlijk en enthousiast. Daar 
krijg ik energie van! Ik begon in 2003 voor de klas als 
vervangster, op Bs. De Horizon. Eén dag in de week 
groep 7/8 en ook nog een kleuterklas.’ Toen de 
school qua leerlingenaantal groeide en de IB’er wel 
wat ondersteuning kon gebruiken, wilde Kim dat 
gat best opvullen. Ze volgde de IB opleiding, 
een post HBO-opleiding Jonge Risicokinderen en 
later de master Special Educational Needs.

Plusklas
‘Toen had ik genoeg bagage om mijn werk goed aan 
te pakken. Het is enorm divers en ik heb steeds 
nieuwe uitdagingen. Ik heb ook een master hoog-
begaafdheid gedaan, en maak deel uit van een 
project groep op bestuursniveau. We ondersteunen 
collega’s met hulpvragen op dit gebied, helpen met 
beleid maken en we delen 
onze kennis met alle aan
gesloten scholen. Ik heb 
zelf ook een plusklas 
opgezet, gedraaid en alles 
eromheen geregeld.’

Pas op de plaats
Zoals veel leerkrachten 
steekt Kim veel energie in de kinderen, die op hun 
beurt haar batterij weer opladen. In 2007 moest ze 
toch echt de pas op de plaats maken. Ze kreeg de 
schrik van haar leven, door een knobbeltje in haar 
hals. Het bleek de ziekte van Hodgkin, een vorm van 
lymfeklierkanker. ‘De grond zakte eerst onder mijn 
voeten vandaan. Ga ik dood? Toch voelde ik me niet 
echt anders en bleef ook werken naast de behande
ling. Tot het moment dat ze niet meer op mij 
konden rekenen.’

Terug in het ritme
In 2009 kreeg ze gelukkig een stamcel transplanta
tie. ‘Ik ben toen echt door het oog van de naald 
gekropen. Toen het weer wat beter ging, wilde ik 
snel weer terug naar school. In september 2009 zat 
ik dus met een kaal hoofd bij de eerste vergadering. 
Ik voelde me ontzettend gesteund door mijn colle
ga’s en kwam langzaam weer terug in het ritme van 
mijn werk. Eerst weer als leerkracht en langzaam 
werd ik toch weer richting de IBkant getrokken.’

Arrivederci!
Alsof ze nog niet genoeg voor de kiezen had ge kre
gen, liep ook na negen jaar de relatie met haar 
vriend stuk. ‘Dat was pittig, want ineens stond ik er 
alleen voor. Ik besloot een dag meer te gaan 
werken om ook financiële ruimte te houden voor 
leuke dingen. Ik moest wel op zoek naar een nieuwe 
balans voor mijn energie – dat is nog steeds zo. 
Gelukkig krijg ik op mijn werk alle steun. In 2018 

mocht ik er zelfs zes maanden tussen
uit, om met een vriend een B&B te gaan 
runnen in Italië. Een prachtig avontuur, 
ik voelde me daar zo op mijn plek!’

Mooiste cadeautje
‘Het was echt een mooi cadeautje van 
mijn werkgever. Na mijn genezing mis
schien wel het mooiste van mijn leven. 

Mijn directeur was heel betrokken, net als mijn 
schoolbestuur en samen hebben we een oplossing 
gevonden voor de tijd die ik weg was. Eentje die 
zo min mogelijk consequenties had voor mijn 
pensioen  opbouw. Ik denk dat mijn pensioen bij ABP 
heel goed geregeld is, het valt uiteindelijk wel mee 
met die gatenkaas denk ik. Ik zie het wel. In mijn 
situatie weet ik niet wat ik van de toekomst mag 
verwachten, het komt zoals het komt.’

‘Misschien wel het 
mooiste cadeautje 

van mijn leven’
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Voor�de�vierde�keer�op�rij�is�jouw�
pensioen�fonds�verkozen�tot�het�meest�
duurzame�van�Nederland.�ABP scoorde�
4�van�de�maximaal�te�behalen�
5 punten,�gevolgd�door�bpfBOUW�met�
een�score�van�3,9.�PME,�het pensioen-
fonds�van�de�metaal-�en�technolo-
gische�industrie,�behaalde�de�derde�
plaats�met�3,6 punten.

