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Uitgelicht
thema _ ‘We voeden samen een kind op’
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor

gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl

ouders ook behoefte hebben aan een collectiever

educatief partnerschap en inzet op basis van hun

expertise. Een basisschool en een school voor voortgezet

onderwijs timmeren daarmee voortvarend aan de

weg. pagina 14

politiek _ Regeerakkoord schiet tekort
Tien miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018

betekent 1.575 euro per school. “Hiermee koop je geen

extra handen in de klas”, zegt AVS-voorzitter Petra van

Haren. 80 procent van de schoolleiders is dan ook

ontevreden over de toezeggingen in het regeerakkoord,

blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden.

pagina 10

conferentie _ Schoolleiders op
toekomstverkenning
De wereld verandert. Technologische innovaties, een

flexibiliserende arbeidsmarkt en demografische ver-

schuivingen bijvoorbeeld, hebben gevolgen voor de

onderwijspraktijk. Schoolleiders proberen daar op in te

spelen. Op de studieconferentie ‘Een jungle aan trends’

deden zij inspiratie op. pagina 28

thema _ Conflicten voorkomen
Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover

elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstand-

houding. “Ga planmatig te werk bij wat je communiceert,

leg alvast dingen in de week en durf je vooral ook kwetsbaar

op te stellen.” En meer tips. pagina 18
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Veranderend toezicht

Inhoud november

Gevarenzone
Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als

het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk

en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen

om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft

aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op zichzelf, maar het besef

van urgentie lijkt geheel te ontbreken. En dat terwijl het po op 5 oktober

massaal staakte onder het credo ‘Code rood’ (zie ook pagina 10). Dan

heb je het over een gevarenzone. En daar zitten we nu in. Schoolleiders

gaan tot het uiterste om klassen kwalitatief goed te bezetten met leraren

en geen leerlingen naar huis te sturen. Er is te weinig tijd voor zorg en

onderwijsontwikkeling. Steeds vaker ontstaan grote klassen. Om de

basisformatie rond te krijgen, maar ook in noodsituaties, bijvoorbeeld door

herverdeling van leerlingen over andere groepen bij gebrek aan invallers.

Er wordt roofbouw gepleegd op onderwijspersoneel. Het pakket taken en

verantwoordelijkheden van een school past niet in een normale werkweek

met de bezetting zoals die er nu is. De kwaliteit van onderwijs is serieus in

gevaar.

In een tijd dat voor sommige vakken in het vo geen mensen te krijgen

zijn en in het po de invalproblematiek gierend uit de hand loopt, is het

aantrekkelijker maken van de sector funderend onderwijs bijna nog het

enige antwoord dat mogelijk is. Daarbij hoort een marktconform salaris en

genoeg tijd om je werk te doen door extra ‘handen in de klas’. Er is behoefte

aan voldoende ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het

budget voor verdere ontwikkeling van de school. Misschien is ouderwets

stampwerk, herhalen en nog eens herhalen, de enige manier om het échte

begrip in Den Haag door te laten dringen. Dus bij deze nog maar

een keer: investeren in funderend onderwijs is investeren in

de toekomst van ons land! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren
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actueel

arie slob en ingrid van engelshoven

Twee ministers van Onderwijs in Rutte III
Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair is vrijwel zeker dat Arie Slob
(ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) beiden als onderwijsministers
deel uit gaan maken van het nieuwe kabinet. Slob wordt zeer waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de portefeuilles primair en voortgezet (funderend) onderwijs
en media en Van Engelshoven voor hoger onderwijs, wetenschap, cultuur en
emancipatie.

Beiden hebben veel ervaring
op onderwijsgebied.
Slob was eerder docent
geschiedenis en maatschap-
pijleer en directeur van een

onderwijsorganisatie/admi-
nistratiekantoor. Van 2001
tot 2015 zat hij in de Tweede
Kamer en was onder andere
onderwijswoordvoerder en

fractievoorzitter. Daarna werd
hij  directeur van het Histo-
risch Centrum Overijssel en
de Stichting IJsselacademie in
Zwolle.

Van Engelshoven is zeven
maanden Kamerlid en
maakte de afgelopen maan-
den deel uit van het forma-
tieteam van D66. Voordat
ze Kamerlid werd, was ze
zeven jaar lang onderwijs-
wethouder in Den Haag en
bekleedde ze al diverse func-
ties binnen D66, van fractie/
beleidsmedewerker tot
secretaris en (onbezoldigd)
voorzitter. �

nieuwe ambassadeurs

Leraren van het Jaar 2017 nemen
award in ontvangst
Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars
op 7 oktober hun award in ontvangst uit handen van demissionair minister
Bussemaker van Onderwijs. De uitblinkers in hun vak gaan komend jaar op pad
als onderwijsambassadeurs.

De jury, bestaande uit
leraren uit de verschil-
lende onderwijssectoren
en vertegenwoordigers van
de belangrijkste onderwijs-
organisaties, richtten zich op
leraren die in staat zijn hun
omgeving te overtuigen van
hun kwaliteiten, die hierover
in gesprek durven en kun-
nen gaan met collega’s en
beleidsmakers en die weten
te inspireren. De Leraren van
het Jaar zijn een jaar lang
het gezicht van de beroeps-
groep binnen hun sector.
Zij krijgen een podium om
hun inspiratie, innovatie en
enthousiasme uit te dragen

en te delen met de rest van
lesgevend Nederland. De
winnaars van 2017:
• Tjeerd van den Elsen,

basisschool De Vijf Hoeven
in Tilburg (po)

• Christa Rietberg, Aventu-
rijn in Almere (so)

• Didy Pijpker, Eemsdelta-
college in Siddeburen (vo)

• Conrad Berghoef, ROC Friese
Poort in Drachten (mbo)

Meest talentvolle
jonge leraren
De OnderwijsTopTalentPrijs
2017 is gewonnen door
toekomstige leraren Ruth
van Ringelesteijn van de
Katholieke Pabo Zwolle (po)
en Zuzana Molcanova van
de Fontys Lerarenopleiding
Tilburg (vo). Zij namen de
prijs op 5 oktober in de
Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen in ontvangst
vanwege de hoge kwaliteit
van hun afstudeerprojecten
en zijn verkozen tot
de meest talentvolle
jonge leraren van 2017.
De OnderwijsTopTalentPrijs
wordt eveneens jaarlijks
uitgereikt aan twee
talentvolle startende
leraren. �

Meer informatie:
http://leraarvanhetjaar.

onderwijscooperatie.nl en
www.onderwijstoptalentprijs.nl

Foto: Fred Ernst

2

934291-02_002_23-Oct-17_12:44:12_walter



actueelactueel

vanaf 2018

Wijzigingen in regelgeving
eindtoets
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving rond de eindtoets in het primair
onderwijs: een verhoging van de IQ-grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden,
het toevoegen van de adviescategorie Praktijkonderwijs/ VMBO Basis en het
opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in alle eindtoetsen.

De IQ-grens om al dan niet
kinderen verplicht te stel-
len de eindtoets te maken,
is verhoogd van 70 naar
75. Dit is beschreven in de
ontheffingsgronden.
Vanaf dit schooljaar bevatten
de eindtoetsen de advies-
categorie Praktijkonderwijs/
VMBO Basis. De eindtoetsen

moeten namelijk voor alle
leerlingen die een eindtoets
dienen te maken, leiden tot
een passend toetsadvies. Dit
advies is het laagste advies
dat de eindtoets geeft; daar-
om geldt de verplichte her-
overweging in dit geval niet.
Wanneer bijvoorbeeld een
leerling van de basisschool

het advies PrO heeft gekre-
gen en op de eindtoets het
advies PrO/vmbo-bb haalt,
verplicht deze toetsuitslag
de basisschool niet tot een
heroverweging van het
schooladvies.
Om ervoor te zorgen dat
alle eindtoetsen qua niveau
onderling voldoende

vergelijkbaar zijn, bevat-
ten de eindtoetsen vanaf
2018 een gezamenlijke set
ankeropgaven. Deze stelt de
toetsaanbieders in staat om
hun eindtoets op een eendui-
dige en gelijke manier te nor-
meren, ook over meer jaren.
Voor leerlingen en scholen
maakt het dan niet uit welke
eindtoets wordt afgenomen.

De aanpassingen staan los
van de mogelijke wijzigingen
met betrekking tot de eind-
toets waarover in het nieuwe
regeerakkoord wordt gespro-
ken (eindtoets vervroegen of
schooladvies later uitbren-
gen, zie pagina’s 13 en 35). �

impulsregeling

Tot 1 april aanvragen subsidie muziekonderwijs
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen
investeren in meer en beter muziekonderwijs. Schoolbesturen kunnen tot 1 april 2018 weer een aanvraag
indienen. Het budget is 5 miljoen euro, genoeg voor zo’n driehonderd scholen.

Alle scholen in het primair
onderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs kunnen
subsidie aanvragen bij het
Fonds Cultuurparticipatie. De
hoogte ligt tussen de 10.000
en 20.000 euro per school,
afhankelijk van het aantal
leerlingen.
Om de kwaliteit van het
cultuuronderwijs op basis-
scholen te verbeteren werken
scholen en culturele instel-
lingen sinds 2013 samen aan
het landelijke programma
Cultuureducatie met Kwali-
teit. De Impuls muziekonder-
wijs is onderdeel van dit pro-
gramma en sluit aan bij Méér
muziek in de klas: de bewe-
ging waarbinnen publieke

en private partijen zich de
komende vijf jaar gezamen-
lijk inzetten voor structureel
muziekonderwijs op de basis-
school. Op schoolniveau orga-
niseert Méér muziek in de
Klas samen met AVROTROS
een muzikale wedstrijd tus-
sen basisschoolgroepen. De
Lang Leve de Muziek Show

wordt iedere zaterdag uitge-
zonden op NPO Zapp op 3
om 19:25 uur.

‘Muzikale’ leraar
nomineren
Tijdens het grote, afslui-
tende Kerst Muziekgala op
23 december wordt de eerste
‘Loftrompet’ uitgereikt aan

een groepsleerkracht op
een basisschool die zich op
uitzonderlijke wijze inzet
voor muziekonderwijs in de
klas. Leerlingen, ouders en
collega’s kunnen nog tot en
met 10 november een leer-
kracht nomineren via zapp.
nl/muziekshow. Naast de
Loftrompet, een beeld, wordt
een geldprijs uitgereikt aan
de school van de groepsleer-
kracht om te besteden aan
muziekonderwijs. �

Subsidie Impuls muzie-
konderwijs aanvragen:
www.cultuurparticipatie.nl/ sub-
sidies/impuls-muziekonder-
wijs.html
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verbeteren onderwijskwaliteit

Aanmelden Excellente
Scholen 2018 start
1 november
Van 1 november 2017 tot en met 1 februari 2018
kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan
Excellente Scholen 2018.

Een excellente school is in de basis een goede school die zich
onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met
een specifiek profiel. Een school bepaalt zelf in welke mate en
op welke wijze zij zich wil profileren. Meedoen aan het traject
levert niet alleen het predicaat Excellente School op, maar
heeft vaak ook een positief effect op de school, het team en
de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is
het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Nederland.
Elke school die wil deelnemen, levert een beschrijving van het
excellentieprofiel aan. Vanaf 1 november is het formulier hier-
voor te vinden in het Internet Schooldossier (ISD). _

Meer informatie en aanmelden: www.excellentescholen.nl/
doe-mee/excellente-scholen-2018

schoolprofiel op orde

Scholenopdekaart.nl
start oudercampagne
Begin november start een campagne voor de website
Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich
oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen
een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het
schoolprofiel te zetten of ermee te beginnen.

Met de campagne wil men ouders ervan bewust maken dat de
keuze voor een school een belangrijke is: welke unieke school
past het beste bij ieder uniek kind?
Voor scholen die op de website staan een goed moment om
de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten. Voor scho-
len die er nog niet op staan een aanleiding om te starten met
een schoolprofiel. De campagne zorgt namelijk voor extra
bezoekers op de website. Scholen vullen hun schoolprofiel via
Vensters.nl. _

Voor advies bij het vullen of starten van een schoolprofiel
kunnen scholen mailen naar vensters@poraad.nl

gerichte aanpak verzuim via ‘coaching on the job’

Subsidie Lerend werken voor schoolleiders
Via de subsidie ‘Lerend werken’ van het Vervangingsfonds kunnen schoolleiders in
het primair onderwijs 80 procent subsidie krijgen voor coaching ten behoeve van
een gerichte en efficiënte aanpak van verzuim. Het traject ‘coaching on the job’ dient
te starten in 2017 of 2018 met als uiterste afrondingsdatum 31 augustus 2018.

De activiteiten van een coach
hebben als doel de professi-
onele ontwikkeling van ken-
nis, kunde en vaardigheden
van de schoolleider op het
gebied van verzuimaanpak
te verbeteren via coaching on
the job. Het gaat dus om coa-
ching en begeleiding in alle-
daagse praktijksituaties. De
leervraag kan bijvoorbeeld
betrekking hebben op:
• de vaardigheden van de

schoolleider bij het voeren

van de diverse gesprekken
met teamleden;

• het herkennen en aanpak-
ken van de eigen valkuilen
bij het leidinggeven;

• de rol van de schoolleider
bij het verbeteren van de
verstandverhouding met en
samenwerking binnen het
team;

• het tijdig herkennen van
signalen bij medewerkers
die duiden op mogelijke
uitval;

• het ondersteunen van
medewerkers bij hun
re-integratie.

De subsidie Lerend werken
bedraagt maximaal 80 pro-
cent van de kosten van de
coaching, met een maximum
van 2.500 euro inclusief btw,
voor iedere schoolleider.
Twintig procent komt als
eigen bijdrage voor rekening
van de werkgever.
De subsidie is door het
Schoolleidersregister PO

aangemerkt als bron voor
informeel leren. Het coa-
ching-on-the-job-traject en
de deelname aan het ‘lerend
netwerk verzuim’ kunnen
dus bijdragen aan de her-
registratie. De schoolleider
dient dan wel vóórdat de
coaching van start gaat al
geregistreerd te zijn in het
register. _

Meer informatie:
www.vervangingsfonds.nl/ver-
zuim---re-integratie/aanpak/
subisidie-lerend-werken
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digitale gegevensuitwisseling veiliger en meer efficiënt

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel
pseudonomiseren leerlinggegevens
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste
Kamer het voorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve
leveranciers straks met behulp van een minimale hoeveelheid aan leerlinggegevens plaatsvinden.

Het wetsvoorstel is bedoeld
om de privacy van leerlin-
gen optimaal te bescher-
men en het gebruik van
digitale leermiddelen te
vergemakkelijken. Het kan
een veiliger, meer betrouw-
bare en efficiënte digitale
uitwisseling van gegevens

door onderwijsinstellingen
mogelijk maken, waarbij zo
min mogelijk persoonsgege-
vens van leerlingen, deelne-
mers of studenten worden
gebruikt.
Het wetsvoorstel bevat een
grondslag om een pseudo-
niem te genereren op basis

van het persoonsgebonden
nummer. Dit pseudoniem
vormt de basis om voor een
specifiek geval een ander
pseudoniem (in de techni-
sche uitvoering bekend als
ketenID) te genereren, dat
gebruikt kan worden bij de
digitale uitwisseling van

gegevens tussen een onder-
wijsinstelling en een andere
partij. Een ketenID voorziet
in ieder geval in de toegang
tot en het gebruik van digi-
tale leermiddelen en het
digitaal afnemen van toetsen
en examens. _

aanvragen tussen 1 november en 16 december

Subsidieregeling Gelijke kansen in
het onderwijs gepubliceerd
Ter ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie is de subsidieregeling Gelijke
kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels
over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten die ten goede
komen aan gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar. De subsidies
kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017.

De subsidie wordt toegekend
aan (publiek bekostigde)
onderwijsinstellingen die in
samenwerking met gemeen-
ten en andere partijen acti-
viteiten ontplooien gericht
op het vergroten van gelijke
kansen, zodat:
• samenwerking tussen

gemeenten, scholen en
overige partijen in het
kader van gelijke kansen
verbetert;

• de bestrijding van kan-
senongelijkheid op lokaal
en regionaal niveau een
impuls krijgt;

• kennis wordt opgebouwd
en gedeeld over de effecten
van nieuwe werkwijzen en
initiatieven om kansenge-
lijkheid te bevorderen;

• gemeenten worden onder-
steund in het beschrij-
ven van ambities en het
maken en uitvoeren van
afspraken hierover met
betrokkenen.

Drie typen activiteiten
Subsidie kan worden ver-
strekt voor drie typen
activiteiten:
• kennisdelingsactiviteiten,

zoals het voeren van een

regionale conferentie, een
of meerdere ronde tafelge-
sprekken, expertmeetings;

• interventies, zoals een
training voor leraren in
het basisonderwijs over
schooladvisering, het
ontwikkelen en uittesten
van een vernieuwing in
het onderwijsconcept van
een school gericht op het
bevorderen van gelijke
kansen;

• onderzoek, zoals het aan-
vragen van een subsidie
voor meerjarig (weten-
schappelijk) onderzoek
naar de effecten van één

of meerdere interven-
ties op indicatoren van
kansengelijkheid.

