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Grote vraagstukken op  
het gebied van duurzaamheid: 

klimaatveranderingen, voedselzekerheid, 
afname van biodiversiteit en de noodzaak 

om processen circulair te maken.Technologische 
ontwikkelingen en

en digitale
transformaties 

m e t  g r o t e  i m p a c t  o p  d e  m e n s
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. . . geen gebruikers
maar makers 

van de toekomst
Toenemende ongelijkheid 

in de samenleving

   Behoefte aan
        flexibilisering maar 
ook aan verbinding 

en gemeenschapszin



missie

missie
We zijn een onder- 

wijsgemeenschap  

van studenten,  

opleiders, leraren, 

schoolleiders  

en onderzoekers. 

We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen  

in Rotterdam en regio wereldwijze  

en eigenzinnige onderwijs professionals  

ontmoeten, die geloof hebben in  

ieder kind en dit nooit opgeven, die er  

met hart & ziel willen zijn voor kinderen. 

We geloven in kindkracht, groepskracht, leerkracht en teamkracht  

en bieden een oefenplaats om, door samen opleiden, onderzoeken  

en professionaliseren, bij te dragen aan een inclusieve samenleving  

die mens en natuur hoopvolle perspectieven biedt.



vi
si

e

visie We zijn ervan overtuigd dat je alleen een goede onderwijsprofessional 

kunt worden als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele 

ontwikkeling gaan hand in hand. 

Om met hart & ziel te werken in het onderwijs, om de goede 

dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je 

verbonden zijn met je drijfveren van zorg & liefde voor 

kinderen, het vermogen hebben om open te staan voor wat 

zich aandient, je eigen mogelijkheden ontdekken en inzetten 

en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.

We dagen iedereen dan ook uit...

....om eerder opgedane kennis en 

ervaringen, overtuigingen en 

handelings repertoire voortdurend 

kritisch te onderzoeken, te verrijken 

en -waar nodig- bij te stellen, om 

verantwoorde lijkheid te nemen  

voor zichzelf, elkaar en de wereld,  

‘het waagstuk van het onderwijs’  

aan te gaan, de vraag te stellen wat 

pedagogisch wenselijk is, de dialoog 

te zoeken, ook als het spannend is,  

en met ons handelen bij te dragen 

aan een wereld waarin iedereen er 

mag zijn en niemand wordt buiten-

gesloten, waarin we ons verbonden 

weten en scheidslijnen overbruggen, 

nieuwsgierig naar hoe het ook of 

anders zou kunnen, geen gebruikers 

maar makers van de toekomst,  

een wereld waarin we extra onder-

steuning bieden waar het nodig is en 

samen kunnen lachen om lichtheid  

te brengen en nieuw perspectief.



Onderwijsgemeenschap
voor doorgaande 

ontwikkeling

Met onze partners vormen we Thomas More Opleidingsschool (TMO),  
het Thomas More Praktijkcentrum (TMP) en de Thomas More Academie (TMA) 
tot een onder wijs gemeenschap waarin onderwijs professionals zich voort-
durend, als mens en professional, kunnen blijven ontwikkelen.

We bundelen de expertise uit de pabo en de opleidingsscholen en 
verrijken en verdiepen die met expertise uit onze Rotterdamse, regionale, 
landelijke en internationale netwerken.

In onze onderwijsgemeenschap ervaar je dat je van betekenis kunt zijn 
voor anderen en voor jezelf. Studenten, opleiders, leraren, school leiders  
en onderzoekers, iedereen kan op verschillende gebieden beginner  
en expert zijn en van elkaar leren.

 In 2024 realiseren we zo niet alleen de onderwijs kwaliteit  
die we voor ogen hebben, maar weten we ook (meer) mensen  
te winnen en te behouden voor werken in het onderwijs.

Onderwijsgemeenschap
      voor eigenzinnige

en wereldwijze
onderwijsprofessionals
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O n z e  d r i e  k e r n a m b i t i e s

TMO: alle studenten samen 
opleiden met het gezamenlijk 

curriculum van pabo  
en opleidingsscholen

TMP: Inhoudelijke ontwikkeling 
op Persoonlijk Meesterschap en de 

kernthema’s van de lectoratenTMA: Het samenbrengen  
van expertise en samen ontwerpen 
en uitvoeren van professionalise-
ring voor onderwijsprofessionals 

en scholen
TML: Thomas More  

Leiderschapsacademie



Eigenzinnige  
en wereldwijze 
onderwijs- 
professionals

We moedigen aan om wereldwijze en eigenzinnige keuzes te maken  
en gebruik te maken van ieders talenten en interesses en gaan daarover 
steeds met elkaar in gesprek. We doen daarbij een beroep op ambitie, 
kritisch en creatief denken, samenwerkend leren en innovatief ontwerpen 
van onderwijs, want de studenten van nu zijn de onderwijsprofessionals  
die straks kinderen voorbereiden op een nog onbekende toekomst.