ABPbestuursvoorzitter Corien Wortmann 
is erg blij met de prijs, die elk jaar wordt 
uitgereikt door de Vereniging van Beleg
gers voor Duurzame Ontwikkeling 
(VBDO). ‘VBDO legt de lat flink hoog en 
ook wij verhogen onze ambitie. We willen 
concreet en meetbaar bijdragen aan de 
klimaatdoelen van Parijs en een betere 
wereld. Grote groepen van onze deel
nemers en werkgevers vinden dat 
dringend en belangrijk.’

ABP weer duurzaamste pensioenfonds

De pensioenvoorlichter van ABP houdt leerkrachten 
graag een beetje bij de les als het om pensioen 
gaat. Een voorlichter geeft geen advies. Want jouw 
pensioen, dat is jouw keuze. Weet je niet waar 
je moet beginnen, of hoe je er voor staat? 
De pensioenvoorlichter staat altijd voor je klaar!

Niet in beton
gegoten

Ingeborg Maes 
Pensioenvoorlichter

Hoe wil jij later leven als je niet meer werkt? 
En welk inkomen past daarbij? Natuurlijk leef je 
nu, dus ben je niet zo met later bezig. Maar wie 
stelt je dan ooit dit soort vragen?

ABP en het onderwijs



Creatief meedenken
Pensioenvoorlichter Ingeborg 
Maes: ‘Soms spreek ik mensen 
alleen, soms met hun partner 
erbij. Iedereen is welkom. Niet 
iedereen weet even goed waar 

ze moeten beginnen. Samen 
maken we zo’n gesprek toch heel 
nuttig. Er gaat vaak een 
wereld voor ze open, als wij 
creatief gaan meedenken met de 
situatie van de deelnemer. 
Vooral als we er gelijk een be re
kening in MijnABP bij maken.’

Speelruimte
‘Het pensioen is niet in beton 
gegoten. Je hebt veel meer 
keuzes dan je denkt. Het 
nabestaandenpensioen bijvoor
beeld, daarvan kun je een deel 
uitruilen. Zolang je beiden leeft, 
heb je dan meer pensioen. 
Je partner heeft minder bij over
lijden, maar heeft die dat ook 
nodig? Een ander onderwerp is 
eerder of later stoppen met 
werken. Mensen komen er 
tijdens het gesprek achter wat 
hun speelruimte is. Vaak zijn ze 
dan blij dat ze dat hebben 
gedaan, zo kunnen ze op tijd het 
gesprek aangaan met hun 
werkgever.’

Tip: Overzicht & Inzicht
Wil je meer over het pensioen 
weten, of je voorbereiden op 
zo’n gesprek? In MijnABP vind je 
Overzicht en Inzicht. waarmee je 
zelf aan de financiële knoppen 
van je toekomst kunt draaien. 
Dit is een makkelijke manier om 
eens je toekomstige inkomsten 
en uitgaven op een rij te zetten.

7

ABP stapt uit fossiele brandstoffen
Eind oktober maakten we ook bekend dat we gaan 
stoppen met beleggen in producenten van fossiele 
brandstoffen (olie, gas en kolen). In plaats 
daarvan richten we ons op investeringen in de 

energie transitie en op het verduurzamen van de 
groot verbruikers van fossiele energie, zoals 
elektriciteits bedrijven, de auto-industrie en de 
luchtvaart.

‘Je hebt veel meer 
keuzes dan je denkt’



De�klik�met�de�kleuters

Lekker
met pensioen

Als je het de kinderen zou vragen, zouden ze Ineke van der Rest (66) 
waarschijnlijk zo weer terug voor de klas willen. Al was het alleen al 
vanwege de leuke lessen die ze verzon. De creatieve kleuterjuf haalde 
het beste uit zichzelf voor de klas. Vooral omdat het zo goed klikte met 
de kleuters. Nu ze met pensioen is, kan ze haar creativiteit gelukkig 
nog steeds kwijt.