Aanvragen
De subsidies kunnen worden
aangevraagd van 1 novem-
ber tot en met 15 december
2017. Aanvragen worden op
volgorde van binnenkomst
beoordeeld en toegekend.
De subsidie wordt eenmalig
verstrekt en loopt tot en
met kalenderjaar 2018 voor
kennisdelingsactiviteiten,
kalenderjaar 2019 voor een
interventie en kalenderjaar
2021 voor onderzoek. Acti-
viteiten die plaatsvinden in
schooljaar 2017/2018 en zijn
gestart in kalenderjaar 2017
komen ook voor subsidie in
aanmerking, mits de activi-
teiten niet eerder zijn gestart
dan 1 augustus 2017. _

De subsidieregeling is te vin-
den op www.avs.nl/artikelen/
subsidieregelinggelijkekanse-
ninhetonderwijsgepubliceerd
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actueel

13 tot en met 16 november

Week van de werkstress
Van 13 tot en met 16 november 2017 is de landelijke
Week van de werkstress. In het hele land organiseren
bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken
en werkplezier te vergroten. Ook scholen kunnen
meedoen.

Doel van de week is leidinggevenden en werknemers te infor-
meren over werkstress en hen te activeren daar iets aan te
doen. Scholen die zich aanmelden blijven op de hoogte van
nieuws en activiteiten. Vorig jaar had groep 7a van basisschool
Paschalis in Den Haag nagedacht over tips om werkstress te
voorkomen, die de leerlingen presenteerden aan de toenma-
lige minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Lodewijk
Asscher.
Er is een congres gekoppeld aan de Week van de werkstress:
Duurzame inzetbaarheid en werkplezier - wat werkt? Deze
vraag staat op 13 november centraal. De focus ligt op de com-
binatie tussen wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeel-
den. Met onder andere ondernemer en ambassadeur van het
eerste uur Arko van Brakel (www.arkovanbrakel.nl), Michelle
van Laethem (UvA) over de relatie tussen slaap, piekeren en
werkstress en Koen Hogenelst (TNO) over de invloed van tech-
nologie op werkstress. Het congres is bedoeld voor werkgevers,
HR- en OR-leden van scholen en andere organisaties. _

Meer informatie: www.duurzameinzetbaarheid.nl

20 tot en met 26 november

Week tegen
Kindermishandeling
Het thema van de Week tegen Kindermishandeling
2017 is ‘Verbind voor het kind’. Iedereen, ook scholen,
kan activiteiten organiseren tijdens de week.

Zo zijn er zijn conferenties, symposia, lezingen, thema-
middagen en theatervoorstellingen. Tijdens de gratis en
interactieve kick-offbijeenkomst op maandagochtend
20 november in Theater Diligentia in Den Haag spreken onder
andere ervaringsdeskundige Kim van Laar, Kinderombudsman
Margrite Kalverboer en verschillende professionals uit de
praktijk. Ook wordt er in aanloop naar de week elke dag een
vlog gedeeld: ervaringsdeskundigen, professionals en politici
delen hun boodschap over de aanpak van kindermishandeling.
In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige
gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke
verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen
te vergroten. De Week tegen Kindermishandeling genereert
aandacht voor de aard en omvang van het probleem en voor
wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling
te versterken. _

Meer informatie en (aanmelden) activiteiten:
www.weektegenkindermishandeling.nl

8 november

Schoolleiders en bestuurders in
gesprek met Alma Harris
Schoolleiders en -bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun
ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote
reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in
het onderwijs.

De AVS en de PO-Raad orga-
niseren de bijeenkomst voor
hun leden in samenwerking
met Onderwijs Maak Je
Samen en Stichting de Brink
op woensdag 8 november
van 14 tot 17 uur in Helmond
(Hogeschool De Kempel).

Alma Harris is begin novem-
ber in Nederland ter gelegen-
heid van de presentatie van
de Nederlandse vertaling van
The Dutch Way, de bundel
essays over de kracht en
dilemma’s van het Neder-
landse onderwijs.

In de gesprekken ligt de
focus op hoe sterk leider-
schap cultuurgebonden
is, of gespreid leiderschap
goed onderwijsleiderschap
is en dat schakelen tussen
landelijk en schoolbeleid is
als schakelen tussen twee

culturen; hoe vervul je als
leider die rol? Bij al deze
onderwerpen komt de rol
van schoolleider en -bestuur-
der ter sprake.
Leden van de AVS de PO-Raad
kunnen zich als duo aanmel-
den: de schoolleider neemt
zijn bestuurder mee, de
bestuurder neemt een school-
leider mee. Deelnemers
krijgen de Nederlandse versie
van The Dutch Way. _

Meer informatie en aan-
melden (vóór 1 november):
www.avs.nl/artikelen/school-
leidersenbestuurdersinge-
sprekmetalmaharris
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actueel

leiderschap ontwikkel je samen

Tweede Nationale Schoolleiders Top
po op 25 november
Op zaterdag 25 november vindt de tweede Nationale Schoolleiders Top voor het
primair onderwijs plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het thema luidt:
Leiderschap ontwikkel je samen. Naast schoolleiders is ook een groot aantal
toonaangevende leiders en bestuurders uit het bedrijfsleven en de sport- en
kunstsector aanwezig.

Tijdens deze tweede Natio-
nale Schoolleiders Top draait
het om vragen als: wat voor
leider wil ik zijn?

Welk type leiderschap past
mij, het team en ons bestuur
het best? Een dag waarop
schoolleiders hun rol in het

team en in relatie tot het
schoolbestuur scherpstellen.
Tijdens tafelsessies delen de
leidinggevenden ervaringen
rond visieontwikkeling, lei-
dinggeven aan verandering
en omgaan met menselijk
kapitaal. Iedere sessie wordt
ingeleid door specialisten
zoals Ronilla Snellen, co-
founder en directeur van
FutureNL, en Wiebe Draijer,
voorzitter raad van bestuur
Rabobank en aanjager van
medeorganisator NL2025.

Daarnaast is er een duo-
presentatie van Armanda
Waters, schoolleider van de
Trompetter in Angerlo, en
Richard Engelfriet: dagvoor-
zitter, spreker, columnist,
auteur en onderzoeker. Ook
schoolleider Ina Rook van
Prisma, een school voor
gespecialiseerd onderwijs in
de regio Kampen, levert een
bijdrage.
De Nationale Schoolleiders
Top po, medegeorganiseerd
door de AVS, is bestemd voor
leidinggevenden in het pri-
mair onderwijs. Naast school-
leiders zijn ook -bestuurders,
bovenschools directeuren,
locatiedirecteuren, adjunct-
directeuren en bouwcoördi-
natoren welkom om deel te
nemen. �

Meer informatie:
http://ponationaleschool

leiderstop.nl

beste online uitwisselingsproject in onderwijs

Winnaars eTwinningprijs 2017
Obs Stedeke in Diepenheim, het Calvijn College in Tholen en Terra Het Groene Lyceum in Emmen zijn de
winnaars van de eTwinningprijs 2017. De prijzen werden 4 oktober uitgereikt tijdens de conferentie ‘Iedereen is
van de wereld!’ in Nijmegen.

De drie winnende scholen
brengen vakoverstijgend
onderwijs op een innovatieve
manier in de praktijk en
laten leerlingen samenwer-
ken met scholieren uit een
ander land, aldus de jury van
de jaarlijkse prijzen voor het
beste online uitwisselingspro-
ject in het onderwijs.
De aanmoedigingsprijs ging
naar het Mencia de Mendoza
Lyceum (Breda). �

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/winnaarsetwinning-
prijs2017bekend

In Kader Primair 1
(september 2017) besteedde
de AVS aandacht aan het
winnende project van het
Calvijn College in Tholen,
zie www.avs.nl/artikelen/
wateralseyeopener

Foto: Rogier Reker
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actueel

esha general assembly

Europese schoolleiders bijeen in Italië
De General Assembly (GA) van de European School Heads Association (ESHA)
was op 13 en 14 oktober bijeen in Syracuse (Italië) om kennis te delen over
gemeenschappelijke thema’s als ruimte voor autonomie van schoolleiders en
ondersteuning in de school. De GA-dialoog, met vertegenwoordigers uit 17 landen,
leverde herkenbare parallellen op.

Creatieve en effectieve
manieren voor de ontwikke-
ling van onderwijs en leider-
schap worden in andere lan-
den gevonden in het anders
organiseren van onderwijs
en leiderschap en door part-
nerschappen aan te gaan
met (commerciële) partners.
In veel landen beschouwt
de politiek het funderend
onderwijs als kostenpost,
niet als investering in de toe-
komst. Andere gemeenschap-
pelijke thema’s van nu zijn
curriculumontwikkeling op
nationaal en schoolniveau
en het belang van verdere
professionalisering in de
school. Hierbij wordt de
behoefte genoemd om ook
het daadwerkelijk effect op

verdere professionalisering
goed te monitoren, vooral
waar het gaat over de relatie
met de arbeidsmarkt. In alle
landen nemen bovendien
de taken en verantwoorde-
lijkheden van schoolleiders
toe, ook op zaken waar aan
de beleidskant nauwelijks
invloed op bestaat. Als de
taken, rollen en verantwoor-
delijkheden van het beroep
niet in lijn worden gebracht
met de salariëring, het eige-
naarschap en de facilitering,
gaat professionalisering
alléén het beroep van lei-
dinggevende in het onder-
wijs niet aantrekkelijker
maken en is de verwachting
dat de tekorten in meerdere
landen toenemen.

Italiaans schoolsysteem
als spiegel
De Italiaanse zusterorgani-
satie ANP liet zien hoe zij de
dubbelrol als vak- en beroeps-
organisatie voor leiding-
gevenden in het funderend
onderwijs inhoud geeft.
Ook in Italië is het school-
leiderschap in ontwikkeling,
van traditionele rolneming
naar leidinggeven aan het
onderwijs van de toekomst.
De brede opzet van scholen
in Italië - van voorschool tot
voortgezet onderwijs in één
organisatie, onder leiding
van één schoolleider met
een divers samengesteld
team - doet denken aan
eenzelfde ontwikkeling
die in Nederland langzaam

vorm krijgt. In Italiaanse
scholen zijn de overgangen
flexibel en worden verschil-
lende uren gehanteerd in de
diverse schooltypen, afhan-
kelijk van de context van
de school. Een interessante
verkenning als spiegel voor
schoolleiderschap in andere
landen. Eszter Salamon van
de Europese ouderorganisa-
tie EPA benadrukte nog de
rol van schoolleiders in de
verbinding en samenwerking
met ouders en de school als
gemeenschaps/leercentrum.
Er is een Europese leergang
‘European Literacy and Citi-
zenship’ voor gemengde
groepen educatieve partners:
www.europarents.eu

Via ESHA zijn er ‘job
shadowing’-mogelijkheden
om bij schoolleiders in
andere landen in de keuken
te kijken. Europese praktijk-
voorbeelden zijn te vinden
via het ‘Open Schools for
Open Societies’-project op
www.esha.org

ac t i e

Word nu lid van de AVS en ontvang
een kadobon van 50 euro!

Wie nu lid wordt van de AVS ontvangt een kadobon van

50 euro*.

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap en
het aspirant-lidmaatschap.

AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting
op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden
is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.

* Het lidmaatschap geldt met ingang van 1 augustus 2017 en u blijft minimaal lid tot 1 augustus 2019.
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politiek

70 .000  s ta k er s ,  r eg eer a k ko o r d  s c h ie t  t eko r t

Tien miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018 betekent 1.575 euro per school.

“Hiermee koop je geen extra handen in de klas”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. 80 procent

van de schoolleiders is ontevreden over de toezeggingen in het regeerakkoord, blijkt uit een

peiling van de AVS onder haar leden waarop meer dan duizend schoolleiders reageerden.

tekst vanja de groot, winnie lafeber, tineke snel

‘Voor 1.575 euro geen e xtra handen in de klas’

In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de

werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro

beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt

dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021.

Omgerekend naar brinnummer is er volgend jaar slechts

1.575 euro per school beschikbaar. “Er moet nu geïn-

vesteerd worden in de werkdruk, niet pas over vier

jaar”, zegt Van Haren. De meeste schoolleiders delen die

mening, blijkt uit een peiling onder AVS-leden. Ondanks

dat het draagvlak onder ouders en bestuurders ondui-

delijk is, geeft 85 procent aan een mogelijk nieuwe sta-

king te steunen. Uit tal van opmerkingen in de peiling

blijkt dat schoolleiders vinden dat de inzet niet alleen

een hoger salaris en een lagere werkdruk voor leer-

krachten moet zijn, maar voor het hele onderwijsveld.

Schoolleiders hebben behoefte aan voldoende ondersteu-

nende functies in de school en meer ruimte in het budget

voor verdere ontwikkeling van hun school. De schoollei-

ders vinden met klem dat er opnieuw een signaal naar de
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70 .000  s ta k er s ,  r eg eer a k ko o r d  s c h ie t  t eko r t

‘Voor 1.575 euro geen e xtra handen in de klas’

politiek moet worden afgegeven. Peilingen over de actie-
bereidheid van AOb-leden (94 procent) en volgers van PO
in Actie (97 procent) geven eenzelfde beeld.

Actiebereidheid groot Een opkomst van bijna
70.000 stakers in het Zuiderpark in Den Haag en in
andere delen van het land op donderdag 5 oktober – twee
keer zoveel als verwacht – illustreert de grote actiebe-
reidheid van onderwijspersoneel. Zelfs vliegtuigen met
leuzen als ‘270 miljoen is slechts een fooi’ werden inge-
zet om de eisen voor meer salaris en minder werkdruk
voor leerkrachten in het primair onderwijs kracht bij
te zetten. Nog nooit was er zo’n massale actie van leer-
krachten. En dat terwijl op de avond voorafgaand aan
de staking vanaf de formatietafel nog een bedrag van
500 miljoen uitlekte voor verlaging van de werkdruk.
“De politiek hoopte dat we niet zouden staken”, zei initi-
ator en leerkracht Thijs Roovers van PO in Actie in Pauw
op donderdagavond na de staking. “Maar dit geld staat
nog niet zwart op wit.”
Inmiddels weten we uit het regeerakkoord dat de
500 miljoen 450 miljoen is, die pas in 2021 structu-
reel beschikbaar is. En de al door het demissionaire

kabinet beloofde 270 miljoen voor het verbeteren van
de arbeidsvoorwaarden in het po. Mede-initiator en
leerkracht Jan van de Ven van PO in Actie: “Onze eis
is 1,4 miljard, 900 miljoen voor de salarissen en 500
miljoen voor de werkdruk. Voor de salarissen moet er
dus nog 630 miljoen bij.” De 270 miljoen zorgt maar
voor 3 procent loonsverhoging voor alle basisschool-
leerkrachten in plaats van de geëiste 10 procent om
het verschil in beloning met collega’s in het voortgezet
onderwijs recht te trekken. “We zien terug dat Rutte III
onze zorgen ziet en hoort, maar helaas nog niet voor
vol aan ziet.”

Ondersteunen Cabaretier Dolf Jansen, die met veel
humor de manifestatie in het Zuiderpark opluisterde:
“Groot gelijk dat jullie willen staken! Het is code rood.
Ondanks het tyfusweer zijn jullie massaal gekomen.
En kijk, het zonnetje breekt door. Maak veel lawaai, dan
horen ze jullie op het Binnenhof.”
In filmpjes op grote schermen zagen de demonstranten
hun (toekomstige) collega’s aan het woord: van leer-
krachten tot schoolleiders, bestuurders, ondersteunend
personeel en studenten. De schoolleiders wijzen erop
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dat goed onderwijs onder druk komt te staan, dat meer
professionalisering, betere randvoorwaarden en meer
handen echt noodzakelijk zijn. De voorzitters van de
AVS, PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs en FvOv – samen
met PO in Actie verenigd in het PO-front – kregen ook
kort het woord op het podium. De AVS was namens
haar leden aanwezig in Den Haag om de actie van de
leerkrachten te ondersteunen. “We hebben onze school-
leiders niet opgeroepen zelf te gaan staken, maar vooral
wel hun leerkrachten bij te staan op deze dag”, verklaart
AVS-voorzitter Petra van Haren. “De inzet van deze sta-
king heeft namelijk alleen betrekking op de salarisver-
hoging van leraren, niet van schoolleiders.” De inzet van
de AVS richt zich ook op salarisverhoging en een lagere
werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteu-
nende functies in de school, meer ruimte in het budget
voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen.

“Straks aan de cao-tafel zullen wij deze inzet en de belan-
gen van de schoolleider, waaronder salarisverhoging en
werkdrukvermindering, een prominente plek geven.”

