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Natasja
Pompen
Teamleider

Geboortedatum:

Opleidingen / cursussen:

12 oktober 1979 (42)

•

Opgegroeid in:
Krimpen aan den IJssel

lerarenopleiding Nederlands
•

Woonplaats:		
Nieuwerkerk aan den IJssel

Eerstegraads
Training:
‘Tussen directie en docent’

•

Diverse trainingen over 		
persoonlijk leiderschap

School en functie:
Teamleider brugklas, 2 havo/

Favoriete leiderschapspraktijk:

vwo en 2 vwo – Wolfert Lyceum
Bergschenhoek
(tot 1 november 2021)

‘Ik ben te eerlijk voor het politieke
spel. Mijn tactiek om iets gedaan
te krijgen: een lieve juf zijn.‘
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Mijn dynamische loopbaan als schoolleider: Natasja Pompen

Sterkste kwaliteit:

�

Emotionele
sensitiviteit

PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP
WAT DRIJFT JOU?

Hier kom ik
vandaan

Oneindig enthousiasme
Het onderwijs is echt mijn wereld.
Pubers op weg helpen naar
volwassenheid, nieuwsgierig en in
een open gesprek: dat past bij me!
Het leuke van middelbare scholieren
is dat ze nog niet ‘af’ zijn: je kunt ze

IJsselcollege, Capelle aan den IJssel • docent Nederlands

echt helpen zichzelf te ontwikkelen.

(2001-2007), teamleider brugklas (2007-2010)

Denken, maar vooral doen
Ik ben een doener. Als een ander een
idee op papier zet, heb ik het vaak
al (deels) uitgevoerd. Die snelheid
stuit soms op weerstand, maar is
ook mijn kracht. Niet op elke school

Op mijn 21e begon ik hier als tweedegraads docent Nederlands. Ik was zes jaar docent,
ben dyslexiecoach geweest, brugklasmentor en ik organiseerde ook de culturele
dagen op school. Na zes jaar werd ik teamleider, met de nodige bluf ‘dat ik dat wel kon’.
Zo begon het…!

Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers

waar ik heb gewerkt was dat handig,

Ik heb hier geleerd dat iedereen anders is en ook echt anders denkt. Het lastigste vond

maar hier wel. Dat is dus ook een

ik het omgaan met een veranderd verwachtingspatroon: in de rol van teamleider gingen

zoektocht: welke school past bij jou

mijn collega-docenten toch anders naar me kijken. Zelf denk ik niet in hiërarchieën,

en je kwaliteiten?

dus ik had dat onderschat. Alle mogelijke fouten die beginnende teamleiders kunnen

Gezonde bewijsdrang
Om mezelf niet over de kop te werken
(genoeg is genoeg) heb ik af en toe
een compliment nodig. Dat weet ik
van mezelf en ik zeg het zelfs tegen
de mensen om mij heen. Ik wil graag
dat ze me kennen, dus waarom niet?

WAT DRIJFT JOU NIET?
Politieke spel spelen
Voor echt strategisch bezig zijn vind
ik mezelf te open en te transparant.
Ik weet hoe ik iets voor elkaar kan
krijgen bij docenten, maar daar houdt
het bij op. Er is mij vaak gevraagd om
conrector te worden, maar in zo’n
functie zou ik te ver van de leerlingen

maken, heb ik gemaakt: ik werkte erg hard, heel veel uren, soms was ik wel tot 23:00
uur op school. Ik deed eigenlijk té veel voor mijn mensen: de deur stond overdag
altijd open, ik werkte alle verslagen uit en ik was daarnaast ook nog PR-vrouw tussen
november en januari voor al het contact met basisscholen. Ik kwam te weinig aan de
onderwijskwaliteit toe en als ik eens iets vergeten was, hoorde ik het direct. Als ik kritiek
kreeg, vond ik dat zeker in het begin moeilijk, maar ik heb ontzettend veel geleerd.

LEERPUNTEN
Sociale kwaliteiten � Emotionele sensitiviteit
Ik kon na 9 jaar professioneler kijken naar mijzelf in deze functie, mijn eigen reactie(s)
herkennen en bij mezelf denken: het is maar werk.

Psychologische kwaliteiten � Veerkracht
Kritiek hoort erbij en als het lukt om het je minder aan te trekken, heb je er veel aan. Ik
noem het soms ‘eelt op je zieltje krijgen’, daar heb je gewoon meerdere jaren voor nodig.