8   Momentje�voor�jezelf

Als kleuterleidster op OBS Finlandia in Rotterdam was ze een 
perfec tio nistische, maar creatieve en vrije geest. ‘Ik had niks met voor
gekauwde lessen’, vertelt Ineke. ‘Ik hield me wel aan de thema’s, 
maar ik gaf daar mijn eigen draai aan. Kleuters hielden van mijn 
poppen spel en mijn liedjes. Als je dat zelf verzint, breng je het ook 
echt over.’

Veel plezier
Het is niet altijd vanzelf gegaan. 
‘De laatste 15 jaar steeg de werkdruk 
enorm. Ik had ook moeite met de komst 
van computers en smartboards. Geluk
kig werd ik behoorlijk vrijgelaten op de 
school waar ik werkte. Zo heb ik toch 41 jaar met veel plezier op 
Finlandia gewerkt. Tot ik in 2009 onverwachts last kreeg van een 
chronische darmziekte en twee jaar thuis zat. De bedrijfsarts had me 
afgeschreven, maar mijn directeur geloofde in mij. Gelukkig, want zo 
heb ik toch nog 5 jaar voor de klas gestaan op deze leuke school, 
die echt in mijn hart zit.’

De wereld over
In 2016 ging Ineke met pensioen, maar ze zit nog steeds vol kleur 
en creativiteit. ‘Ik heb veel meer tijd voor kalligrafie en mandala’s 
tekenen. En voor dansen, bridgen en de hele wereld over reizen 
met mijn man Jos, die nu ook met pensioen is. Als er een wijkfeest is, 
kom ik helemaal los en verzin ik van alles!’

‘Deze leuke
school zit echt 
in mijn hart’

Momentje voor inspiratie



Sinds haar studie Agogisch Werk heeft ze in alle hoeken van het 
onderwijs gewerkt. Toch ziet Anne Marie van Herwaarden zichzelf 
nog lang niet met pensioen gaan. ‘Ik heb mijn gouden jaren nog 
voor me’, vindt de energieke IB’er van Dalton basisschool De 
Klipper in Berkel & Rodenrijs.

Anne Marie (54) begon in Rotterdam als schoolmaatschappelijk werker. 
Al snel wilde ze toch graag een eigen klas en volgde ze de verkorte PABO. 
‘Ik heb eerst een combi gedaan tussen zorgen en lesgeven. Daarna ben ik 
overgestapt naar het MBO (opleiding helpende welzijn niveau 2) en later 
als zorgcoördinator op het VMBO. Ik had ook jarenlang een eigen praktijk 
voor kinderen met leer en gedragsproblemen.’

Klusklas
Tegenwoordig werkt Anne Marie fulltime op BS De Klipper, een grote 
school met twee locaties in Berkel en Rodenrijs. ‘Momenteel bouwen 
we samen aan de klusklas. Dit is passend onderwijs, bedoeld als voor-

bereiding op het VMBO. De praktische, 
soms onopgemerkte talenten van 
kinderen, komen hierin tot bloei. Tijdens 
koken of timmeren leer je immers ook 
rekenen. En recepten volgen, dat is ook 
een vorm van begrijpend lezen. Deze 

kinderen halen met moeite de leerdoelen van groep zes, ze leren 
gewoon anders. Ik vind het een uitdaging om ze in hun kracht te 
zetten. Dat kan ik nog doen tot aan mijn pensioen!’

Feest en drama
Is ze daar toch niet stiekem een beetje mee bezig? ‘Het komt wel 
dichterbij, maar ik wil nog lang niet! Tennissen en reizen kan ik 
altijd nog doen, ik heb nu mijn gouden jaren nog voor me en wil 
daarin het beste uit deze kinderen halen. Hoe? Door van deze 
klusklas een succes te maken met enthousiaste collega’s en alle 
betrokken partijen. Dat verdienen deze kinderen!’

Nooit
met pensioen

Leerlingen�motiveren�
is�een�klus

9

‘Mijn gouden jaren 
liggen voor me’
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MijnABP�is�de�plek�waar�je�alles�over�jouw�pensioen
kunt�vinden.�Het bedrag�dat�je�hebt�opgebouwd�en
welk�inkomen�je�kunt�verwachten.

MijnABP, wat kun je daarmee?