Nood is hoog “Het was echt een topdag”, zegt Carola
van der Eng, directeur van De Wissel in Uitgeest en tij-
delijk directeur van de Teun de Jagerschool in Schoorl.
“Zo mooi om te zien dat er zoveel mensen waren.”

Toen ze merkte dat de stakingsbereidheid in haar team
unaniem was, zei ze meteen: dan gaan we naar Den
Haag. “Voor mij was het niet meer dan logisch om mee
te gaan.” Ze heeft begrip voor het standpunt van de AVS
schoolleiders zelf niet op te roepen tot staken, maar
was blij met het verzoek om het team die dag te steu-
nen. Van der Eng vindt het buitengewoon teleurstellend
dat de nieuwe regering pas over vier jaar 450 miljoen
beschikbaar stelt voor werkdrukverlaging, terwijl de
nood nu echt heel erg hoog is. Dat illustreert het verloop
van het eerste deel van haar werkweek voorafgaand aan
5 oktober: “De afgelopen twee dagen heb ik voor de klas
gestaan, omdat er geen invaller te vinden was. Zondag
ben ik twee uur bezig geweest om er een te zoeken en
gisteravond heb ik thuis mijn eigen werk zitten doen.”
De directeur merkt dat de bereidheid in haar team om
opnieuw te gaan staken groot is. “Het is spannend, ik ben
benieuwd hoe de andere bonden gaan reageren.”

Een collega-schoolleider die op 5 oktober ook de AVS-
stand bezocht in het Zuiderpark: “Leerkrachten krijgen
steeds meer op hun bordje, komen tijd tekort. Ik heb
er vier meegenomen in de auto. Onze school ligt plat
vandaag. Van de dertig personeelsleden zijn er vandaag
negentien hier. Als leerkrachten meer verdienen, komt
dat ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik
begrijp niet waarom zij in het basisonderwijs zoveel min-
der verdienen. Het vo of mbo is niet moeilijker of zwaar-
der. Het primair onderwijs kent veel meer verschillende
niveaus van leerlingen en leerkrachten geven er in alle
vakken les. En het gat met het bedrijfsleven is te groot.
Het salaris ligt tot 35 procent lager dan de marktsector.

De AVS was samen met de andere partners van het PO-front op 5 oktober aanwezig in het Zuiderpark
om de leerkrachten te ondersteunen.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Aan de cao-tafel
zullen wij de belangen van de schoolleider, waaronder
salarisverhoging en werkdrukvermindering, een
prominente plek geven.”

‘e r  m o e t n u  g e ï n v e s t e e r d
w o r d e n i n d e  w e r k d r u k ,  n i e t  pa s
o v e r  v i e r  j a a r ’
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o n d e r w i j s m a at r e g e l e n  r e g e e r a k ko o r d

De belangrijkste onderwijsplannen van

het nieuwe kabinet uit het regeerakkoord

‘Vertrouwen in de toekomst’ dat op

10 oktober werd gepresenteerd:

• Voor de aanpak van de werkdruk in het

primair onderwijs is vanaf 2021 struc-

tureel 450 miljoen euro beschikbaar.

In 2018 is hiervoor 10 miljoen uitgetrok-

ken, in 2019 175 miljoen en in 2020 325

miljoen.

• 270 miljoen voor het verbeteren van de

arbeidsvoorwaarden in het po

• In de WWZ wordt een uitzondering

gemaakt voor tijdelijke krachten in het

onderwijs.

• Het collegegeld voor de eerste twee

jaar van de (academische) pabo wordt

gehalveerd.

• 20 miljoen extra voor de

kleinescholentoeslag

• De fusietoets wordt afgeschaft.

• Er komt experimentele ruimte

voor scholen met 10 tot 14-jarigen

om een geleidelijke overgang van

basis- naar voortgezet onderwijs te

bewerkstelligen.

• 170 miljoen voor de versterking van

voor- en vroegschoolse educatie

• Verhoging budget onderwijsachter-

standen met 15 miljoen per jaar

• 15 miljoen extra voor hoogbegaafde

leerlingen

• Onderwijs aan kinderen met een ernstig

meervoudige beperking direct financie-

ren uit middelen voor zorg. De combina-

tie van Passend onderwijs en zorg van-

uit verschillende financieringsbronnen

wordt eenduidiger en eenvoudiger.

• De onderwijsinspectie krijgt discretio-

naire bevoegdheid om bij de beoorde-

ling van scholen meer rekening te hou-

den met de eventuele aanwezigheid van

bovenmatig veel zorgleerlingen.

• Er komt onafhankelijk toezicht op de

samenwerkingsverbanden.

• 100 miljoen per jaar voor de versterking

van techniekonderwijs in het vmbo

• Eindtoets vervroegen of schooladvies

later uitbrengen

• Versterken en verbeteren

rekenonderwijs

• De rekentoets telt niet meer mee voor

het eindexamen, er komt een alternatief

vanaf schooljaar 2019/2020.

• De kleutertoets verdwijnt (po), evenals

de diagnostische tussentijdse toets

(vo).

• Experimenten om meerdere vakken in

het vo op een hoger niveau af te ronden

• Versoepeling doorstroom vmbo-mbo

• Het leerrecht wordt wettelijk

vastgelegd.

• Kwalificatieplicht naar 21 jaar

• De herziening van het onderwijscurricu-

lum wordt in 2019 wettelijk verankerd.

• Invoering vrijwillige maatschappelijke

diensttijd (maximaal zes maanden),

levert getuigschrift bij diploma op

• MR krijgt instemmingsrecht hoofdlijnen

begroting.

• Alle kinderen krijgen verplicht les over

het Wilhelmus, bezoeken Rijksmuseum

en parlement.

• Iedere 18-jarige Nederlander krijgt de

geschiedenis van Nederland (Canon

2006).

politiek

Dat weerhoudt veel mensen er ook van om schooldirec-
teur te worden. Het is belangrijk dat de AVS druk op het
kabinet houdt.”

De band Diep Triest sloot de manifestatie op 5 oktober
heel toepasselijk af met het lied ‘Vandaag is rood’ van
Marco Borsato. De code rood is zeer duidelijk afgegeven
aan de politiek. Initiators Roovers en Van de Ven: “We
nemen slechts genoegen met de volledige claim van
1,4 miljard. Wat ons betreft is na dit regeerakkoord klip
en klaar: twee dagen staken in november. “Er is geen
leerkracht die daar anders over denkt.” _

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was de uitslag

van de peilingen van de PO-Raad en CNV Onderwijs nog

niet bekend. En daarmee ook nog geen duidelijkheid over

eventuele vervolgacties. Het PO-front wil bovendien eerst een

gesprek met de nieuwe onderwijsminister. Na 1 november volgt

meer informatie.
“In het po zitten leerlingen van verschillende niveaus door elkaar.”

8 5  p r o c e n t  v a n  d e  s c h o o l 
l e i d e r s  g e e f t  a a n  e e n  m o g e l i j k
n i e u w e  s ta k i n g  t e  s t e u n e n
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Scholen benaderen ouders vooral individueel

voor gesprekken over hun kind en allerhande

klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorgani-

satie Ouders & Onderwijs ook behoefte heb-

ben aan een collectiever educatief partner-

schap en inzet op basis van hun expertise. De

Valentijnschool en het Leidsche Rijn College

timmeren met hun aanpak van educatief part-

nerschap voortvarend aan de weg.

tekst jaan van aken

Het Leidsche Rijn (LRC) in Utrecht gebruikt
de betrokkenheid van ouders om educatief partnerschap
vorm te geven. “Onze nieuwe manier van toetsen (meer
formatief, red.) roept veel vragen op bij ouders. We nodi-
gen hen daarom regelmatig uit voor klankbordbijeen-
komsten, waarin ze elkaar vaak ook goede tips geven.
Deze bijeenkomsten waarderen ouders zeer”, merkt rec-
tor Peter van Dijk. Dat sluit aan bij het beeld uit de Staat
van de Ouder van Ouders & Onderwijs (voorjaar 2017).
“Die bracht boven tafel dat school en ouders steeds meer
individueel contact hebben. Scholen zijn erg gericht op
zenden, terwijl informeren alleen niet volstaat. Ouders
willen weten hoe het gaat: vindt mijn kind het moeilijk,
hoe gaat het huiswerk maken en hoe kunnen we het
samen goed door het schooljaar helpen”, vertelt Peter
Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs. Bestaande
vormen als de klassieke ouderavond, klassenouders,
ouder- en medezeggenschapsraad zijn niet voldoende
voor het collectieve gesprek. “Ouders willen bijvoorbeeld
met andere ouders en de school in gesprek over onder-
werpen die voor iedereen van belang zijn, zoals ieders
rol bij pesten. Wat doet de school als kinderen een verve-
lend bericht delen op Whatsapp of Snapchat en wat kun-
nen ouders onderling doen?”, zegt Hulsen.
Daarnaast worden ouders vaak gevraagd voor luizen-
pluizen en het begeleiden van excursies, terwijl ze
(ook) graag op hun expertise ingezet willen worden.
“Er zijn ouders die luizen kammen prima vinden, maar
voor andere ouders is het leuker en zinvoller ingezet te
worden voor zaken waar ze goed in zijn”, zegt Marieke
Boon, adviseur beleid en communicatie bij Ouders &
Onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld in ouderverbanden en

thema _ school en ouders

Over het thema

De relatie tussen school en ouders is complex
en altijd aan verandering onderhevig. Zo is
de grens tussen onderwijs en opvoeding
veel minder strikt dan vroeger, deed Passend
onderwijs zijn intrede en werd gepersonaliseerd
leren geïntroduceerd. Ouders ‘bemoeien’ zich
meer met school. Enerzijds omdat ze het beste
willen voor hun eigen kroost, anderzijds omdat
school vaker een beroep op ze doet. De vraag
aan ouders sluit echter niet altijd aan bij hoe
zij zouden willen en kunnen bijdragen. Het is
voortdurend zoeken naar de beste vorm van
(educatief ) partnerschap, in het belang van het
kind. De Staat van de Ouder 2017 van Ouders
& Onderwijs pleit ervoor het contact minder
individueel – want dat is het steeds meer
geworden – en meer collectief vorm te geven.
Lees hoe scholen die al in deze geest handelen,
en hun leerlingen, daar de vruchten van plukken.
De toegenomen mondig- en betrokkenheid
van ouders leidt er ook toe dat (juridische)
conflicten sneller op de loer liggen. Hoe kun je
als schoolleider voorkomen dat ontevredenheid
uitloopt in een conflict? En als het toch zover
komt: hoe ga je ermee om? Een schoolleider en
een -bestuurder delen hun ervaringen en een
ervaren mediator geeft tips.
Daarnaast kan digitaal communiceren met
ouders, mits professioneel ingezet en voor
doeleinden die zich daarvoor lenen, ten
goede komen aan de onderlinge relatie en
een boost betekenen voor de participatie
en verbondenheid. “Als men ziet dat
andere ouders zich opgeven voor een
activiteit werkt dat stimulerend”, merkt een
schoolleider die gebruik maakt van een online
oudercommunicatieplatform.
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>

verbeterteams. “Nodig ouders die in de ict werken recht-
streeks uit voor een ouderverband over digitalisering.”
Rector Van Dijk van het LRC herkent de behoefte aan
collectiviteit en inzet op expertise. “Andere ouders zijn
de beste ervaringsdeskundigen, waar je herkenning
tegenkomt. En ik krijg voor klusjes veel moeilijker
mensen dan voor onze beroepenavond. Het is ook heel
leuk als er vijf kinderen aan je lippen hangen als je over
je werk vertelt.” Het LRC heeft dan ook een uitgebreid
activiteitenaanbod voor educatief partnerschap. Van

Dijk somt op: “We hebben gastlessen door ouders en
talentprogramma’s waarin leerlingen met ouders bij-
voorbeeld een ondernemersclubje starten. Er is een
ouderraad die aangeeft waar ouders tegenaan lopen
en die twee thema-avonden organiseert. Altijd over
leren leren en bijvoorbeeld praten met je puber over
drugs of het gebruik van sociale media. Omdat het
dichterbij hun eigen kind staat vinden ouders de the-
mabijeenkomsten veel interessanter dan deelname
aan de MR die het examenreglement controleert.”

v er a n d er en d  ed u c at ief  pa r t n er s c h a p

Minder individueel,
meer collectief

Op het Leidsche Rijn College (LRC) in Utrecht vieren toekomstige leerlingen (nog voordat ze daadwerkelijk in de brugklas starten), hun ouders en de
school met elkaar de ondertekening van een contract “waarin onder meer staat dat we niet pesten en elkaar volledig informeren.”

15k ader prim air november 2017
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Kansenongelijkheid Niet elke school heeft zulke
betrokken ouders als het LRC en dan dreigt kansenon-
gelijkheid. “Kansenongelijkheid kun je voorkomen door
ook met ouders in gesprek te gaan die niet zelf aan de bel
trekken, benader hen actief”, oppert Boon van Ouders &
Onderwijs. Juist om die reden heeft de Valentijnschool in
Rotterdam een uitgebreid programma met ouderactivi-
teiten. “We willen ouders zo goed mogelijk opleiden tot
loopbaanbegeleiders van hun kind. Het doel van educatief
partnerschap is er samen voor zorgen dat de voorwaarden
om te kunnen leren zo goed mogelijk zijn”, zegt locatie-
leider Martin Krijgsman.

De school in de wijk Delfshaven heeft
te maken met 100 procent ‘nieuwe
Nederlanders’. De ochtend begint met
een koffie-inloop waar soms zestig
ouders aan de koffie zitten. “Zo leren
ze de weg in school kennen en weten
ze waar ze vragen kunnen stellen”, ver-
telt medewerker ouderbetrokkenheid
Sahila El Barkany. Ook biedt de school
taalcursussen. “Ouders leerden soms in
vijf jaar geen Nederlands”, weet school-
leider Krijgsman. De directie overlegt
maandelijks met ouders tijdens de
directie-inloop. “Vragen variëren van
Citotoetsen tot veiligheid op school.
Ouders hebben verschillende meningen
en soms is het lastig een standpunt in
te nemen waarmee iedereen tevreden
is, maar over het algemeen creëert het
meer een wij-gevoel dan wij-tegen-zij.”

‘o u d e r s  i n  d e  m r  z i t t e n  v a a k  o p  e e n  e i l a n d ’

In de Staat van de Ouder 2017 geven

ouders aan dat zij zich niet herkennen

in de huidige, formele vorm van

medezeggenschap. Hoe kan dit beter?

Peter Hulsen, directeur Ouders &

Onderwijs: “Ouders in de MR zitten

vaak op een eiland. Door als school en

ouders onderling in gesprek te gaan over

bijvoorbeeld pesten – hoe ga je daarmee

om, wie kun je erover aanspreken – kun

je de MR voeden. Die kan dan beter het

gesprek aangaan als het door school een

pestprotocol krijgt voorgelegd. Ook kun je

deskundige ouders betrekken, iemand in

de financiële wereld als het over financiën

gaat en bij digitalisering een ouder in de

ict.”

Claudia Beemster, ouder en MR-voorzitter

van basisschool Oostelijke Eilanden in

Amsterdam: “We wilden een paar jaar

geleden proactiever zijn als MR en niet

afwachten tot er een document ligt

waarmee je instemt of niet. We werken nu

bijvoorbeeld samen met de directie aan

een beleidsplan voor de tussenschoolse

opvang, zodat je invloed hebt en er een

plan ligt waar de MR achterstaat. Dit is

de rol die van een MR verwacht wordt.

Communicatie blijft een aandachtspunt.

Op ouderportaal Schoudercom kondigen

we aan dat de vergaderagenda en

jaarplanning er zijn. We krijgen altijd

input, dat is heel prettig.”

Paul van Lent, AVS-adviseur en

betrokken bij het project Versterking

medezeggenschap in het onderwijs:

“Neem je klant, de ouder, mee in de

meningsvorming. Dat begint bij de

aanmelding op school: leg uit wat

medezeggenschap is, wat het betekent

voor ouders en welke rol je in de MR

kunt spelen. Daaraan draagt het project

en het begeleidingstraject met de MR

zeker bij. We gaan na of en hoe men

het gesprek aangaat met de achterban,

of er een jaarplan is en nieuwe ouders

worden geïnformeerd en hoe verkiezingen

verlopen. Op veel plekken neemt het

schoolbestuur de MR serieus, maar we

zien soms ook dat het lastiger is en dat

de MR én de directie bijvoorbeeld geen

jaarplanning maken of stukken te laat

aanleveren.”

