
IRIS Connect 
 

De Deventer Leerschool is een 

basisschool gevestigd in het centrum van 

de stad Deventer. Hoewel de school een 

historie heeft van meer dan een eeuw, 

draagt zij pas sinds 1 oktober 1983 de 

naam Deventer Leerschool. Hiervoor 

droeg zij de naam Rijksleerschool.  

Sinds 2016 werkt de Deventer Leerschool 

met IRIS Connect en dat gaat lang niet 

altijd vlekkeloos. Lotte Huisman is 

groepsleerkracht en opleider binnen de 

school. Ze vertelt ons over de obstakels, 

maar ook over het succes! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

“Het succes 
ontstaat door 
collega’s die 
enthousiast zijn” 
 
Lotte Huisman 
Opleider 
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“Wij wilden als collega’s al een tijd van 

elkaar leren, collegiale-consultatie. Het 

kwam echter niet van de grond. 

Voornamelijk vanwege praktische 

redenen”, vertelt Lotte Huisman, “wie 

neemt bijvoorbeeld mijn klas over als 

ik bij een collega kijk.” IRIS Connect is 

wat dat betreft een voordeel gaat 

Lotte verder: “De techniek vraagt een 

bepaalde handigheid en uiteraard is 

een goede planning daarbij 

belangrijk.” Inmiddels heeft iedereen 

binnen de Deventer Leerschool zichzelf 

wel eens gefilmd en Lotte vertelt dat 

studenten die in de school rondliepen 

daar een belangrijke rol in gespeeld 

hebben: “Binnen de school werd voor 

studenten al gebruik gemaakt van 

beeldcoaching. Zij stonden er dus al 

voor open, zij hebben een lagere 

drempel. Als de student het gebruik 

dan wordt het voor de mentor ook 

eenvoudiger om het te gaan 

gebruiken.” Inmiddels ziet Lotte de 

effecten van IRIS Connect groeien: 

“Jezelf terugzien levert veel op. Je 

moet kritisch naar jezelf durven 

kijken, je open stellen voor anderen en 

leren van anderen. Ook duo-collega’s 

die elkaar niet zien, kunnen door IRIS 

Connect hun ervaringen delen. Hoe 

organiseer jij bijvoorbeeld de inloop- 

“Het is een veilige insteek. 

Je kan de beelden voor 

jezelf houden” 
 

in de groep? Wat doe jij anders dan ik 

of wat juist hetzelfde? Daarnaast is het 

een veilige insteek, je kan de beelden 

eerst voor jezelf houden en dan pas 

delen met wie je zelf wil.” Het succes 

komt echter niet zomaar aanwaaien 

gaat Lotte verder: “Het succes ontstaat 

door collega’s die enthousiast zijn. Zij 

vertellen over wat zij bij zichzelf 

hebben gezien en laten in overleggen 

zien hoe zij iets aanpakken. 

Voorwaarde is het hebben van een 

goed team, waar iedereen zich veilig 

voelt en zich kwetsbaar kan opstellen. 

Het is ook belangrijk om IRIS Connect 

op de agenda te blijven zetten. We 

gebruik het nu regelmatig in 

overleggen. We bekijken van elkaar in 

een klein groepje hoe iets gaat en 

geven elkaar tips.” In de toekomst wil 

Lotte het zelfs nog breder gaan 

inzetten: “Ik wil het zelf ook gaan 

gebruiken in mijn groep. Ik wil 

kinderen laten zien hoe ze werken. 

Bijvoorbeeld hoe het samenwerken 

gaat. De insteek is steeds positief”, 

sluit Lotte af. 

 

IRIS Connect  

Professionalisering staat bij de 

meeste scholen hoog in het 

vaandel. IRIS Connect biedt 

scholen de mogelijkheid om 

professionalisering door te 

voeren en zorgt voor het 

ontstaan van een 

kwaliteitscultuur binnen de 

organisatie. De leerkrachten 

leren van zichzelf en van elkaar. 

Elke les die een leerkracht geeft 

is een kans om er van te leren. 

IRIS Connect moedigt collegiale 

consultatie aan tussen 

leerkrachten.  
 

Met IRIS Connect investeert u op een 

effectieve, kosten en tijd besparende wijze in 

scholing voor uw personeel. U creëert een 

cultuur waar continu leren en verbeteren 

vanzelfsprekend is. IRIS Connect geeft de 

leerkracht de mogelijkheid om kwaliteit in 

eigen hand te nemen met behulp van veilige 

cloud- en video technologie.  
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