Jouw pensioen, jouw keuzes
Ga je over niet al te lange tijd met pensioen, 
dan kun je MijnABP ook gebruiken voor het 
plannen van je pensioen. Op basis van de 
meest gekozen scenario’s, of meer ingericht 
op jouw persoonlijke wensen.

Je vindt de login (met DigiD) voor MijnABP
natuurlijk op www.abp.nl

Wil je kijken of je eerder kunt 

stoppen met werken? Of wil je 

juist weten of je in deeltijd met 

pensioen kunt?

Check het in MijnABP. Je kunt daar 

je pensioen plannen en aanvragen.

Gegevens�aanpassen
Een verhuizing, een sabbatical, 
een scheiding of een nieuwe 
partner; soms heeft dat invloed op 
de hoogte van je pensioen. Houd je 
gegevens daarom uptodate.

Overzicht en inzicht
Draai zelf aan de financiële knoppen van je toekomst.
•  Verschillende scenario’s berekenen, zodat je 

weloverwogen keuzes in je leven kunt maken.
•  Inzicht in het verwachte inkomen van jou en je 

eventuele partner.
•  Je uitgaven toevoegen om een compleet beeld te krijgen 

van je financiële situatie als je met pensioen gaat.

arrow-circle-right

arrow-circle-left

arrow-circle-left

MijnABP



Leraar
van het
Jaar De kanshebbers voor de titel Leraar van 

het Jaar in het basisonderwijs zijn stuk 

voor stuk kanjers. Ze hebben op hun eigen 

manier veel indruk gemaakt op de leerlin-

gen, ouders en collega’s die hen hebben 

voorgedragen. Wie zijn ze en wat maakt 

dat zij de drie kanshebbers zijn?

Alle�genomineerden�samen�een�boek�hebben�uitgebracht
met�daarin�ervaringen�van�docenten�in�het�onderwijs?
Er is ook een truienlijn bedacht en wie weet komt er wel meer. Een deel van 
de opbrengst gaat naar initiatieven die iets willen betekenen voor het terug
dringen van het lerarentekort. Het boek heet Deaucent, Als je werk je 
passie is – en is sinds kort verkrijgbaar, zowel in de boekhandel als online.

11

Wist
je
dat...

Leraar van het Jaar



‘Ik bedenk al mijn 
lessen zelf’
Chèrelle�Bouwen�(30)�is�leerkracht�van�groep�7�
en�8�op�OBS�Max�Velthuijs�in�Den�Haag.�Als kind�
wilde�ze�al�voor�de�klas�staan�om�te�bepalen�
wat�er�dan�gedaan�werd.�Die kinderlijke�drijf-
veer�heeft�haar�tot�een�bevlogen�leerkracht�
gemaakt�met�een�eigen�stijl�van�lesgeven.
‘Je kunt er als leerkracht echt voor iemand zijn, 
weet ik uit ervaring’, vertelt Chèrelle. ‘Ik had op 

‘Je kunt er als leerkracht 
echt voor iemand zijn’

‘ Leerlingen weten wat ze 
aan me hebben’
Ze�durft�zich�kwetsbaar�op�te�stellen�in�de�klas�
en�geeft�iedereen�gelijke�kansen.�Misschien�is�
Linda�Mansveld�(31)�daardoor�wel�zo�geliefd�
onder�leerlingen�van�CBS�De�Brug�in�Nieuwer-
brug.�Of is�het�haar�eigen�visie,�waarmee�ze�de�
methode�‘tweakt’�en�voor�leuke�lessen�zorgt?

‘Toen ik drie jaar geleden begon in groep 6, vonden 
leerlingen mij behoorlijk streng. Ze kwamen er- 
achter dat het ook duidelijkheid gaf. Dat ik altijd 
mezelf ben en heel consequent. Dat er ook ruimte 
is voor emoties, en dat je er mag zijn. Leerlingen 
weten wat ze aan me hebben. Omgekeerd zie ik 
hen ook voor wie ze zijn.’