Er is zelfs een ‘veteravond’ voor (toekomstige) leerlingen
en ouders voordat de brugklassers op school starten. “Ze
krijgen groene LRC-veters als teken van verbondenheid.
Kinderen die bij ons op school komen zijn al onderdeel
van onze cultuur. We vieren met elkaar de onderteke-
ning van een contract door leerling, ouders en school
waarin onder meer staat dat we niet pesten en elkaar
volledig informeren.” De reden van dit alles: “Ouders en
school voeden samen een kind op. Ouders zijn kritischer
naar school toe, maar we knokken samen voor hun
kind”, zegt Van Dijk.

Het LRC nodigt ouders regelmatig uit voor klankbordbijeenkomsten, waarin ze elkaar vaak ook
goede tips geven. “Deze bijeenkomsten waarderen ouders zeer.”
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buitenstaander hen begeleidt”, vult
collega Hulsen aan.

Toegang tot dossier Ouders wil-
len beter geïnformeerd worden over
de overgang po-vo en door toegang tot
het complete leerlingdossier te krijgen,
blijkt uit de Staat van de Ouder. Boon:
“Ouders willen weten waar hun kind
staat en hoe het met het welbevinden
gaat.” Hulsen vindt het goed op enkele
kernpunten regelmatig informatie te
geven. “Het hele leerlingdossier hoeft
niet open, maar ik ken een IKC waar de
leerkracht elke zes weken met ouders en
kind bespreekt of de doelen gehaald zijn.
Dat is een mooie manier.” Bij toegang
tot het complete dossier trekt school-
leider Krijgsman van de Valentijnschool
ook een grens. “Het knelpunt is tijd. Als
ouders inzicht krijgen in het hele dossier
roept dat vragen op. Zeker in het basison-

derwijs, waar kinderen uitstromen van praktijkonderwijs
tot gymnasium, moet je Mohammed niet met Ibrahim ver-
gelijken. Het ontbreekt leerkrachten aan tijd om alle vra-
gen te beantwoorden.” Daarom mogen leerlingen van de
Valentijnschool zelf hun cijferlijst bijhouden. “Ze mogen
die voor de les begint aan hun vader en moeder laten zien.
Dat valt heel goed bij ouders en voor ons is het een manier
die wel werkt”, vult El Barkany aan (zie ook pagina 25).
Alle ouderactiviteiten op de Valentijnschool dragen bij
aan een hogere eindopbrengst in groep 8. “We scoorden
de afgelopen drie jaar drie keer boven de bovengrens die
de inspectie stelt voor vergelijkbare scholen”, zegt school-
leider Krijgsman. Medewerker ouderbetrokkenheid El
Barkany: “Er waren ouders die amper Nederlands spraken.
Zij gaan nu met mij in gesprek, stellen de directie vragen
en maken met hun kind een werkstuk. Simpele dingen,
die ik tien jaar geleden niet had verwacht.” �

Meer weten?
• Onlangs verscheen een herziene versie van de AVS-publicatie

‘Goed onderwijs, goede MR’, zie www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/goed-onderwijs-goede-MR

• Het jaarlijkse WMS-congres op 29 november 2017 heeft

onder andere workshops voor ouders in de (G)MR. Ook

AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt een lezing, www.avs.nl/

artikelen/avsverzorgtlezingopwmscongres29november

• Ouders & Onderwijs fungeert als vraagbaak voor ouders waar

schoolleiders naar kunnen verwijzen. Elke werkdag telefo-

nisch bereikbaar van 10 tot 15 uur, www.oudersonderwijs.nl

• Staat van de Ouder 2017: www.staatvandeouder.nl/2017

• Project Versterking medezeggenschap: https://infowms.nl/

content/project-versterking-medezeggenschap

Leerkrachten geven regelmatig presentaties over wat
kinderen gaan leren, en tips en oefeningen hoe ouders
daarbij kunnen ondersteunen. Ook is er de taal- en reken-
tassenuitleen. “Daarin zit een boek en een rekenspel-
letje dat ouders thuis spelenderwijs kunnen oefenen.
Dat werkt heel goed”, merkt El Barkany. Daarnaast heeft
de Valentijnschool een groep hoger opgeleide ouders
die getraind zijn in bijles geven over begrijpend lezen.
“Het is een pilot voor twintig kinderen die niet door hun
eigen ouders begeleid kunnen worden. Enerzijds om de
kinderen te helpen die zwak scoren en anderzijds om
het geleerde thuis toe te passen op hun eigen kind, een
win-winsituatie. Het is leuk om ouders met begrijpend
lezen bezig te zien. En ouders die zich zorgen maken
over onze soms lagere resultaten voor begrijpend lezen
krijgen inzicht in hoe moeilijk dat te verbeteren is”, legt
Krijgsman uit.

Zouden alle scholen meer de nadruk moeten leggen op
didactische begeleiding van (zorg)leerlingen door ouders
in plaats van ze te vragen voor allerhande klusjes? “Een
school moet aansluiten bij de wensen en behoeften van
ouders”, vindt Boon van Ouders & Onderwijs. “Dat bete-
kent dat een school hiervoor kan kiezen. Bij sommige
kinderen werkt het wellicht beter als een onbevangen

thema � school en ouders

Op de ‘veteravond’ van het LRC krijgen (toekomstige) leerlingen en ouders groene LRC-veters als
teken van verbondenheid. “Kinderen die bij ons op school komen zijn al onderdeel van onze cultuur.”

b e s ta a n d e  vo r m e n  a l s  d e  k l a s s i e k e
o u d e r avo n d ,  k l a s s e n o u d e r s ,
o u d e r -  e n  m e d e z e g g e n s c h a p s r a a d
z i j n  n i e t  vo l d o e n d e  vo o r  h e t
c o l l e c t i e v e  g e s p r e k
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om g a a n  m e t  co n f l i c t en

Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot

een goede verstandhouding. “Als een groep ouders boos is, weet je als directeur dat je te laat

bent omdat je ergens iets hebt laten liggen.”

tekst daniëlla van ’t erve

slechts een vraag om aandacht’

thema _ school en ouders

‘Vaak is een klacht
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om g a a n  m e t  co n f l i c t en

slechts een vraag om aandacht’

De irritatie tussen de twee leerkrachten van groep 8 bleef
dusdanig oplopen dat schoolleider Wilma de Jong besloot
het duo uit elkaar te halen. Vaste kracht Janet mocht
in groep 8 blijven. Maar dat ging zomaar niet, vonden
ouders, die op hoge poten een ouderavond eisten. “Ze
gaven Janet de schuld”, vertelt De Jong. “Natuurlijk wil ik
ouders te woord staan, maar niet achter de rug van leer-
krachten om.”

Het is een voorbeeld van hoe snel ouders en scholen
tegenover elkaar kunnen komen te staan. En dat is iets
wat steeds vaker gebeurt, merkt AVS-adviseur Ruud de
Sain, mediator en expert op het gebied van omgaan met
conflicten. “Ouders lijken zich in gespannen situaties
steeds meer op te stellen als consument: jullie krijgen
zoveel voor mijn kind per jaar en daar verwacht ik een
bepaalde dienst voor en als het niet gaat zoals ik dat wil,
kom je me tegen.” Ouders zijn mondiger en veeleisender,
waarbij ze bovendien de juridische weg niet schuwen.

>

het meer tijd, maar die is het meer dan waard. Er bleek
veel meer aan de hand dan ik dacht.” De school had
net een fusie achter de rug. De verschillen in aanpak
en omgang met elkaar waren groot, en dat zorgde voor
veel wrevel. Er heerste daarnaast een familiecultuur,
waarbij leerkrachten zoals Janet met sommige ouders
hechte vriendschappen onderhielden. Andere ouders
voelden zich daardoor benadeeld. “Als je te verweven
bent met bepaalde ouders, ga je de bietenbrug op”,
waarschuwt De Sain. “Je kunt je vak niet meer goed uit-
oefenen als je je professionele distantie vergeet.”

Navelstreng “Zodra je weet dat jouw mededeling
een emotioneel effect heeft op de ouder, moet je die
mondeling doen”, verzekert De Sain. “Dat is het geval
zodra het het kind persoonlijk betreft, want dat raakt
direct de navelstreng waarmee de ouders bij wijze van
spreken nog vast zitten aan hun kind. Ouders komen
allemaal op voor het belang van hun kind, en dat hoort
ook zo, maar er kan veel gedoe worden voorkomen als
je je daar bewust van bent. De leraar die op vrijdag-
middag een mail stuurt over ongewenst gedrag van een
leerling, ziet niet in dat zijn ouders vervolgens het hele
weekend in de stress zitten. Iedereen heeft een telefoon,
maak daar gebruik van.”
“Eigenlijk moet je die dan alleen gebruiken om een
afspraak te maken”, vindt Adriaan van Hove, directeur-
bestuurder van PCO Gelderse vallei, waarbij vijftien
basisscholen zijn aangesloten. “Ga met ouders om tafel
en neem daar de tijd voor. Vaak is een klacht slechts
een vraag om aandacht. Het gaat ze dikwijls om een uit-
leg over hoe een bepaalde beslissing tot stand is geko-
men en waarom ze dat zo laat te horen kregen.”

Hij merkt dat ouders de weg naar het schoolbestuur –
als verantwoordelijke gedagvaard als een klacht bij de
klachtencommissie komt – steeds beter weten te vin-
den. Hiervoor was hij ruim zeventien jaar collegevoor-
zitter van een bestuur met dertien basisscholen in de
Noordoostpolder. In die tijd kwam het twee keer tot een
zaak bij de klachtencommissie: ouders waren het niet
eens met de verwijzing van hun kind naar het speciaal
onderwijs en ouders vonden dat hun kind niet de zorg
kreeg die het nodig had. “Ze hopen dan in het gelijk
te worden gesteld, maar de klachtencommissie kijkt
alleen of de school de juiste procedure heeft gevolgd.
Dat was in het eerste geval zo en in het tweede geval is

Het aantal onderwijszaken bij rechtsbijstandsverzekerin-
gen stijgt al jaren fors en regelmatig loopt een conflict zo
hoog op dat er een rechter aan te pas moet komen. Het
bewandelen van deze weg zou niet nodig moeten zijn,
meent De Sain. “Juridisering is veel complexer dan die
ene ouder die boos is. Het is de laatste uitingsvorm van
een proces dat niet goed besproken en beleefd is door
alle betrokkenen. In de aanvliegroute zijn al veel dingen
fout gegaan.” Daarbij zorgen nieuwe media ervoor dat
conflicten snel kunnen oplopen. “Binnen no time is ieder-
een op de hoogte en is er al stelling genomen. En waar
ontevreden ouders zich meer en meer laten horen, zie
je leraren zich terugtrekken. Dat is een logische reflex,
maar leidt nooit tot een oplossing.”

Emotiemanagement Een ouderavond voor zestig
boze ouders daarentegen ook niet. “Dan heb je geen
gesprek, dan wordt het emotiemanagement”, legt De
Sain uit. “Dan wordt er van alles bij gehaald: van onvrede
over de pleinwacht tot de schooltijden, dat schiet niet
op. Die emoties moet je niet convergeren, maar diverge-
ren. Als een groep ouders boos is, weet je als directeur
dat je te laat bent omdat je ergens iets hebt laten liggen.
Wees dan ook zo fair om iedereen de aandacht te geven
die die nodig heeft.” En dat betekent in kleine groepjes
met ouders om de tafel. Precies wat De Sain deed op de
basisschool van Wilma de Jong. “Je gaat daarmee tegen
de wens van ouders in, want die willen het liefst samen
op de barricade”, vertelt de schoolleider. “Bovendien kost

‘d e  e e r s t e  r e a c t i e  o p  e e n
k l a c h t  i s  o m  i n  d e  v e r d e d i g i n g
t e  s c h i e t e n ,  m a a r  d at  i s  o o k
m e t e e n  d e  s l e c h t s t e ’
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thema _ school en ouders

v i j f  t i p s  vo o r  s c h o o l l e i d e r s

1. Zorg dat een probleem daar besproken wordt waar

deze hoort. Verwijs ouders dus bijvoorbeeld eerst naar

de leraar.

2. Maak een afspraak, hoe eerder hoe beter, en neem

de tijd. Gehoord worden begint met luisteren. Dus

voordat je oordeelt, deel eerst je oor.

3. Hou direct bij wanneer er wat is gecommuniceerd

en welke afspraken zijn gemaakt met ouders. Zo’n

overzicht is handig voor jezelf, maar zeker als je

je desondanks juridisch moet verantwoorden.

Schoolbesturen beschikken als eindverantwoordelijk

partij meestal over een rechtsbijstandsverzekering of

kunnen een beroep doen op juridische bijstand via hun

besturenorganisatie (mits aangesloten).

4. Betrek de MR er op tijd bij en laat ouders als het

conflict is opgelost ambassadeur zijn van de oplossing.

5. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat je

betrokkenheid vertaalt naar verantwoordelijkheid.

Neem ouders vanaf het begin mee in je visie op

pedagogiek en omgang met elkaar, spreek wederzijdse

verwachtingen uit en betrek ze bij de ontwikkeling van

hun kind.

1000-21-6000-2594 AVS KP 2017-2018-02 Kleur: fc

– Advertentie –

Makkelijker kan het niet
Een compleet beeld van de leerling vorm je met

Aansluiting PO-VO en de AMN Eindtoets

Kijk snel op www.amn.nl/compleetbeeld
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dat moeilijk te objectiveren. De commissie sprak toen uit
dat de school meer moet communiceren met ouders.”

Gedragscode Communiceren is dé sleutel tot een
goede verstandhouding. Het opstellen van een gedrags-
code met richtlijnen over de omgang met ouders helpt
daarbij, volgens Van Hove. “En dit moet jaarlijks in een
teamvergadering op de agenda, zodat helder blijft wat de
afspraken zijn. Maar daarmee is een goede communicatie
niet vanzelfsprekend. De eerste reactie op een klacht is
om in de verdediging te schieten, maar dat is ook meteen
de slechtste. Een training ‘gesprekstechnieken voor het
team’ behoort hier standaard tot het scholingsaanbod.”
Aan directeuren is het volgens De Sain de taak om te stu-
ren op de kwaliteit van de communicatie. “Hoe de com-
municatie met ouders verloopt zou standaard in functio-
neringsgesprekken aan de orde moeten komen. En als er
iets is gebeurd, moet in het team besproken worden hoe
er in vervolg beter gehandeld kan worden.”

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Van Hove:
“Directeuren zouden planmatig te werk moeten gaan bij
wat ze communiceren, alvast dingen in de week leggen en
zich vooral ook kwetsbaar durven opstellen. Leg bijvoor-
beeld uit dat door zwangerschapsverlof en de regelgeving
rondom vervanging er vaak een andere leerkracht voor
de klas staat, en dat je dit zelf ook een onprettige situatie
vindt. Als je samen kunt optrekken, en openstaat voor sug-
gesties om de pijn te verzachten, kun je veel problemen
voorkomen.”

Proactief overleg Goed communiceren betekent
volgens De Sain ook vooral dat leraren vóóraf met ouders
afstemmen wat ze van elkaar verwachten. “Als de vader
van Els het schooladvies wil aanvechten is er dat hele jaar
ervoor slecht gecommuniceerd, want hij is onvoldoende op
de hoogte hoe zijn kind zich heeft ontwikkeld.” Dit proac-
tief overleg moet je volgens hem regelmatig herhalen, juíst
ook als het goed gaat. “Alle ouders hebben recht op inzage
in de ontwikkeling van hun kind en dat kan niet in tien
minuten. Als je ouders de kans geeft te delen hoe hun kind
zich buiten school ontwikkelt, leg je de loper voor weder-
zijdse communicatie. Ik pleit ook voor de terugkeer van
huisbezoeken, daar is zoveel winst uit te halen.”
In plaats van betrokkenheid, heeft de AVS-adviseur het
liever over verantwoordelijkheid van ouders. “Als je in je
beleid ouders beschrijft als gelijkwaardige gesprekspart-
ners, moet je ze die rol ook geven en laten meedenken en
verantwoordelijk maken voor wat er op school gebeurt.
Zij hebben dan ook net zo goed een verantwoordelijkheid
in het oplossen van een conflict. Waar ze bij het schoolhek
en via sociale media liepen te klagen, wil ik dat ze bij een
oplossing gaan vertellen: het was lastig, maar we heb-
ben goede gesprekken gehad en goede afspraken kunnen
maken. Zo worden ze ambassadeurs van de oplossing.”

“De rust is inmiddels teruggekeerd”, vertelt Wilma de
Jong. Janet is in goed overleg vertrokken en de rest van het
team volgde onder begeleiding van adviseur De Sain een
communicatietraject. “We hebben een omslag gemaakt
naar een professionele cultuur, waarin we duidelijk voor
ogen hebben hoe we de dingen doen, wat we wel en niet
tolereren en hoe we communiceren. We laten ons niet
meer verleiden om via de email te reageren. Dus toen
een vader mij laatst verontwaardigd mailde over de klas-
senindeling, pakte de leerkracht de telefoon om hem de
motieven uit te leggen.” Bij het publiceren van zaken die
gevoelig kunnen liggen, laat De Jong tegenwoordig twee
ouders meelezen. Daarnaast heeft ze samen met de MR het
onderwijscafé nieuw leven ingeblazen. “Het is een laag-
drempelige manier om met ouders in gesprek te blijven.
Als ik kijk naar wat we hebben overwonnen en waar we
nu staan, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.” _

* De namen Wilma de Jong en Janet zijn gefingeerd.