We zijn erop gericht om de horizon van onderwijsprofessionals te  
verbreden door de confrontatie met een diversiteit aan perspectieven  
en praktijken. Dat doen we in projecten, excursies, masterclasses, 
onderzoekswerkplaatsen en leernetwerken. Ook kaarten we actuele 
vraagstukken aan o.a. op het gebied van (kansen)ongelijkheid, 
duurzaamheid, burgerschap en technologie. Zo dragen we bij aan  
de ontwikkeling van wereldwijze onderwijsprofessionals.

We bieden zo een veelzijdige leeromgeving waarin studenten, leraren,  
schoolleiders, opleiders en onderzoekers in verschillende opleidings- en 
professionaliseringtrajecten pendelen tussen theorie en praktijk en 
samen hun visie ontwikkelen en hun handelen in de onderwijspraktijk 
versterken door reflectie op visie & handelen en de onderbouwing daarvan. 
De komende jaren geven we die pendel nog meer vorm door te starten 
vanuit actuele praktijkvraagstukken, waarbij kennis wordt verworven  
op het moment dat die van betekenis is voor het oplossen van het 
praktijkvraagstuk.

. . . studenten van nu zijn de 
onderwijsprofessionals die

straks kinderen voorbereiden op
         een nog onbekende toekomst. . .
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O n z e  d r i e  k e r n a m b i t i e s
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. . .waardoor we als rolmodel 
kunnen fungeren voor (toekomstige) 
onderwijsprofessionals. . .

Daarbij investeren we in:
Structuur ondersteunt 

kwaliteitscultuur en  
professionele ontwikkeling

Innovatieve onderwijspraktijken

Variëteit aan routes

Sterke netwerken

TMA dé partner voor 
professionalisering

Samen onderzoeken  
versterkt handelen in praktijk

Bruisend ontmoetingscentrum

Diversiteit studenten  
& medewerkers

We zijn, nu al en straks nog meer, zelf divers: in verschillende levens- 
fasen en met verschillende achtergronden, uit Rotterdam en de regio.  
We brengen ons eigen verhaal mee en leven een inclusieve samenleving 
voor: een gemeenschap waar iedereen er mag zijn en niemand wordt 
buitengesloten, waar iedereen kan bijdragen, waar we elkaar vragen  
stellen en ook de wijsheid van de minderheid telt.

De komende jaren investeren we in het uitbreiden van onze  
netwerken om Rotterdamse jongeren te bereiken en in samenwerking  
met interreligieuze schoolbesturen.

O n z e  d r i e  k e r n a m b i t i e s
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In 2024 weten meer Rotterdamse jongeren de weg naar 
leraarschap te vinden en is de diversiteit in de samenstelling van 
het TMH-team toegenomen ...



D a a r b i j  i n v e s t e r e n  w e  i n :

Structuur ondersteunt kwaliteitscultuur 
en professionele ontwikkeling

Innovatieve onderwijspraktijken

Variëteit aan routes

Uitgangspunt van onze kwaliteitscultuur is dat 

onderwijsprofessionals de drijfveer hebben om elke 

dag te realiseren wat ze van belang vinden in hun 

praktijk, dat ze kwaliteit willen leveren in het licht 

van de missie van onze onderwijsgemeenschap,  

dat hun expertise hen in staat stelt om dat te doen, 

dat ze zich professioneel willen ontwikkelen en 

bereid zijn zich te verantwoorden.

De komende jaren optimaliseren we de ruimte 

voor professionele ontwikkeling, door structuren 

en systemen die ontwikkeling belemmeren, weg te 

halen en te vervangen door nieuwe, meer passende 

structuren.

Voor studenten betekent dit dat in 2024 het 

systeem van toetsing meer ingericht is op het 

bieden van inzicht in wat er te leren valt (ontwikkel-

lijnen) met daarbij goede informatievoorziening via 

de portal en formatieve evaluatie gecombineerd 

met fase-assessments. 

Dit ondersteunt studenten om sturing te geven 

aan hun ontwikkeling (in plaats van het behalen van 

studiepunten als doel op zich).  

Voor medewerkers betekent dit dat ontwikkellijnen, 

standaarden en procedures geëxpliciteerd zijn, 

waarbij (team)leren gefaciliteerd wordt in wekelijkse 

teamtijd en systematische werkwijzen worden 

toegepast voor het realiseren van gemeen -

schappelijke doelen, zoals het samen ontwerpen 

en uitvoeren van onderwijs en het geven van 

feedback.

We dragen bij aan de ontwikkeling van innova -

tieve onderwijspraktijken en Integrale Kindcentra, 

waar de doorgaande ontwikkeling van kinderen  

van 0-14 jaar centraal staat. 

Samen met de schoolbesturen werken we 

ernaartoe dat in 2024 alle studenten van TMH in 

opleidingsscholen onderwijs van de toekomst aan 

den lijve kunnen ervaren en dit onderwijs verder 

kunnen helpen ontwikkelen.