Persoonlijk gegroeid
‘Het was geen gemakkelijke klas, we hebben 
samen hard gewerkt aan de relatie. Door puur en 
transparant te zijn heb ik vertrouwen opgebouwd, 
daarna werden ze opener en kwetsbaarder naar 
me. Ze mochten mij ook vertellen wat er beter kon, 
daar ben ik persoonlijk echt van gegroeid.’

Omvergeblazen
‘Iedere leerling is gelijk bij mij en ik stel realistische, 
maar hoge doelen. Ik bouw de les om, als de 
methode niet toereikend is om die doelen te halen. 
Je ziet snel wie genoeg heeft aan taakgerichte feed
back en wie na de instructie hulp nodig heeft. 
Dit kan per les, per doel verschillen. Zo krijgen

Groep 7 en 8
Den Haag

12   Momentje�voor�jezelf

Kanshebber Linda Mansveld

Kanshebber Chèrelle Bouwen



leerlingen vertrouwen, ze zijn soms verwonderd over 
hun eigen kunnen. Het resultaat mag er zijn, drie jaar 
later heeft deze klas ons met de Citotoets van groep 8 
echt omvergeblazen!’

Uitdagend
‘Ik maak me niet druk over mijn pensioen, het is goed geregeld. De weg er naartoe is 
voor leerkrachten in het basisonderwijs wel uitdagend. Het salaris is mager, en kom 

je alleen te staan dan ben je afhankelijk van de 
opvang. Je moet immers wel een klas draaien en 
dus heb je een vangnet nodig. Dat realiseren 
sommigen zich niet.’

‘Iedere leerling is 
gelijk bij mij’

Groep 8
Nieuwerbrug

school een meester in groep 8 die mij echt zag. 
Het was ook een fijne school en ik wilde er na 
mijn PABO graag lesgeven, maar het liep anders. 
Nu werk ik op drie scholen; als leerkracht en als 
didactisch trainer van collega’s in het Speciaal 
Onderwijs.’

Tempo
In de klas is Chèrelle direct en duidelijk, ze houdt 
van strakke lijnen. ‘Wel met een balans tussen 
liefde vol en streng zijn’, lacht ze. ‘Mijn prioriteit leg 
ik bij ontwikkeling. Ik maak graag mijn eigen lessen 
en werkvormen, en steek veel tijd in de voor-

bereiding. Het tempo is hoog, maar op een leuke 
manier. Ik wil ook echt aansluiten op de belevings
wereld van kinderen, ook buiten school doe ik dat 
via mijn TikTok kanaal @cherellebouwen.’

Eigen les
‘Laatst presenteerde ik in de klas een zelfbedacht 
krantenartikel over een telefoon met bijzondere 
functies. Spelenderwijs leerde ik de kinderen zo 
hoe een krantenartikel is opgebouwd en waar het 
aan moet voldoen. Aan de hand van een checklist 
gingen ze daarna zelf aan de slag en mochten ze 
elkaar feedback geven. Erg leuk!’

13



Groep 5 en 6

Almere
‘ Relatie met kind 
gaat voor de 
prestatie’

14   Momentje�voor�jezelf

Angela�Esajas�(43)�is�de�leerkracht�van�
groep�5�en�6�van�Bs�De�Driemaster�in�
Almere.�Ze kleurt�graag�buiten�de�lijntjes�
en�doet�er�alles�aan�om�kinderen�gelijke�
kansen�te�geven.�Natuurlijk�kost�haar�
dat�veel�energie�en�tijd,�maar�Angela�kan�
moeilijk�gas�terugnemen.

‘Als ik me aan een klas verbind, geef ik alles. 
Dan worden ze onderdeel van mijn leven, 
een soort familie. Niet alleen met kinderen, 
ook met de ouders – zij 
kennen hun kind immers 
het beste. Die relatie komt 
wat mij betreft vòòr de 
prestatie. Of misschien 
komt die dan juist omdat 
de verbinding er is.’

Liefde en begrip
Met een beetje liefde en begrip probeert 
Angela zo alles uit de klas te halen. ‘Ik word 
vooral gedreven door kansenongelijkheid. 
Daar wil ik echt iets aan doen en de kinderen 
zo iets meegeven voor later. Op mijn manier 
probeer ik die 30 leerlingen te laten zien hoe 
we als mensen met elkaar omgaan. We zijn 

allemaal mensen en ik investeer graag in 
begrip voor elkaar. Ik denk dat ik mede daar
door ben genomineerd door zoveel mensen, 
ik ben er echt een beetje van ondersteboven!’