‘ j u r i d i s e r i n g  i s  d e  l a at s t e  u i t i n g s 
vo r m  va n  e e n  p r o c e s  d at  n i e t
g o e d b e s p r o k e n  e n  b e l e e f d  i s
d o o r a l l e  b e t r o k k e n e n ’
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k a n s en  en  va l k u il en  o n l in e  co n ta c t

‘Wij communiceren
met elkaar op ons
virtuele schoolplein’

thema � school en ouders

De Casimirschool in Gouda ontwikkelde
zelf samen met twee ouders het online
communicatieplatform Tabulo.
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k a n s en  en  va l k u il en  o n l in e  co n ta c t Steeds meer scholen gaan over op – besloten

– digitale platforms voor hun communicatie

met ouders. Het bespaart tijd en vergroot

de ouderbetrokken- en verbondenheid.

“De mogelijkheden zijn oneindig”, ervaart een

schoolleider. Deskundigen wijzen naast de

voordelen op de valkuilen. Overhaast je niet

bij de invoering ervan. Doe het niet omdat het

hip is.” tekst irene hemels

Over de voordelen van online communicatie is iedereen

het vrij snel eens. “Een berichtje via een school-app is

sneller en makkelijker en bereikt meer ouders dan het

papieren briefje. Dat wil nog weleens kwijtraken of

onopgemerkt in de schooltas blijven zitten”, zegt Linda

Vonhof, medeoprichter en partner van Social Media Wijs

en gastdocent in de leergang Strategische Communicatie

& PR van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Zelfs

e-mail is al achterhaald, volgens Wouter Groot, directeur

van de Casimirschool in Gouda. “Andere vormen van

digitale communicatie zijn interactiever. Via briefjes

of e-mail is het vooral zenden wat je doet. E-mails ver-

dwijnen in de mailbox en zijn moeilijk terug te vinden.

Vroeger trof je elkaar op het schoolplein, maar dat is nu

niet meer per definitie de plek waar ouders elkaar dage-

lijks vinden. Wij hebben met ons online platform Tabulo,

dat we zelf samen met twee ouders hebben ontwikkeld,

al zes jaar een virtueel schoolplein waar we communice-

ren met elkaar. Het grote voordeel van dit digitale plat-

form is dat het een vindplaats is voor alles wat over onze

school gaat. Je hoeft niet te zoeken naar een mail die ooit

verstuurd is. Alles staat bij elkaar.”

Serieus nemen Steeds meer scholen gaan over op

soortgelijke digitale platforms voor hun communicatie

met ouders. Via eigentijdse informatiekanalen is het een-

voudig om bestanden, foto’s en video’s te delen. Ouders

en leraren kunnen op elkaars berichten reageren of met

een like aangeven dat ze iets leuk vinden. Spoedberichten,

oudergesprekkenplanners, intekenlijstjes en kalenderi-

tems en soms ook een automatische nieuwsbrief zijn de

meest gebruikte tools. Met tijdsbesparing als belangrijk

voordeel. Directeur Groot: “Het is een manier om te

laten zien dat je ouders serieus neemt. Veel ouders zijn

opgegroeid in het digitale tijdperk, dit is de manier om

betrokkenheid vorm te geven.”

Regelmatig iets posten vergroot de ouderbetrokkenheid.

Ouders kunnen makkelijker participeren, reageren en

met suggesties en reacties komen. Schoolleider Arjan

Veldsink van de Oranje Nassauschool in Geldermalsen

begon een paar jaar geleden met het online communi-

catieplatform Social Schools: “Je deelt wat plaatsvindt in

de klas en op school. Omdat ouders nu meer dan vroeger

weten wat er gaande is, levert dat een grotere betrok-

kenheid op. Als je kind thuiskomt, kun je nu gericht een

vraag stellen waardoor het gesprek beter op gang komt.”

Online communicatie is ook strategisch in te zetten

door reacties en meningen te peilen en medewerking te

vragen. De mogelijkheden zijn oneindig, meent collega

Groot: “De verbondenheid die het geeft vind ik mooi.

De laagdrempeligheid nodigt uit tot communiceren. We

zien ouders berichtjes en foto’s plaatsen, bijvoorbeeld als

ze een schooluitstapje begeleiden en daar reageren ande-

ren dan weer op. Het is ook makkelijker om op een hulp-

vraag vanuit school te reageren. Als men ziet dat andere

ouders zich opgeven voor een activiteit werkt dat stimule-

rend. We zijn ook begonnen met digitale ouderavonden.

Daarbij zien we dat de participatiegraad verdubbelt!”

In beperkte mate komt het voor dat ouders niet online

zijn of geen smartphone bezitten. Hoe ga je daarmee om?

Vonhof van Social Media Wijs: “Heb respect voor ouders

die niet digivaardig zijn, je kunt het ze niet verplichten.

Cruciale informatie zul je in dat geval op een andere

manier moeten aanbieden.” Veldsink: “Ik bied die ouders

aan om hen te helpen, maar het gaat om een kleine min-

derheid die daar gebruik van maakt.”

Overkill voorkomen Het besloten karakter van

online communicatieplatforms – want alleen voor

geregistreerde gebruikers zoals ouders – biedt veilig-

heid. Informatie en berichten zijn alleen zichtbaar voor

belanghebbenden en staan niet op een openbare website.

Bianca Jansen, schoolleider van de Nieuwe School in

Waddinxveen, maakt ook gebruik van Social Schools:

“De regels en afspraken rond digitale communicatie zijn

min of meer dezelfde als voor offline communicatie. We

zien er nadrukkelijk op toe dat alle ouders kennis hebben

genomen van de gebruikersafspraken waarin onder meer

staat dat we positief communiceren met elkaar en dat

‘ w i j  w e r k e n  m e t  s p e c i a l e  a p p s
o m d at  o u d e r s  h u n  i n t e r e s s e
k u n n e n  v e r l i e z e n  a l s  z e  v i a
h u n  w h at s a p p - g r o e p e n  s t e e d s
g e c o n f r o n t e e r d  w o r d e n  m e t
b e r i c h t j e s ’
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foto’s niet gekopieerd of gedeeld mogen worden.”

Afspraken zijn ook nodig om overkill aan berichten

te voorkomen. Veldsink van de Oranje Nassauschool:

“Nadeel van digitaal communiceren is dat je moet oppas-

sen dat je niet te veel post. Juist omdat het zo makkelijk

is. Wij werken met speciale apps en niet met WhatsApp-

groepen, omdat mensen hun interesse kunnen verliezen

als ze via hun WhatsApp doorlopend geconfronteerd

worden met berichtjes.” Een goede keuze vinden deskun-

digen. Vonhof: “Van direct messages als WhatsApp moet

je eigenlijk wegblijven om alle schijn van openheid en

transparantie te houden. Zeker als het gaat om een-op-

eencontact. WhatsApp is zo direct dat het lastig kan zijn

om privé en zakelijk te scheiden. Kies voor een professio-

nelere digitale omgeving.”

Vonhof en John Beumer, ook gastdocent in de leergang

Strategische Communicatie & PR van het AVS Centrum

Educatief Leiderschap en communicatieadviseur bij

Openbaar Onderwijs Zwolle (po, vo en so), adviseren

niet over één nacht ijs te gaan bij de implementatie en

ouders te raadplegen. “Als je het van te voren niet goed

overdenkt maar wel start, loop je het risico dat het als

een nachtkaars uitgaat. Je kan bijvoorbeeld beter geen

online profiel hebben dan eentje waar drie berichten van

twee jaar geleden op staan. Dat straalt niet goed af op de

school. Stel jezelf als schoolleider de volgende vragen:

Wat verwachten we van een online communicatieplat-

form? Wat is ons doel, wat is onze boodschap, aan wie is

het gericht en wie gaat het doen?”

Persoonlijk gesprek Niets kan echter het persoon-

lijke gesprek vervangen, vindt iedereen eensgezind.

Schoolleider Veldsink: “Online communiceren is goed

voor feitelijke en algemene, positief getinte berichten.

Niet voor persoonlijke, kindgerelateerde zaken. Zodra er

‘ z o d r a  e r  e m ot i e  b i j  ko m t  o f
s l e c h t  n i e u w s  v e r t e l d  m o e t
w o r d e n ,  pa k k e n  w e  d e  t e l e fo o n
o f  s p r e k e n  w e  o u d e r s  n a
s c h o o l  a a n

‘g e e f  j e  a l s  s c h o o l  e e n  k i j k j e
a c h t e r  d e  s c h e r m e n  d o o r
r e g e l m at i g  e e n  foto  o f  b e r i c h t
t e  s t u r e n ,  d a n  c r e ë e r  j e  d a a r m e e
e e n  u i t n o d i g e n d e  s f e e r  w a a r i n
h e t  vo o r  o u d e r s  m a k k e l i j k e r
pa r t i c i p e r e n  i s ’

“We zijn ook begonnen met digitale ouderavonden;
de participatiegraad verdubbelt!”, aldus
Wouter Groot, directeur van de Casimirschool in
Gouda.

Schoolleider Arjan Veldsink van de Oranje
Nassauschool in Geldermalsen: “Pas op dat je niet
te veel post. Juist omdat het zo makkelijk is.”

“Van direct messages als WhatsApp moet je
eigenlijk wegblijven”, adviseert Linda Vonhof van
Social Media Wijs. “Kies voor een professionele
digitale omgeving.”
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pakken we de telefoon of spreken we ouders na school
aan. Dat is een groot nadeel van online communiceren: je
ziet de reactie van de ander niet.” Communicatieadviseur
Beumer bevestigt dit: “Een verkeerd begrepen boodschap
of informatie die uit zijn verband wordt gerukt, het is
allemaal zo gebeurd. Regelmatig online contact helpt
wel bij het vergroten van het draagvlak en versterkt de
band tussen school en ouders. Ouders gaan makkelijker
in gesprek met de leraar over hun kind als er een open
klimaat heerst op school. Geef je als school een kijkje
achter de schermen door regelmatig een foto of bericht
te sturen, dan creëer je daarmee een uitnodigende sfeer
waarin het voor ouders makkelijker participeren is.
Leuke momenten met elkaar delen schept een band. Dan
praat je ook makkelijker met elkaar als het niet zo goed
gaat.” _

Meer weten?
www.socialschools.nl

www.educipatie.nl

www.avs.nl/cel/communicatie (Leergang Communicatie & PR)

d i g i ta a l  l e e r d o s s i e r

Op de Nieuwe School in Waddinxveen hebben ouders

toegang tot het digitale leerportaal. De Casimirschool

in Gouda opent in de loop van dit schooljaar het

ouderportaal, waarmee ouders in een online dossier de

vorderingen van hun kind kunnen inzien. Zij gaan dus

nog een stap verder in het online contact met ouders en

komen hiermee tegemoet aan een duidelijke wens. De

meeste ouders, iets minder dan drie kwart, wil namelijk

toegang tot het volledige dossier van hun kind (niet

alleen droge cijfers) blijkt uit De Staat van de Ouder 2017

(zie ook pagina 14). Schoolleider Jansen van de Nieuwe

School: “Als je werkt vanuit de pedagogische driehoek

dan helpt het dat ouders en leerlingen toegang hebben

tot de digitale leeromgeving waarin alles is gebundeld.

Door het hele jaar openheid te verschaffen voorkom je dat

ouders zich overvallen voelen, misschien zelfs wel irreële

eisen gaan stellen. Je biedt hen hiermee juist de kans hun

verantwoordelijkheid te nemen.” De kritiek dat ouders

op de stoel van de leraar gaan zitten, deelt Groot van de

Casimirschool niet. “Daarmee geef je aan dat je leren als

iets exclusiefs van school ziet. Dat is het allang niet meer.

Wij zijn specialisten op het gebied van leren. Ouders zijn

experts van hun kind en partners in de ontwikkeling van

kinderen. Vanuit die rollen neem je elkaar serieus en trek

je samen op.”

thema _ school en ouders

“Van direct messages als WhatsApp moet je
eigenlijk wegblijven”, adviseert Linda Vonhof van
Social Media Wijs. “Kies voor een professionele
digitale omgeving.”

Communicatieadviseur John Beumer van Openbaar
Onderwijs Zwolle (po, vo en so): “Leuke momenten
met elkaar delen schept een band.”

Bianca Jansen, schoolleider van de Nieuwe School
in Waddinxveen: “De regels en afspraken rond
digitale communicatie zijn min of meer dezelfde als
voor offline communicatie.”
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pa ssend onderwijs

Aan de slag met je werkhouding
en gedrag samen met je ouders,
een Impulsklasleerkracht en
-ouderbegeleider. En dat drie
maanden lang één ochtend per
week. Dat doen de leerlingen van
de Impulsklas. Ouderbetrokkenheid
en een positieve insteek zijn de
sleutelwoorden.

tekst lisette blankestijn

Trainingsbureau Impuls haalde het idee

van de Impulsklas uit Denemarken naar

Nederland. Het concept richt zich niet alleen

op kinderen die het moeilijk hebben met

hun werkhouding of gedrag, maar ook op

hun ouders. Kindercampus Oculus in Tilburg

heeft zojuist een pilot afgerond, vertelt

directeur Yvonne Udo: “Gesprekken met

ouders van kinderen die het moeilijk hebben

gaan vaak over alles wat er niet goed gaat.

Wij zochten een positievere benadering en

wilden ouders, school en kinderen dichter

bij elkaar brengen. Bovendien: vaak kennen

ouders de gebruiksaanwijzing van hun kind

het best, dus daar wilden wij ook van leren.”

Dus toen het Tilburgse samenwerkingsver-

band Plein 013 afgelopen voorjaar startte

met een Impulsklaspilot stond Yvonne Udo

vooraan.

Ouders en school op één lijn
Hoe werkt het? Udo: “Iedere maandagoch-

tend gaan zeven leerlingen uit groep 5/6

met een van hun ouders naar de Impulsklas.

Gewoon, bij ons op school. Ze werken aan

hun reguliere schoolwerk, deels samen

met hun ouders. De Impulsklasbegeleider

is een leerkracht van onze school en vanuit

samenwerkingsverband Plein 013 is er een

ouderbegeleider. Het gaat om leerlingen

met opvallend gedrag of problemen met het

doen van schoolse taken. Sommigen zijn zo

onzeker dat ze boos worden, anderen zijn

heel druk of hebben autisme.” Er ontstond

een echt educatief partnerschap met de

ouders, vertelt de directeur: “Ouders kregen

inzicht in het handelen van de leerkracht

en merkten dat het gedrag van hun kind op

school soms anders was dan thuis. Ouders

houden moeilijk gedrag soms in stand.

Bijvoorbeeld: om conflicten te vermijden

hebben ze soms de neiging om te sussen

en toe te geven. Bepaald gedrag is echter

thuis wel te hanteren, maar past niet in de

klas. Door samen met ouders te werken aan

zelfstandigheidsbevordering, luisterhouding

en uitgestelde aandacht, merkt het kind dat

ouders en school op één lijn zitten. Dit heeft

een positief effect op het gedrag.”

Diversiteit
Wie denkt dat een Impulsklas vooral wordt

bevolkt door kinderen die hun impulsen

willen leren beheersen, heeft het mis. Maar

een valkuil is het wel, vertelt Udo. “Het is

verleidelijk om leerlingen te selecteren van

wie je in de klas het meeste ‘last’ hebt:

met gedragsproblemen en ADHD. Maar

diversiteit in de groep is heel belangrijk,

anders kan bepaald gedrag besmettelijk

worden, terwijl leerlingen juist ook van

elkaar kunnen leren. Daarom letten we er

bij de volgende groep extra op dat er meer

kinderen met een andere problematiek mee

doen. Die bijvoorbeeld zo verlegen zijn dat ze

onzichtbaar zijn in de klas.”

Terugvallen
Hoe voorkom je dat de leerlingen na het

traject weer terugvallen in hun oude gedrag?

Udo: “De groepsleerkrachten zijn alert op de

doelen van de leerlingen en blijven hen daar

na afloop van het traject nog vier weken op

scoren. We bespreken de resultaten tijdens

een terugkomochtend. Ik verwacht dat de

leerkracht een terugval snel signaleert en

met de Impulsklasleerkracht overlegt. Zij

heeft een band opgebouwd met die leerling,

dus kan dan even met het kind gaan zitten.”

Een terugval kan zich natuurlijk ook thuis

manifesteren. “Maar ik hoop dat de kinderen

genoeg geleerd hebben. In de opzet van de

Impulsklas zitten meerdere onderdelen die

de kans op terugval verkleinen, waaronder

bewustwording van je gedrag. Zo kwam ik

een leerling tegen in de gang die zei dat hij

even een rondje moest lopen ‘om zijn hoofd

rustig te krijgen’.”