DE VOLGENDE STAP...

af staan. Gelukkig heb ik een hele

De grote concurrentie met scholen in de regio (en daardoor hoge werkdruk) gingen

goede relatie met mijn directeur, die

mij tegenstaan. Na drie jaar als teamleider besloot ik naar een andere school te gaan,

strategisch gezien sterker is dan ik.

zonder concurrentie.
www.schoolleidersregistervo.nl
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Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee
(RGO), Middelharnis • teamleider vwo (2010-2012)
Van het drukke Capelle naar het eiland Goeree-Overflakkee: een wereld van
verschil! Er zijn twee middelbare scholen - openbaar en christelijk - dus weinig
tot geen onderlinge concurrentie. In tegenstelling tot mijn vorige school ontving
ik uitgesproken niet-kritische ouders. Dat lijkt fijn, maar ik heb de keerzijde ook
meegemaakt. Veel ging achter mijn rug om; ons kent ons, alles werd in het dorp
besproken en men wist meer dan ik dacht.

Leidinggeven aan de onderwijskwaliteit
Met relatief simpele ingrepen is de vwo-afdeling in twee jaar van een ‘zwak’ naar ‘goed’
oordeel van de Onderwijsinpectie gegaan. Dit deden we met behulp van de methode
Schoolfoto van het landelijk onderwijsadviesbureau KPC Groep. De vwo-afdeling werd
gezamenlijk doorgelicht op onderwijskwaliteit, leerlingpopulatie en nog tientallen
aspecten.
Daarnaast heb ik me hard gemaakt voor examentrainingen door Lyceo; bij sommige
vakken was er teveel afstand gekomen tussen de oudere docenten en de leerlingen
dus een frisse aanpak van studenten hierin was welkom. Uiteindelijk gingen de
eindexamenresultaten omhoog!

Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers
Ik kreeg te maken met een voor mij onbekende teamdynamiek. Enkele ‘oude rotten’
binnen het docententeam hadden het voor het zeggen gekregen: als zij niet wilden,
gebeurde het niet. En er zat aardig wat angst voor verandering. Zie daar maar eens
tegenop te boksen! Omdat ik graag veel wil, vergeet ik soms stappen, die criticasters
wel zien. Je moet ze voor die rol inzetten, vind ik. Het liefst wil ik hen het juiste
antwoord laten geven, dat soms allang in mijn hoofd zit. Maar als mensen het gevoel
hebben echt mee te beslissen, raken ze gemotiveerd.

LEERPUNTEN
Cognitieve kwaliteiten � Systeemdenken
Ik heb geleerd om samen te werken met experts indien nodig. Ook al vind ik mezelf
geen grote systeemdenker, ik ben in staat geweest om de vwo-afdeling vooruit te
helpen, in samenwerking met diezelfde oude rotten in het vak uit mijn team!

Psychologische kwaliteiten � Emotionele sensitiviteit
De kritische houding van criticasters kan goed van pas komen: betrek ze in een vroeg
stadium en geef ze een taak. Ze kunnen van grote waarde zijn en de stappen zien waar
je zelf aan voorbij gaat.

DE VOLGENDE STAP...
Ik had te maken met een collega-schoolleider die een sterke concurrentie met mij
ervoer, die het gevoel had alsof ik haar functie wilde ‘afpakken’. Hoe ik ook mijn best
deed het tegendeel te laten zien, het gevoel bleef. Ik besloot te vertrekken, terwijl ik nog
geen andere baan had. Dat was een risico, maar het pakte heel goed uit.
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Hier werk
ik nu

Wolfert Lyceum, Bergschenhoek • teamleider klas 3 en 4 havo/vwo
(2012-2013), docent Nederlands (2013-2017), teamleider brugklas
en 2(h)v (2017-2021)
Ik verlangde op het RGO naar een meer gelijkwaardige samenwerking met mijn
leidinggevende. Ik ben toen gaan kijken waar Peter werkte, mijn leidinggevende op het
IJsselcollege waar ik zo fijn mee gewerkt had. Hij ontving mij met open armen. Ik was
een jaar teamleider, maar raakte toen ik verwachting. Een deeltijdfunctie voor drie
dagen was niet mogelijk, dus ik ben even schoolleider-af geweest en heb weer vier jaar
voor de klas gestaan. Dat was een prima oplossing.

De kernwaarden van
daltononderwijs op het
Wolfert Lyceum,
Bergschenhoek

Leidinggeven aan de schoolontwikkeling
Ik houd van plannen maken, maar nóg meer van ze ook echt uitvoeren. Je hebt mensen
die een plan in detail uitwerken, maar ik ben iemand die al in de pioniersfase aan de
slag gaat. Om mensen mee te krijgen vertel ik bijvoorbeeld over andere scholen waar
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• Ruimte bieden voor ondernemerschap
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Leidinggeven aan verbinding met de (bredere) omgeving
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Voorbeeld: Op school werken we nu met juniormentoren, dit zijn 5 vwo’ers bij wie de
eersteklassers terecht kunnen met vragen.
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Ik ben hier jaren verantwoordelijk voor de PR geweest. Het geeft mij energie om
mensen te enthousiasmeren, dus ook nieuwe eersteklassers!

