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Wat hebben een winkel en een school gemeen?

Albert Heijn Oosterbeek De Mariaschool in Rotterdam

• 1510 m2

• 190 medewerkers

• 20.000 transacties per week 

• 1830 m2

• 25 medewerkers 

• 190 leerlingen, 64 peuters

• Een belangrijke buurtfunctie

• Hoge kwaliteit willen leveren



Zowel Albert Heijn Oosterbeek als de Mariaschool staan niet alleen

Albert Heijn & “Iedere Dag Beter” De Mariaschool & “leerKRACHT”

• Gestart in 2014

• Nu 154 winkels gecertificeerd

• Gestart in 2012

• Nu doen 476 scholen in heel 

NL mee



Waarom begonnen wij met ‘Iedere Dag (samen een beetje) Beter’?

Wie inspireerde ons?Onze overtuigingen

• Als je wilt verbeteren dat doe je 

dat:

- Samen 

- In kleine stapjes

- Elke dag

- Duurzaam/geborgd

Bij Albert Heijn:

Bij de Mariaschool:



Wat zijn we gaan doen?

Albert Heijn “Iedere Dag Beter” leerKRACHT “Elke dag samen 

een beetje beter”



Wat moet je hiervoor doen als supermarktmanager of als schoolleider?

Overtuiging Voorbeeld

- gedrag

SystemenVaardig-

heden

• Albert Heijn:

- Klanten blijer

- Medewerkers 

blijer

- Omzet

• Albert Heijn:

- Zichtbaar

- Dagelijkse check

- Doorvragen

- Problemen écht 

oplossen

- Facilitator van de 

IDB-meeting

• Mariaschool:

- Vaste tijd in het 

rooster

- Borden: alle 

klassen, alle  

bouwen, directie

• Mariaschool:

- Feedback 

training voor 

iedereen

- Oefenen met 

samen 

verbeteren



Albert Heijn: wat hebben we bereikt?



Mariaschool: wat hebben we bereikt? 

Wat hebben we bereikt

• Eigenaarschap bij leerkrachten; 

zij voelen zich verantwoordelijk 

voor het leerproces in de hele 

school

• Eigenaarschap bij leerlingen 

door de stem van de leerling

• Zichtbaar voor iedereen waar 

wij aan werken een duidelijke 

doorgaande lijn

• Tijd voor onderwijs 

gegenereerd 

• Een cultuur van SAMEN

• Korte cyclus om met elkaar te 

signaleren en bij te sturen

Bron: g3 (https://www.youtube.com/watch?v=41KZiYcf_7o) en g8 (https://www.youtube.com/watch?v=h_pG_C45enM)

Bordsessie groep 3:

Bordsessie groep 8:

https://www.youtube.com/watch?v=h_pG_C45enM
https://www.youtube.com/watch?v=41KZiYcf_7o


Hoe gaat het verder?

Albert Heijn “Iedere Dag Beter” leerKRACHT “Elke dag samen 

een beetje beter”

• 476 scholen in heel NL

• 15% van de PABO’s

• Alle PO Onderwijsinspectie-

teams

• 10+ teams bij Ministerie OCW



Wat kun jij doen? 

• Ga kijken op een leerKRACHT-

school en ervaar het effect

• Volg stichting leerKRACHT op 

Twitter (@st_leerKRACHT) of op 

Facebook (@stichtingleerkracht) 

• Kom – nadat je gestart bent met 

leerKRACHT – langs op een 

Albert Heijn vestiging bij een 

bedrijfsbezoek

Schrijf je in voor een 

bezoek aan een 

leerKRACHT-school 

via: https://stichting-

leerkracht.nl/bijeenkom

sten/