Investering
De Impulsklas vraagt een flinke tijdsinveste-

ring van de ouders, die twaalf dagdelen aan-

wezig moeten zijn. “Dat hebben we vooraf

besproken en was voor geen enkele ouder

reden om niet mee te doen”, aldus Udo. Ze

zagen het als een cadeautje dat we hun kind

dit konden bieden, en zorgden er allemaal

voor dat ze er konden zijn.”

De directeur vervolgt: “We willen álle kinde-

ren een plekje geven. Met de Impulsklas kun-

nen we leerlingen binnenboord houden die

het anders niet zouden redden in het regulier

onderwijs. Ons samenwerkingsverband heeft

deze pilot betaald; we zijn in gesprek over de

financiering voor het vervolg. Ik wil dit niet

loslaten.” _

Meer weten?
www.impulsorganisatieadvies.nl

kschober@impulsorganisatieadvies.nl

werken aan jezelf
in de impulsklas

Het Impulsklasconcept richt zich niet alleen
op kinderen die het moeilijk hebben met hun
werkhouding of gedrag, maar ook op hun
ouders (de school op de foto komt niet in het
artikel voor).
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze

maand in Zo kan het ook!: Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek

en Linge in Culemborg startte vorig jaar op verzoek van ouders met een

vrijeschoolleerroute. Het levert een prettige kruisbestuiving op.

tekst winnie lafeber

“We zijn ingegaan op de vraag van ouders

met kinderen op de vrije basisschool in

Culemborg die een middelbare vrije school

zochten voor hun kinderen. In de wijde

omtrek is nergens zo’n school te vinden.

Uit de gesprekken die we drie jaar geleden

voerden met die ouders, kwam naar voren

dat een vrijeschoolleerroute heel goed

aansluit bij onze school. Als een van de 45

scholen in Nederland voeren wij namelijk

ook het predicaat CultuurProfielSchool”,

vertelt locatiedirecteur Luuk van Beers,

die vanuit het managementteam verant-

woordelijk is voor de ontwikkeling van de

vrijeschoolleerroute.

Het vergde een heel schooljaar (2015/2016)

om het idee tot uitvoering te brengen.

“Een hele uitdaging. Je moet een lestabel

ontwikkelen, enkele ervaren leraren

aantrekken en een

vast klaslokaal inrich-

ten. Maar bovenal

moet je nadenken hoe

het vrijeschoolonder-

wijs past binnen een

openbare school.”

Op vrije scholen ligt

de nadruk op de

brede ontwikkeling

van de leerling, met

veel ruimte voor de

sociale, culturele en

creatieve/kunstzin-

nige ontwikkeling.

Van Beers: “De kern

van de vrijeschool-

gedachte ‘op weg te

worden wie je bent’

is ook het adagium van onze school.”

In het voorbereidingsjaar vond veel overleg

plaats met de ouders van de vrijeschool-

leerlingen, verenigd in een klankbordgroep

met adviesbevoegdheid. Ook was er een

bijeenkomst met andere vo-scholen die een

vrijeschoolafdeling hebben, momenteel tien

in Nederland (1 po en 9 vo), waaronder in

het bijzonder onderwijs. “In teamvergade-

ringen leefden onder docenten aanvankelijk

veel vragen en onzekerheden. Over de

manier van lesgeven, wat kinderen wel of

niet mogen, wat de verschillen zijn, wat er

van je gevraagd wordt en of en wanneer je

het goed doet. Het tempo lag hoog”, zegt

de locatieleider. Een aantal docenten is

omgeschoold en geeft nu zowel les aan de

vrijeschoolleerlingen als aan leerlingen

van de reguliere vo-afdeling.

“Die kruisbestuiving is mooi om te zien. Een

docent Engels heeft bijvoorbeeld besloten

ook op de reguliere afdeling de boeken eruit

te gooien en zelf lesmateriaal te maken. Zo

kun je van elkaar leren. Elementen uit de

vrijeschoolgedachte die werken worden

overgenomen in het reguliere onderwijs

en andersom”, schetst Van Beers.

Streven is dat de vrijeschoolleerroute

geen ‘eiland’ wordt op ORS Lek en Linge.

De leerlingen hebben tegelijk pauze

en voeren sommige projecten (kunst,

muziek, sport, ict) deels samen uit. Het

vieren van bepaalde feesten (zoals het

Michaelsfeest, een herfstoogstfeest) en

thematisch en vakoverstijgend periode-

onderwijs is wel typisch iets alleen van de

vrijeschoolleerroute.

Na de officiële start in 2016/2017 met

twintig leerlingen in een (brug)klas kent

de leerroute dit schooljaar 48 kinderen en

twee klassen. Van Beers: “In deze eerste

twee jaren zitten de niveaus – vmbo, havo

en vwo – nog door elkaar. In klas 3 (klas 9

vrije school) komt er een splitsing tussen

vmbo en havo/vwo. Maar welke profielen

we kunnen aanbieden, is afhankelijk van

het aantal leerlingen dat ervoor kiest. Een

kwetsbare fase, we hebben volume nodig

om de vrijeschoolleerroute verder uit te kun-

nen bouwen. Maar we verwachten dat het

leerlingenaantal volgend schooljaar verder

omhooggaat. Iedereen is enthousiast, we

spreken een brede groep aan.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Zo kan het ook’.

‘een vrijeschoolleerroute
past goed bij onze school’

Docent Anselma Remmers en locatieleider Luuk van Beers van ORS Lek
en Linge in het vaste klaslokaal van de vrijeschoolleerroute.
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leerlingen voorbereiden op een andere toekomst vergt org anisatie  ver andering

De wereld verandert en niet zo’n klein beetje ook.

Technologische innovaties, een flexibiliserende

arbeidsmarkt en demografische verschuivingen

bijvoorbeeld, hebben onvermijdelijk gevolgen

voor de onderwijspraktijk. Schoolleiders ervaren

die veranderingen nu al.

tekst susan de boer

Schoolleiders op expeditie in jungle aan trends

“De wereld zal radicaal veranderen”, voorspelt filosoof en
trendwatcher Ruud Veltenaar. “Een computerprogramma
kan veel meer data en cases doorzoeken dan een groepje
oncologieartsen en zal dus met een kansrijker behande-
ling op de proppen komen. Computers kunnen relevante
wetteksten en jurisprudentie bliksemsnel analyseren en
zullen sneller en rechtvaardiger vonnissen vellen dan
rechters. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie
zal ertoe leiden dat we straks allemaal even intelligent
zijn. Technologisering leidt ook tot sociale innovatie.
Mensen verenigen zich in coöperaties om zonnepane-
len aan te leggen en goedkope energie op te wekken,
zonder dat er een energiemaatschappij aan te pas komt.
Technologie brengt burgers aan de macht, in plaats van
overheden en grote ondernemingen.”

Van waarde voor anderen Veltenaar doet zijn
uitspraken eind september op de studieconferentie

conferentie

“Veel sollicitanten zien zichzelf over vijf jaar in een vaste baan met een vaste klas.
Waarom zien ze zichzelf geen onderzoek doen of coach worden?” Foto’s: Hans Roggen
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leerlingen voorbereiden op een andere toekomst vergt org anisatie  ver andering

Schoolleiders op expeditie in jungle aan trends

‘Een jungle aan trends. Ga mee op toekomstverkenning’,
georganiseerd door Schoolleidersregister PO. Doel van
de conferentie is om de invloed van de verschillende
ontwikkelingen op het onderwijs tegen het licht te hou-
den. Het zijn niet alleen technologische veranderingen
die de wereld een ander aanzien geven, maar ook crises,
voorspelt Veltenaar. Behalve door oorlogen zal er ook
door klimaatverandering een vluchtelingenstroom op
gang komen. En sociaaleconomische crises zoals nu al
zichtbaar in bijvoorbeeld Frankrijk, leiden ertoe dat de
middenklasse verdwijnt. Mensen zullen niet langer werk
willen doen dat ze niet leuk vinden. De obsessie met
betaald werk zal verdwijnen en iedereen zal een basisin-
komen krijgen. “Voor het onderwijs betekent dit dat kin-
deren moeten beseffen dat we wederzijds afhankelijk van
elkaar zijn, dat we van waarde moeten zijn voor anderen.
Daar is leiderschap voor nodig: het goede doen en een
voorbeeld zijn voor anderen.”

niet.” Een kleine openbare school in een nieuwbouw-
wijk in Den Haag trekt vooral ‘de kleurrijke sociale
onderlaag’, ziet de directeur. “Er is weinig sociale cohe-
sie in deze wijk, daarin is niet geïnvesteerd. Op onze
school zitten ook kinderen van een paar hoogopgeleide
ouders, maar die ouders voelen zich er eigenlijk onge-
makkelijk bij.” Veel verschillende culturen ook op een
school in Amstelveen, waar internationale bedrijven
staan en dus expats wonen. “Expat-kinderen gaan
tegenwoordig minder vaak naar een internationale
school, omdat ouders het belangrijk vinden dat ze met
andere culturen in aanraking komen”, aldus de direc-
teur. “Dat betekent veel kinderen die het Nederlands
niet beheersen.”
Diversiteit is een feit, constateren de schoolleiders, en
het is belangrijk dat alle kinderen en ouders zich pret-
tig voelen op school. “We hebben afgesproken dat ver-
schillen het uitgangspunt zijn en dat we alle leerlingen
zo goed mogelijk door de school heen helpen”, zegt
een schoolleider. “Dat doen we door oprechte interesse
te hebben in het leven van de kinderen en hun ouders
en met ze in gesprek te gaan.” Dat gesprek wordt soms

Tweedeling Het gevolg van demografische ver-
schuivingen is op sommige scholen al goed zichtbaar.
“Onze dorpsschool ontwikkelt zich van een school met
kinderen van hoogopgeleide ouders naar een meer gemê-
leerde school”, vertelt een schoolleider uit Nuenen. “Als
we ouders tien jaar geleden vroegen met kinderen de
tafels te oefenen, gebeurde dat gewoon. Nu niet meer.
Leerkrachten vinden dat frustrerend, die hebben het
gevoel dat ouders er geen energie in steken.” Op een
andere school vindt echt een radicale tweedeling plaats:

“Onze school staat in een forenzendorp, maar er is ook
sociale woningbouw, waar onder meer statushouders
wonen. We hebben twee groepen leerlingen, een rijke
en een arme. Een middengroep is er niet. We werken dus
langs twee sporen. De leerlingen merken dat overigens

wel gehinderd door een taalbarrière. Er zijn weinig
leraren die Arabisch spreken, of Pools of Indonesisch.
“Ik gebruik wel eens een tolkentelefoon”, vertelt een
directeur. Een ander kan een beroep doen op een pedago-
gisch medewerker van de buitenschoolse opvang die van
Marokkaanse afkomst is. Een meer divers personeelsbe-
stand zou goed zijn, merken de schoolleiders op, vooral
voor de leerlingen zelf. Die zien nu alleen maar ‘witte’
leraren. Maar het zoeken naar leerkrachten met een
biculturele achtergrond is niet eenvoudig, al leveren de
pabo’s in de grote steden er zeker een paar op.
“Je kunt ook andere bronnen aanboren dan de geijkte”,
zegt Gyzlene Kramer, een van de gespreksleiders. Zij is
in het dagelijks leven programmamanager Ondernemen
Rotterdam Academy. “Wij hebben bijvoorbeeld studen-
ten en hun ouders gevraagd in hun omgeving om zich
heen te kijken.” Het hoeft ook niet meteen om bevoegde
leraren te gaan. Zo vertelt een schoolleider dat er een
Syrische vrouw als ‘bieb-moeder’ in de schoolbibliotheek
is komen werken. “Ze kent de boeken nog niet natuur-
lijk, maar die is ze nu aan het lezen.”

Overeind blijven e leraren in het onderwijs van de
toekomst zullen flexibeler moeten zijn dan nu het geval
is, stellen de schoolleiders vast. “Veel sollicitanten zien
zichzelf over vijf jaar in een vaste baan met een vaste

‘ j e w i lt l e e r l i n g e n vo o r b e r e i d e n
o p  e e n  a n d e r e  to e ko m s t ,
d a a r o m  v e r a n d e r  j e  d e
o r g a n i s at i e  va n  h e t  o n d e r w i j s
e n  d e  r o l  va n  d e  l e r a a r ’
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DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -

CORPUS ‘reis door de mens’ biedt scholen de ideale combinatie van en-
tertainment en educatie. Leerlingen doen op eigentijdse en aansprekende
manier kennis op over het menselijk lichaam én over het belang van Veel
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven. Wees ook een ‘Gezonde
School’!

Audiotour door het lichaam
Iedere 7,5 minuut start een nieuwe groep de ‘reis door de mens’. De
leerlingen beleven in afzonderlijke groepen van maximaal 16 personen
(incl. minimaal 1 begeleider) de ‘reis’ die ze meeneemt van de knie tot de
hersenen en in de verschillende delen van het lichaam laat zien hoe het
lichaam werkt. Het ontstaan van nieuw leven in de baarmoeder, de weg
van een broodje kaas door de spijsvertering, het continu kloppen van het
hart … alles komt voorbij in een ‘super biologieles’. Ademen, kijken en
horen doen we zonder na te denken maar is het niet bijzonder dat al deze
processen tegelijkertijd plaatsvinden? Het besef hiervan is de sleutel tot
een gezonder leven! Tijdens de reis worden de leerlingen begeleid door
een audiotour. De ‘reis door de mens’ duurt 55 minuten.

‘mijn CORPUS’
Na de ‘reis door de mens’ is het tijd om in eigen tempo het bezoek te
vervolgen in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte van CORPUS. Door
interactieve games en testjes kan op een speelse manier kennis opgedaan
worden over de werking van het menselijk lichaam én over het belang van
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven! De gemiddelde ver-
blijfsduur in ‘mijn CORPUS’ is 60 minuten. Bij de bevestiging van de groeps-
reservering wordt gratis een digitale educatieve speurtocht meegezonden.

Combinatietickets
Een bezoek aan CORPUS combineren met een ander uitstapje? Samen
met een aantal bezienswaardigheden en attracties in de omgeving heeft
CORPUS voor scholen voordelige combinatietickets samengesteld. Zie
www.corpusexperience.nl voor de beschikbare combinatietickets.

CORPUS werkt met tijdsloten. Het is dus van belang om tijdig een
reservering te maken zodat het gewenste aantal groepen achter elkaar
ingepland kan worden. De medewerkers van de reserveringsafdeling van
CORPUS plannen graag met u het bezoek.

CORPUS ‘ReiS dOOR de menS’

A44 afslag (8) Leiden
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conferentie

klas”, klaagt een directeur. “Waarom zien ze zichzelf
geen onderzoek doen of coach worden? Het onderwijs is
zo’n traditionele wereld.” Volgens een schoolleider van
een school waar gepersonaliseerd leren is ingevoerd kun
je dat veranderen door een crisis te veroorzaken. “Ik heb
op onze school vijf jaar geleden ook zo’n toekomstver-
haal gehouden als Ruud Veltenaar. Ik wil dat kinderen
zelf de macht hebben over hun leren, dat ze kennis halen
waar ze die kunnen vinden en als dat niet bij jou in de

klas is maar op hun iPad, dan is dat ok. De leraar wordt
coach in plaats van kennisverstrekker en kun je daar
niet in meegaan, dan moet je op zoek naar een andere
school. Op mijn school hebben we nu uitsluitend combi-
natieklassen. Dat was nogal een uitdaging. De teamleden
zijn mensen die geloven in mogelijkheden, die onder-
zoek doen, die durven experimenteren. ” Gespreksleider
Mariëtte Amsing, die bezig is met een proefschrift over
flexibilisering van de arbeidsmarkt, wil van de school-
leider weten of er nu nog teamleden werken die vijf
jaar geleden van die visie en die combinatieklassen
zijn geschrokken. Het antwoord: “Je moet je team erin

meenemen. De collega’s die willen leren, die vertrou-
wen willen geven aan leerlingen en die willen meedoen,
mogen blijven. Ook als ze af en toe moeite hebben met de
veranderingen. Het moet een proces zijn waarin ze alle-
maal overeind blijven. En sommigen zijn weggegaan, daar
moet je ook de ruimte voor bieden.” Het diepgaand inno-
veren van een school heeft ook een risico. Een school die
alles overhoop haalt, wordt een zwakke school. De school-
leider vervolgt: “Dan komt er een interim-directeur en
is die school in no time weer traditioneel. Je zult bij al je
vernieuwingen binnen het systeem moeten blijven en zor-
gen dat je niet zwak wordt.” Flexibiliteit kan ook zitten in
het aanboren van specifieke talenten, of het binnenhalen
van experts. “Een vader die fysiotherapeut is geeft les over
het menselijk lichaam”, vertelt een andere directeur. Een
collega: “Wij huren nu iemand in voor muziekles. Maar
we willen wel dat het team daarin ook geschoold wordt,
zodat we zelf de expertise in huis hebben.” Amsing werpt
de vraag op wat er gedaan kan worden aan een cultuur
die zichzelf in stand houdt. “De schoolleider moet het
voorbeeld geven”, is het antwoord. “In principe heb je
niet veel nodig. Je moet vaststellen wat je wilt en waarom.
Je wilt leerlingen voorbereiden op een andere toekomst,
daarom verander je de organisatie van het onderwijs en
de rol van de leraar.”