Hot topic
‘Leuk om weer op de NOT te zijn, ik vind de 
workshops interessant en hoop er collega’s te 
spreken over de ontwikkeling van ons taal
onderwijs. Misschien iemand die net als ik 
met het boek ‘Rijke taal’ (Van Koeven, red) 

wil werken of al heeft 
gewerkt. Ik ben ook 
benieuwd naar de stand van 
ABP. Natuurlijk is het geen 
hot topic, maar wel relevant. 
Zeker omdat ik chronisch ziek 
ben en me daardoor verdiept 

heb in mijn pensioen. Ik weet dat het goed zit, 
maar het kan geen kwaad om het even te 
checken.’

‘Als ik me aan 
een klas verbind, 

geef ik alles’

Kanshebber Angela Esajas



Met�een�goed�gevoel
voor�de�klas
Lesgeven�in�de�lockdown:�als�leerkracht�moet�je�er�je�eigen�weg�in�vinden. 
Het�thuiswerken�heeft�veel�nadelen�gekend,�toch�hebben�leraren�er�ook 
van�geleerd.�Zo zijn�er�ook�leerkrachten�die�vaker�momenten�voor 
henzelf�in�het�dagritme�konden�inbouwen.

Shauna Plompen (29) werkt sinds april 2020 als docent omgangs
kunde op het ROC van Flevoland in Almere. Op Instagram geeft
ze collega’s tips over effectief lesgeven en zelfzorg.
‘Ik was zelf net begonnen aan een nieuwe baan, na de eerste
lockdown. Ik kende mijn leerlingen niet, heb ook mijn collega’s 
online leren kennen. Ik merkte wel dat ik tijd voor mezelf moest
vrijmaken. Dat ging makkelijker, omdat ik baas over mijn eigen
agenda was. Ik ben mijn ervaringen en tips toen gaan delen met
collega’s via Instagram.’

Het geheim
‘Zelfzorg in ons drukke beroep is 
heel belangrijk’, vindt Shauna. ‘Op 
school ben je immers veel tijd kwijt 
met alles om de lessen heen. 
Het geheim? Je moet thuis en op 
school structureel zelfzorg activitei
ten inbouwen. Dus niet alleen je 
rustmomentjes pakken, ook lekker 
gaan wandelen na de online les. 
Ook goede voeding en warme con
tacten onderhouden met vrienden, 
collega’s en familie is belangrijk. 
In mijn stories op Instagram laat ik 
zien hoe ik dat doe. Hoe ik met een 
goed gevoel voor de klas sta. Het is 
super leuk om hierover met andere 
leerkrachten in gesprek te gaan. 
We geven elkaar ook tips!’
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Als ik aan pensioen denk…
‘Dan vind ik het belangrijk dat 
je daar op tijd mee bezig 
bent. Nu denk ik daar niet 
vaak aan, maar ik stop het 
ook niet weg. Het is belang
rijk dat je weet hoe je er 
financieel voor staat, zodat je 
bewust beslissingen kan 
nemen over je pensioen!’
Meer tips?
instagram shauna.blijvenleren

Momentje voor inspiratie



Doe ook de 
Reality Check

Reality 
Check

Zo kom je er snel achter hoe financieel zelfstandig je bent en hoe jij meer inzicht kunt 
krijgen in je geldzaken. Op realitycheck.nl vind je niet alleen onze gratis tips en tools, 
maar ook een schat aan ervaringsverhalen – ook van je collega’s uit het onderwijs!

Wil je graag wat meer grip op je geldzaken? Dan helpt het als je weet 
hoe je er voor staat. Om je daarbij te helpen, hebben we tips en tools 
verzameld op www.realitycheck.nl. Je vindt er ook een gratis e-learning.

Hoe�financieel�vrij�ben�jij?

Doe de

Doe de check in 3 snelle vragen

Voor elke leeftijd en levensfase

Meer dan 15 gratis praktische tools