Dalton

Voorbeeld: Ik heb het ‘Grote Wolfert Lyceum Kennismakingsspel’ ontwikkeld! Tijdens
de lockdown konden de leerlingen en hun ouders niet op school komen om de sfeer

de aandacht ook online vast konden houden. De prijs kwam ik persoonlijk bij ze thuis
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met het Wolfert Lyceum. Ze moesten letters voor een woord verzamelen, zodat we

it

te proeven. We bedachten daarom een spel waarin leerlingen online kennismaakten
B

orging

brengen. Het spel is gebleven, wordt gewaardeerd en past bij de gezellige sfeer hier.

• Zorgen voor doelgerichte verbindingen en effectieve samenwerking
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met diverse stakeholders en aanpalende organisaties
Omdat ik graag snel aan de slag ga en open en transparant ben, ben ik niet zo sterk in
het politiek-strategisch denken. Dat vind ik ook niet erg, ik weet dat er altijd mensen
zijn die dat beter kunnen. Directeur Peter is net als ik een aanpakker, maar hij wat meer
op onderwijskundig en strategisch gebied, ikzelf meer op sociaal gebied binnen de
school. We vullen elkaar perfect aan, samen met de rest van het MT. Peter heeft veel
contact met schoolbesturen en kan het politieke spel goed spelen.
www.schoolleidersregistervo.nl
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Sociale kwaliteiten � Communicatieve vaardigheden
Van nature beschouw ik mijzelf als gelijk aan mijn teamleden. Dat geeft een goede sfeer
maar brengt mij soms ook in een lastige positie: ik ben wél degene die beslist of de
ander bijvoorbeeld een vrije dag krijgt. Mijn ervaring is dat het vaak goed werkt om iets
heel vriendelijk te vragen. De ander voelt zich daardoor serieus genomen. Op moeilijke
momenten zet ik mijn tactiek in van ‘een lieve juf zijn’. Het is wel een tactiek, maar hij
werkt omdat het uit oprechte nieuwsgierigheid is. Ik vraag dan ‘Vind je het lastig als ik
dat zeg?’ op een eerlijke, open, rustige manier. Dan is de kou vaak uit de lucht!

Zingevende kwaliteiten � Moreel kompas
Ik wil dat kinderen zich gehoord voelen, mijn uitgangspunt is dan ook dat voor
ieder kind eigen regels gelden. Dat klinkt gek, maar als ik het idee heb dat een kind
overprikkeld en ongelukkig is, durf ik best te beslissen dat ze geen toetsweek hoeven te
hebben. De lijntjes zijn kort tussen mij en de leerlingen. Daar hoort ook bij dat ouders
veel vragen, maar echt betrokken kunnen zijn geeft mij energie.

DE VOLGENDE STAP...
Ze zeggen wel eens dat je na 9 jaar wat anders moet gaan doen. Die tijd is aangebroken!

Ik heb een loopbaancoachingstraject
gedaan, door de overheid gesubsidieerd.
Ze adviseerden mij om op projectbasis
te gaan werken, want ik houd van veel
diversiteit in mijn werkzaamheden.

Hier ga ik
naartoe

In de afgelopen zoektocht naar een
nieuwe baan voelden niet alle scholen
als passend bij mij. Bij één school moest
ik een presentatie voorbereiden met de
opdracht: ‘Verzin een profiel voor het
vwo, maar het profiel moet wél al vaker
uitgeprobeerd zijn’. Die voorwaarde vond

DIT WIL IK NOG GRAAG VERDER ONTWIKKELEN:

ik jammer, want ik houd juist van het
pionieren.

Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers
• Bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ik heb ook een open sollicitatie gedaan

Ik kan niet zo goed delegeren, pas als ik vertrouwen heb in iemand. Ik doe het vaak ‘op

bij de CED-groep. Vanaf november 2021

z’n Natasja’s’, dat is snel. Maar ik ontneem daardoor anderen misschien soms de kans

ga ik namens hen op projectbasis naar

om zelf te groeien, terwijl ik dat zo belangrijk vind. Daar zou ik dus wel beter in willen

scholen toe als onderwijsadviseur. Daar

worden!

heb ik ontzettend veel zin in!
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