De transitie naar een andere wereld zal niet van vandaag
op morgen plaatsvinden, stelt Veltenaar zijn gehoor tot
slot gerust. “Maar we kunnen wel beginnen om naast het
bestaande systeem, een nieuw systeem te creëren.” _

Flexibiliteit kan ook zitten in het aanboren van specifieke talenten, of het binnenhalen van experts.

d i e p g a a n d  i n n o v e r e n  h e e f t  o o k
e e n  r i s i c o .  e e n  s c h o o l  d i e  a l l e s
o v e r h o o p  h a a lt ,  w o r d t  e e n  z w a k k e
s c h o o l
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DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -

CORPUS ‘reis door de mens’ biedt scholen de ideale combinatie van en-
tertainment en educatie. Leerlingen doen op eigentijdse en aansprekende
manier kennis op over het menselijk lichaam én over het belang van Veel
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven. Wees ook een ‘Gezonde
School’!

Audiotour door het lichaam
Iedere 7,5 minuut start een nieuwe groep de ‘reis door de mens’. De
leerlingen beleven in afzonderlijke groepen van maximaal 16 personen
(incl. minimaal 1 begeleider) de ‘reis’ die ze meeneemt van de knie tot de
hersenen en in de verschillende delen van het lichaam laat zien hoe het
lichaam werkt. Het ontstaan van nieuw leven in de baarmoeder, de weg
van een broodje kaas door de spijsvertering, het continu kloppen van het
hart … alles komt voorbij in een ‘super biologieles’. Ademen, kijken en
horen doen we zonder na te denken maar is het niet bijzonder dat al deze
processen tegelijkertijd plaatsvinden? Het besef hiervan is de sleutel tot
een gezonder leven! Tijdens de reis worden de leerlingen begeleid door
een audiotour. De ‘reis door de mens’ duurt 55 minuten.

‘mijn CORPUS’
Na de ‘reis door de mens’ is het tijd om in eigen tempo het bezoek te
vervolgen in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte van CORPUS. Door
interactieve games en testjes kan op een speelse manier kennis opgedaan
worden over de werking van het menselijk lichaam én over het belang van
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven! De gemiddelde ver-
blijfsduur in ‘mijn CORPUS’ is 60 minuten. Bij de bevestiging van de groeps-
reservering wordt gratis een digitale educatieve speurtocht meegezonden.

Combinatietickets
Een bezoek aan CORPUS combineren met een ander uitstapje? Samen
met een aantal bezienswaardigheden en attracties in de omgeving heeft
CORPUS voor scholen voordelige combinatietickets samengesteld. Zie
www.corpusexperience.nl voor de beschikbare combinatietickets.

CORPUS werkt met tijdsloten. Het is dus van belang om tijdig een
reservering te maken zodat het gewenste aantal groepen achter elkaar
ingepland kan worden. De medewerkers van de reserveringsafdeling van
CORPUS plannen graag met u het bezoek.

CORPUS ‘ReiS dOOR de menS’
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gratis inspiratiesessie ?
mail ‘inspiratie’ naar info@slimmetmedia.nl

Inspiratiesessie mediawijsheid
Benieuwd naar de mogelijkheden van het Slim met media Visiespel voor jouw school? Maak dan kans op een
gratis inspiratiesessie in een bovenschools directie-overleg of ICT-overleg. We geven er 10 weg!
Mail ‘INSPIRATIE’ naar info@slimmetmedia.nl

Ik zit in een klaslokaal met een team van bevlo-
gen leerkrachten. We spelen het Slim met media
Visiespel. Een spel waarbij je samen met collega’s
in gesprek gaat over mediawijze thema’s. Zoals het
gebruik van mobieltjes op school, de publicatie
van foto’s, het omgaan met digitaal pesten en het
geven van medialessen.

Waar staat jouw school?
Hoe gaat jouw school om met onderwerpen als
appen met leerlingen, wel of niet vrienden worden
met ouders op Facebook? Wat geven jullie leerlin-
gen mee als het gaat om mediawijsheid?

Om mediawijsheid een structurele plek te geven in
je onderwijs is het belangrijk om te weten waar je
staat. En dat kan alleen door als team met elkaar
in gesprek te gaan. Als je weet waar je staan, zie je
ook waar je naartoe wilt. Het werkt … dat zien we
elke keer als we het visiespel spelen. Door ervarin-
gen te delen en te luisteren naar elkaars standpun-
ten, onstaat er inzicht en draagvlak.

- Advertorial -

Appen met je klas!
“Een groepsapp met je klas?! Dat heeft geen enkele zin, ze maken direct een andere groep waar je als juf
niet in zit!” Er wordt instemmend geknikt. Ik houd me als spelleider even koest, want dit is een interessante
discussie. “Bovendien gedragen ze zich anders als de juf erbij in zit.” Ik hoor een tegengeluid. “In het begin
misschien, maar ik heb toch ook verschillende uitwassen gezien in de groepsapp waarin ik zat. Dan heb je
een mooie aanleiding om in gesprek te gaan.” Waarop een ander weer reageert: “Nou, mij niet gezien. Dan
word ik straks ook nog verantwoordelijk gehouden voor de pesterijen op WhatsApp.”

Mediaplan op maat
De uitkomsten van het spel koppelen we terug in
een mediaplan op maat met daarin:
- de plek waar de school nu staat
- de richting waar de school naartoe wil groeien
- een stappenplan hoe de school daar kan komen

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 18-10-17   11:14
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan

Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens GroenLinks

in de Tweede Kamer.

politieke column

10 miljoen voor
werkdrukverlaging
In groep 7 en 8 deed ik als kind mee met het

schoolvoetbaltoernooi. En om een beetje

goed voor de dag te komen en de concur-

rentie met omliggende scholen aan te kun-

nen, moest er natuurlijk getraind worden.

Daarvoor vroegen we een van de leraressen

op onze school, omdat ze ook trainer was bij

de lokale voetbalclub. Juf Gerdien gaf les aan

een van de andere groepen, maar was nooit

te beroerd om na schooltijd met ons naar het

trapveldje in de buurt te gaan om een paar

mooie oefeningen uit te zetten. Al ging ze

daarna vaak ook snel weg, omdat ze nog van

alles voor school moest doen.

Een paar weken geleden sprak ik in de

Achterhoek stakende leraren toe. ”Juf

Gerdien is naar je op zoek” vertelde de orga-

nisatie. En natuurlijk herken je dan je oude

juf meteen weer. Ze was daar om haar colle-

ga’s te ondersteunen. Als ervaren leerkracht

op een school in het buitengebied kan ze het

werk nog goed aan, maar ze ziet dat veel van

haar collega’s het moeilijk hebben.

“Een eerlijk salaris en minder werkdruk”,

zijn de heldere eisen die leraren, vakbonden

en werkgeversorganisaties – verenigd in het

PO-front – eisen van het nieuwe kabinet. En

wie een beetje bekend is met de situatie in

het onderwijs kan hen geen ongelijk geven.

Of eigenlijk: wanneer we kijken naar de

feiten is het onbegrijpelijk dat de Hoftoren

de afgelopen jaren zo stil was over de

problemen waar het basisonderwijs mee te

maken heeft. Want het is niet alsof er ineens

– oeps, niet opgelet – een lerarentekort

aankomt van 10.000 voltijdbanen in 2025.

Dat is al veel langer bekend. Ook de andere

feiten zijn al zo lang bekend dat ze niemand

meer lijken te verbazen, al zijn ze bikkel-

hard: Nederlandse leraren hebben te volle

klassen en staan veel meer uren voor de klas

in vergelijking met hun collega’s uit andere

landen. Ze werken maar liefst zeven uur per

week onbetaald over. Ondanks dit geven zij

aan dat ze zich tekort voelen schieten in juist

de aandacht voor kwetsbare kinderen.

In het hele land waren basisscholen dicht

op 5 oktober en maar liefst 60.000 leraren,

schoolleiders en leerlingen trokken naar Den

Haag. Ondanks dat de dag er voor uitlekte

dat het nieuwe regeerakkoord 270 miljoen

voor salarisverhoging en 500 miljoen voor

werkdrukverlaging zou bevatten. ”Dat is een

goed begin!”, was ook mijn eerste gedachte

bij het horen van die nieuwe kabinetsplan-

nen. Het bedrag zou weliswaar de hoge

werkdruk en het tekort aan leraren niet in één

klap oplossen, toch was het positief dat er

weer in onderwijs zou worden geïnvesteerd.

Helaas bleek na het uitkomen van het

akkoord dat er wel een aantal kleine lettertjes

waren toegevoegd. Zo wordt de 270 miljoen

alleen uitgekeerd als de cao-partijen een

einde gaan maken aan de bovenwettelijke

ww-uitkeringen in het onderwijs. En blijkt de

500 miljoen in de praktijk 450 miljoen te zijn,

waarvan 20 miljoen gaat naar kleine scholen.

Zodat we uitkomen op 430 miljoen. En die

wordt pas uitgekeerd in 2021. Voor volgend

jaar is er 10 miljoen beschikbaar. Een bedrag

waaruit geen enkele urgentie spreekt. Ook

lijkt het voortgezet onderwijs vergeten te zijn

in de onderhandelingen, terwijl we allang

weten dat ook hier de werkdruk hoog is en

er daar óók een flink lerarentekort aankomt,

met name voor een aantal vakken. Laten we

hopen dat de toekomstige bewindslieden niet

gaan wachten met investeringen tot het te

laat is.

Op de basisschool had ik Juf Gerdien, die zich

ook buiten schooltijd om ons bekommerde.

En ik wens alle kinderen dit soort juffen en

meesters toe. Ik weet trouwens ook zeker dat

leraren niets liever willen dan voldoende tijd

en aandacht voor ieder kind. Maar dan moet

er wel nú worden geïnvesteerd. _

Reageren?
Mail naar l.westerveld@tweedekamer.nl

h e l a a s  b l e e k  n a  h e t  u i t ko m e n  v a n  h e t  r e g e e r 
a k ko o r d  d at  e r  w e l  e e n  a a n ta l  k l e i n e
l e t t e r t j e s  w a r e n  to e g e vo e g d

1000-21-7000-2278 AVS KP 2017-03 november Kleur: fc

gratis inspiratiesessie ?
mail ‘inspiratie’ naar info@slimmetmedia.nl

Inspiratiesessie mediawijsheid
Benieuwd naar de mogelijkheden van het Slim met media Visiespel voor jouw school? Maak dan kans op een
gratis inspiratiesessie in een bovenschools directie-overleg of ICT-overleg. We geven er 10 weg!
Mail ‘INSPIRATIE’ naar info@slimmetmedia.nl

Ik zit in een klaslokaal met een team van bevlo-
gen leerkrachten. We spelen het Slim met media
Visiespel. Een spel waarbij je samen met collega’s
in gesprek gaat over mediawijze thema’s. Zoals het
gebruik van mobieltjes op school, de publicatie
van foto’s, het omgaan met digitaal pesten en het
geven van medialessen.

Waar staat jouw school?
Hoe gaat jouw school om met onderwerpen als
appen met leerlingen, wel of niet vrienden worden
met ouders op Facebook? Wat geven jullie leerlin-
gen mee als het gaat om mediawijsheid?

Om mediawijsheid een structurele plek te geven in
je onderwijs is het belangrijk om te weten waar je
staat. En dat kan alleen door als team met elkaar
in gesprek te gaan. Als je weet waar je staan, zie je
ook waar je naartoe wilt. Het werkt … dat zien we
elke keer als we het visiespel spelen. Door ervarin-
gen te delen en te luisteren naar elkaars standpun-
ten, onstaat er inzicht en draagvlak.

- Advertorial -

Appen met je klas!
“Een groepsapp met je klas?! Dat heeft geen enkele zin, ze maken direct een andere groep waar je als juf
niet in zit!” Er wordt instemmend geknikt. Ik houd me als spelleider even koest, want dit is een interessante
discussie. “Bovendien gedragen ze zich anders als de juf erbij in zit.” Ik hoor een tegengeluid. “In het begin
misschien, maar ik heb toch ook verschillende uitwassen gezien in de groepsapp waarin ik zat. Dan heb je
een mooie aanleiding om in gesprek te gaan.” Waarop een ander weer reageert: “Nou, mij niet gezien. Dan
word ik straks ook nog verantwoordelijk gehouden voor de pesterijen op WhatsApp.”

Mediaplan op maat
De uitkomsten van het spel koppelen we terug in
een mediaplan op maat met daarin:
- de plek waar de school nu staat
- de richting waar de school naartoe wil groeien
- een stappenplan hoe de school daar kan komen
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Van de AVS

a v s - c o n g r e s 2 0 1 8

Leiderschap in evenwicht
16 maart 2018 � NBC Nieuwegein

Meer informatie over
programma en inschrijven
volgt in december.

a v s  l e d e n r a a d

Ledenraadverkiezingen
Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS

Ledenraad? Dit kan nog tot en met 31 oktober!

Ga naar www.avs.nl/ledenraadverkiezingen

Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

tekst paul van den heuvel

Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor lera-

ren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren

ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidsei-

sen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tus-

sen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid.

De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen

niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de

bekwaamheidseisen.

De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het

besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan

de volgende drie bekwaamheidseisen:

a) Vakinhoudelijke bekwaamheid

b) Vakdidactische bekwaamheid

c) Pedagogische bekwaamheid

In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende

eisen. Zij gelden voor:

• basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs

• voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

• beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet

voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen

aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor

de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar

een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken

tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw

personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die

aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvul-

lende normen opstellen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van

het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwa-

liteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan

de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de

bekwaamheidsdossiers op de school.

Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/

BWBR0018692/2017-08-01

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00 – 12.30 uur en

13.00 – 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

en 13.00 – 17.00 uur via tel. 030-2361010. Mailen kan ook via

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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a v s  i n  d e  p e r s

Vieze schooltoiletten en eindtoets groep 8
Het NOS-journaal vroeg

AVS-voorzitter Petra

van Haren op 6 oktober

naar een toelichting op

een onderzoek van het

Jeugdjournaal naar school-

toiletten. Daaruit blijkt

dat de helft van de leerlingen de wc’s vies vindt en dat 60 procent

de gang naar het toilet uitstelt. Van Haren: “Scholen krijgen te

weinig bekostiging voor schoonmaak en onderhoud. Soms komen

ouders zelfs helpen schoonmaken, omdat de toiletten echt een

groot probleem zijn. Maar het zou gewoon in de basisbekostiging

opgenomen moeten zijn.”

Trouw en Radio 1 besteedden op 12 oktober aandacht aan het gege-

ven dat het nieuwe kabinet – twee jaar nadat de eindtoets in groep

8 naar voren is verplaatst om het oordeel van leerkrachten meer

gewicht te geven – het belang van de toets weer in ere wil herstel-

len. Door ofwel de eindtoets weer eerder in het jaar af te nemen of

het advies van de leerkracht later te verstrekken. Daar zijn scholen

niet blij mee. Ook de besturenorganisaties en de AVS vinden die

beslissing te vroeg komen en niet getuigen van betrouwbaar beleid.

AVS-voorzitter Van Haren in Trouw: “Ik vind dat we de huidige

situatie echt een jaar of vijf de kans moeten geven. Dit is een uiting

van wat ik in het hele regeerakkoord zie: een overheid die tot op

detail wil vastleggen wat er in het onderwijs nodig is.” Op Radio 1:

“We schrikken van het weer naar voren halen van de eindtoets,

zeker vanuit het perspectief van gelijke kansen.”

b i j e e n ko m s t b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Academische leerkracht, basisondersteuning en goed verantwoorden
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam begin
oktober bijeen om te spreken over de academische
leerkracht, een landelijk niveau van basisondersteuning
en goed verantwoorden.

De commissieleden bespraken met twee leden van de Beroeps-

vereniging Academici Basisonderwijs (BAB) het wel en wee van de

academische leerkracht. De academische leerkracht bestaat sinds

de komst van de academische pedagogische academie (tien jaar

geleden). Begin november wordt een intentieverklaring openbaar

gemaakt. De BAB wil werken aan belangen behartigen, inspireren

en het waarborgen van professionaliteit.