In 2024 zijn leraren die afstuderen bij TMH 

ontwerpers van onderwijs die de ingrediënten van 

het vernieuwde curriculum voor het basisonderwijs 

kunnen vertalen naar eigentijds onderwijs.

Onderwijsprofessionals in onze onderwijs-

gemeenschap kunnen desgewenst hun expertise 

uitbreiden naar het werken met kinderen van  

0-4 jaar (nu Vroeg- en Voorschoolse Educatie,  

VVE) en 12-14 jaar (nu VO).

Het lerarentekort blijft de komende jaren nog 

zeer actueel in Rotterdam en regio en vraagt 

oplossingen buiten de bestaande kaders.

Een kansrijke ontwikkeling zijn onderwijsteams 

waarbij niet meer iedereen alles hoeft te kunnen 

maar er meer ruimte is om te specialiseren en 

elkaar aan te vullen. Ook de inzet van nieuwe 

doelgroepen zoals zij-instromers vraagt om 

trajecten op maat.

Daarbij hechten we als hogeschool aan onze 

emancipatiefunctie in de huidige samenleving met 

steeds scherpere scheidslijnen en specifiek de 

Rotterdamse regio waar het opleidingsniveau lager 

is dan het landelijk gemiddelde. Talentvolle mbo’ers 

willen we ondersteunen bij de voorbereiding op  

de pabo en door de ontwikkeling van alternatieven 

voor wie een bachelor niet haalbaar is.

In 2024 bieden we een variëteit aan routes 

waarin onderwijsprofessionals zich kunnen 

kwalificeren en verder professionaliseren.  

Daarbij bouwen we zo veel mogelijk voort op 

vooropleiding, ervaring en onderwijsbehoefte, 

bieden we studenten goed zicht op keuze-

mogelijkheden en consequenties en doen  

geen concessies aan kwaliteit.



Sterke netwerken

TMA dé partner voor 
professionalisering

Samen onderzoeken versterkt 
handelen in praktijk

De onderwijsgemeenschap Thomas More is een relevante partner in sterke 
netwerken: onze regionale samenwerking met de convenantbasisschoolbesturen, 
de Rotterdamse en regionale netwerken op het gebied van de aansluiting  
VO/mbo-hbo-universiteit, de betrokkenheid bij het Rotterdams Onderwijsbeleid, 
met name op het gebied van tegengaan van het lerarentekort, de samenwerking 
met Codarts bij het vormgeven van de opleiding Muziekspecialist, de landelijke 
samenwerking met Radianthogescholen en ons internationaal netwerk met 
lerarenopleidingen en scholen. 

De komende jaren blijven we investeren in deze netwerken en doorbreken  
we waar mogelijk verkokering in bestaande samenwerkingen als dat bijdraagt aan 
het realiseren van onze missie.

We positioneren de Thomas More Academie als dé partner voor professionalisering 
van onderwijsprofessionals in het basisonderwijs van Rotterdam en regio en dat doen 
we met oog voor specifieke vraagstukken in stad en regio. We bouwen de expertise  
op het gebied van team- en schoolontwikkeling, pedagogisch handelen (kindkracht en 
groepskracht), onderwijs ontwerpen, wereldwijs onderwijs, het jonge kind en digitale 
geletterdheid verder uit. 

We versterken de samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie om 
door het bundelen van expertise te komen tot meer samenhang in het professionalise-
ringsaanbod op het gebied van professionele cultuur en leiderschap.

Het Thomas More Praktijkcentrum 
draagt bij aan de ontwikkeling van een 
pedagogisch verantwoorde onderwijs-, 
opleidings- professionaliserings- en 
onderzoekspraktijk.

Om te komen tot meer focus en massa 
participeert het TMP in het nieuw te 
vormen consortium/de onderzoekswerk-

plaats Persoonlijk Meesterschap samen 
met Radianthogescholen en universiteiten 
met relevante expertise op dat thema. 

Het consortium genereert in 2024 
voldoende onderzoeksgelden voor 
voortzetting van het onderzoek in het 
kader van Persoonlijk Meesterschap.

D a a r b i j  i n v e s t e r e n  w e  i n :



Bruisend 
ontmoetingscentrum

We zijn zichtbaar in Rotterdam en de  

regio en specifiek op het gebied van Kunst & 

onderwijs, Sport & bewegen, Onderwijs  

Buiten, Student mentoring en Onderzoekend 

& ontwerpend leren.

Het gebouw aan de Stationssingel vormt  

het kloppend hart van onze onderwijs

gemeenschap. Dit bruisend ontmoetings

centrum biedt in 2024 een thuishaven voor 

een diverse groep onderwijs professionals,  

een oefenplaats voor wie met hart en ziel wil 

werken aan onderwijs voor de toekomst. 

Het Innovatielab faciliteert professionele  

ontwikkeling en onderwijs ontwikkeling met 

inzet van technologie.