De commissie Onderwijs van de AVS vindt het belang en de meer-

waarde van academisch geschoolde collega’s groot. Ook voor het

imago van het onderwijs is een serieuze plek voor academisch

opgeleide leerkrachten belangrijk. Wel wijst de commissie op het

gevaar van tweedeling in het team. Directies moeten aandacht heb-

ben voor de verschillen en de competenties van de academische

leerkracht. En krijgen andere academisch geschoolden in het veld

ook een plek in de BAB?

Basisondersteuning
Het ministerie van OCW vraag zich, naar aanleiding van een brief

van de Algemene Onderwijsbond, af of er een landelijk niveau van

basisondersteuning moet komen. De commissie Onderwijs van de

AVS stelt vast dat de werkwijze van de onderwijsinspectie in feite al

een basisniveau onderkent. Er is sprake van deugdelijkheidseisen

waaraan voldaan moet worden. Voor de basisvaardigheden is arti-

kel 10a in de Wet Primair Onderwijs leidend (WPO, wet Bisschop,

juni 2017). Het opnieuw komen tot een landelijk niveau van basis-

ondersteuning doet geen recht aan verschillen.

Goed verantwoorden
Tot slot voerden leden van de commissie Onderwijs in de klank-

bordgroep met de onderwijsinspectie een gesprek over goed

verantwoorden. Voldoet bijvoorbeeld de website Scholen op de

kaart? Is daarnaast nog een schoolgids nodig? Hoeveel vind-

plaatsen moeten er zijn? Wat is handig en regeldruk verlagend?

De commissie is van mening dat de schoolgids het document is dat

wettelijk verplicht is. Een jaarverslag (financieel en inhoudelijk) is

voor schoolbesturen verplicht voor het Cfi, de inspectie controleert

daarop. Voor scholen is het jaarverslag een eis en geen schoolver-

plichting. Als je er een maakt, pas het dan slim toe en verwijs er

naar in de schoolgids om dubbel werk te voorkomen. Zorg dan wel

voor openbaarheid en beschikbaarheid. De commissie Onderwijs

adviseert het AVS-bestuur verder om de ontwikkelingen rond de

website Scholen op de kaart kritisch te blijven volgen.

Meepraten?
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS zoekt nog enkele

nieuwe leden, met name uit het basisonderwijs. Schoolleiders uit

het speciaal (basis)onderwijs zijn in de commissie al ruimschoots

vertegenwoordigd. De commissieleden komen vijf keer per jaar

bij elkaar (dit schooljaar nog op 1 december, 19 januari, 6 april

en 15 juni) en bespreken actuele onderwijszaken waarover zij het

AVS-bestuur informeren.

Meer informatie en aanmelden: Jan Stuijver, tel. 030-2361010,

j.stuijver@avs.nl
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8 eendaagsen

Leergang Cultuurpracticum
Als de schoolcultuur negatief en belemmerend is, is de kans groot

dat de beoogde doelen niet worden gerealiseerd. In deze leergang

leert u de eigen schoolcultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden.

Door vast te stellen wat de gedeelde vooronderstellingen zijn bin-

nen de cultuur waarop u trots mag zijn en die u wilt behouden, en

welke niet meer passen in uw school en daarom aan vervanging toe

zijn. Vaak gaat een cultuurverandering over het veranderen van een

of twee dominante mindsets. Deze zoektocht staat centraal. Ook

schenken we de nodige aandacht aan het opstellen van passende

interventies: wat werkt in welke situatie?

Doelgroep: schoolleiders en directeuren po en vo.

Het is aanbevelenswaardig een collega mee te nemen.

Startdatum: 30 januari 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

(ter validering voor formeel leren)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/cp

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

** Deze leergangen zijn gecertificeerd
voor formeel leren ten behoeve
van herregistratie.

*** Deze trainingen sluiten (gedeeltelijk)
aan bij diverse professionaliserings-
thema’s van het Schoolleidersregister
PO. Ze zijn als bronnen aangemerkt
voor informeel leren ten behoeve van
de herregistratie.

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n
e n  a dv i e s  o p  m a at

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
december 2017 en januari 2018

Opleiding / leergang / training / masterclass (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! ***(po) 1 december Tom Roetert

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 6 december Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 6 december Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 17 januari Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 17 januari Tom Roetert

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken

in een lerende school** (po en vo) 18 januari Jan Jutten

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 25 januari Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Teamflow voor schoolleiders (po en vo) nieuw 9 januari Jef van den Hout

• Leergang Professioneel bestuurder** (po) 9 januari Vera Ruitenberg

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 12 januari Dick Middelhoek, Erno Eskens

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 25 januari Tom Roetert

• Leergang Strategische communicatie & PR** (po) 25 januari Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 9 januari Patricia Aerts

• Leergang Cultuurpracticum (po en vo) nieuw 30 januari Peter de Roode

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 12 januari Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team! (po) 24 januari Ingrid Bunnik, Koos Stienstra

(onder voorbehoud)

Nieuw!
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6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we al aan bildung

doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 12 januari 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/bildung

3  t weeda agsen en 2 eenda agsen
(+ intervisiebijeenkomsten)

Leergang Interim-management:
iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een

zelfstandige professional specifieke

kwaliteiten op het gebied van inhoud,

ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn

eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en

professionaliteit van groot belang. Juist het met distantie kunnen

werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen

bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

In de leergang komt onder andere aan de orde welke competenties

interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie-

veranderingen aan te sturen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunct-directeuren en interim-managers die een volgende stap in

hun loopbaan overwegen.

Startdata: 25 januari 2018 of 22 maart 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘In relatie staan tot de omge-

ving’ en het deelthema ‘HR-beleid’ (horende bij ‘Regie en strategie’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/im

Foto’s: Hans Roggen

2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen met
Transactionele Analyse

Als leidinggevende wilt u mede-eige-

naar zijn van de (duurzame) veranderin-

gen die u in uw school wilt doorvoeren.

U onderzoekt wat bij u past, maar ook

bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat werkt, wat niet,

en waarom. U ontwikkelt uw eigen heldere kijk op veranderingen en

op het onderliggende proces, vanuit een onderbouwd strategisch

beleid dat teamleden uitnodigt in te stappen vanuit eigenaarschap

en de eigen rol. U leert het veranderingsproces vorm te geven vanuit

uw eigen autonome leiderschap en het vermogen te verbinden. Een

belangrijk concept is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op

(onbewuste) processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn bin-

nen een onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de

dagelijkse praktijk.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdatum: 8 februari 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/veranderprocessen

1  t wee- en 7 eenda agsen
(inclusief terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met

diverse doelgroepen en leeft u in een

glazen huis. Hoe organiseert u de

communicatie van uw school zo effec-

tief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan van de dag,

maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt versterken

en hoe u mensen en middelen beter kunt inzetten. In samenwerking

met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdatum: 25 januari 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van

de school’ (hoort bij het thema ‘Regie en Strategie’).

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/communicatie
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4 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van

verschillen. Aan de orde komen: vormgeven aan verandering, wat is

gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de veranderende

professional en opbrengsten.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 9 november 2017 of 22 maart 2018 (intakegesprekken)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/lgo

eendaagse training

Zelfevaluatie in de school
De inspectie gaat in het toezicht steeds meer uit

van zelfevaluatie door schoolbesturen en

scholen. In het nieuwe waarderingskader met de

pijlers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een

integraal onderdeel geworden. Doen we de goede dingen? Doen we

die dingen goed? In hoeverre zijn we de school die we zeggen te

zijn? In de training onder andere aandacht voor de opbrengsten van

zelfevaluatie, de relatie met het schoolplan en de jaarplancyclus,

vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale visitatie) en hoe je ouders

erbij betrekt. Hoe kom je tot een terdege zelfevaluatie en wat vraagt

dat van het team?

Doelgroep: directeuren po en vo

Datum: 23 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/professionalisering

(Trainingen)

naar een positief en productief samenwerkingsklimaat

Leergang Teamflow voor schoolleiders
Hoe zorg je er in korte tijd voor dat je medewerkers
tot een prettige en effectieve samenwerking komen, in
wisselende, kleine en tijdelijke teams op verschillende
thema’s? In deze nieuwe, zesdaagse leergang leren
leidinggevenden stapsgewijs een gezond en productief
samenwerkingsklimaat creëren, dat de school- en
organisatieontwikkeling stimuleert. tekst vanja de groot

Docent en teamflow-expert Jef van den

Hout: “Het is vaak lastig voor leraren

om naast het individuele lesgeven ook

nevenactiviteiten met collega’s op te

pakken in een gefocuste samenwer-

king. Dat kost soms onnodig extra

energie, met als gevolg een verhoogde

kans op stress, burn-out, mislukte

projecten en een negatieve onderlinge

sfeer.” Teamleden ervaren echter een

gezamenlijke ‘flow’ als zij samenwer-

ken aan een collectieve ambitie en

moeiteloos op elkaar aansluiten bij het vinden van een oplossing

voor een bepaald probleem of verbetering van een bestaande situ-

atie. Bijvoorbeeld beter feedback geven aan leerlingen of sámen

lessen voorbereiden. “Deze flow zorgt voor werkplezier, motivatie en

optimale prestaties.”

Schoolleiders kunnen de samenwerking die leidt tot teamflow

aanzwengelen en de voorwaarden ervoor faciliteren en bewaken.

Van den Hout leert deelnemers hoe ze zelfstandig het teamflowmodel

kunnen implementeren en neemt hen mee in het gedachtegoed over

(team)flow en de positieve organisatiepsychologie. “Het model is

als het ware een bouwdoos met condities, interventies en acties die

nodig zijn om tot effectieve en plezierige samenwerking te komen.

Resultaat is focus, eenheid, vertrouwen en vooruitgang. Je creëert

een positief klimaat waar wordt samengewerkt vanuit intrinsieke

motivatie.”

De leergang bevat verder onder andere enkele teamflow experiences

in de vorm van muzikale en culinaire activiteiten en een Tedtalk met

een ondernemer uit een compleet ander werkveld. Na afloop mogen

deelnemers zich gecertificeerd Flow Coach noemen.

Docent Van den Hout verzorgde in 2016 al een sessie over teamflow

tijdens het AVS-congres. Een toehoorder: “De positiviteit en prak-

tische aanpak zijn elementen die me bijzonder aanspreken in het

concept van teamflow.”

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Startdatum: 9 januari 2018 (intakegesprekken)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Leidinggeven aan verandering’ (ter validering voor formeel leren)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/teamflow

Lees ook een uitgebreid interview met Jef van de Hout op

www.avs.nl/artikelen/teamflowzetleerkrachteninhunkracht

Nieuw!
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onderzoekende schoolcultuur motor voor innovatie

Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek
Binnen elke school spelen complexe vraagstukken die
een beroep doen op de onderzoekende houding van
schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek
gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring
en leidt tot verbetering en vernieuwing. Deze nieuwe
tweedaagse masterclass geeft leidinggevenden inzicht in
het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in de school.
tekst vanja de groot

Hoe geef je vorm aan Passend onderwijs? Hoe voer je geperso-

naliseerd leren in met behulp van ict? Hoe werk je aan profes-

sionalisering via informeel leren? “Het belang van onderzoek op

scholen wordt steeds groter”, signaleert universitair hoofddocent

dr. Arnoud Evers van het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor

leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. “Een onder-

zoekende houding van professionals op de werkvloer werkt als

vliegwiel voor innovatie en verbeteringen in de dagelijkse school-

praktijk.” Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen school-

leiders en leraren. Door leraren nauw te betrekken bij onderzoek

naar vraagstukken waar zij zelf mee te maken hebben, stimuleren

schoolleiders eigenaarschap, experimenteerdrang, dialoog en spo-

ren ze (onbenutte) talenten binnen de school op.

Evers: “Leidinggevenden die een onderzoekende cultuur willen

creëren hebben zowel onderzoeksvaardigheden nodig als capa-

citeiten om onderzoek te kunnen beoordelen en aanjagen. In de

masterclass gaan we in op goede voorbeelden daarvan.”

‘o n d e r z o e k  d o e n  i s  e e n
s pa n n e n d e  o n t d e k k i n g s to c h t
d i e  l e i d t  tot  v e r b e t e r i n g  e n
v e r n i e u w i n g ’

Op de eerste dag krijgen deelnemers kennis aangereikt over

verschillende onderzoeksmethodieken, het verkrijgen en ana-

lyseren van data (zoals uit leerlingvolgsystemen, Vensters voor

Verantwoording, eigen enquêtes) en ontwerpen ze een onder-

zoeksvoorstel voor een relevant vraagstuk in hun school. In een

tussenliggende periode van zes weken werken de deelnemers hun

onderzoeksplan uit of begeleiden (pabo)studenten of teamleden

hierin die voor hun opleiding/master onderzoek doen. Evers:

“Schoolleiders kunnen in die fase eventueel de docenten en andere

schoolleiders uit de masterclass die werken aan een vergelijkbaar

vraagstuk, raadplegen.” In de tweede (reflectie)bijeenkomst wor-

den de onderzoeken gepresenteerd, is er ruimte voor feedback en

het delen van mogelijke oplossingen. Na afloop zijn deelnemers in

staat een visie te ontwikkelen op onderzoek doen binnen de school

en daar handen en voeten aan te geven.

Dr. Arnoud Evers

verzorgt de master-

class samen met

prof. dr. Marjan

Vermeulen van het

Welten-instituut.

Doelgroep: leiding-

gevenden po en

vo. Het is aan te

bevelen de masterclass te volgen met meerdere deelnemers van

een school, zoals een directeur met een adjunct-directeur, ib’er of

leraar met leidinggevende taken (bouwcoördinator).

Data: 5 maart en 16 april 2018

Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Onderzoeksmatig

werken’ (ter validering voor formeel leren)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/

praktijkgerichtonderzoek

Nieuw!
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voor: po en vo

van: Nationaal Onderwijsmuseum

wat: gratis onderwijsplatform

MijnSchoolIsUniek.nl
Hoe ziet het Nederlandse onderwijslandschap er honderd

jaar na de Pacificatie uit? Les krijgen op een iPad in de klas?

Aandacht voor religie, extra sportlessen of programmeerlessen?

Leerlingen worden geprikkeld op zoek te gaan maar de unieke

eigenschappen van hun school. Zo ontstaat een uniek beeld van

de Nederlandse scholen anno 2017. Aan de hand van (inter-)

actieve opdrachten maken leerlingen een SCHOOL-ID aan op dit

platform. Deelname is gratis. www.mijnschoolisuniek.nl

voor: medezeggenschapsraden, schoolleiders, bestuurders

van: SWP

wat: uitgave

Nieuwe medezeggenschap
Krijgen schooldirecties en -besturen genoeg inhoudelijk

tegenspel van de MR? En houden schoolleiders zich aan de wet,

met name wat betreft informatieverstrekking? De taak van de

onderwijsinspectie is onder meer het toezicht houden op het

functioneren van de MR. De uitgave biedt handvatten om de

inspraak van de MR te optimaliseren. ISBN 9789088506185

www.swpbook.com

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: po en vo

van: Erasmus+

wanneer: 22 november, 12.30 tot 16 uur

waar: vergadercentrum Domstad, Utrecht

wat: informatiebijeenkomst

Leraren- en
leerlingenuitwisseling

Binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ kunnen

scholen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor nascholing (mobi-

liteitsprojecten) van leraren en staf (KA1) of voor een uitwisse-

lingsproject met scholen in Europa (KA2). Met ingang van 2018

is er bij Erasmus+ KA2 een nieuw type partnerschap - School

Exchange Partnerships - dat het makkelijker maakt voor scholen

een aanvraag te doen gericht op het uitwisselen van leerlingen

en leraren. Alles over de nieuwe mogelijkheden. Aanmelden:

www.erasmusplus.nl/actueel/agenda

voor: schoolleiders po

van: TechniekTalent

wanneer: 9 november, van 9 tot 10 uur (januari en maart

2018)

wat: gratis webinar(s)

Implementatie Wetenschap
& Techniek

De tweede webinar van de vierdelige serie, waarin wordt

belicht hoe een school visie en beleid kan ontwikkelen rondom

het thema Wetenschap & Techniek, gaat in op de vraag hoe

je een visie over W&T omzet in beleid: ‘Van visie naar beleid’.

Deelnemers kunnen daarnaast vragen stellen via de chatbox,

die ter plekke beantwoord worden. De webinars zijn vanaf elke

gewenste locatie te volgen en op een later moment terug te

kijken. Aanmelden: www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/

aan-de-slag-met-wt-onderwijs/webinar-voor-schoolleiders

voor: alle betrokkenen bij IKC-vorming

van: Laden & Lossen Theatermakers en Hoera Kindercentra

wat: theatervoorstelling

‘Het gedoe naar een IKC toe’
De Zweethut is een theaterstuk over het proces op weg naar

een IKC. Inclusief kansen en bedreigingen. Kennis en inzichten

worden verbreed. Iedereen wordt wakker geschud en de cre-

ativiteit geprikkeld. Lachwekkend en spiegelend voor hen die

op pad gaan (als aftrap van een IKC-traject) of al langer samen

op pad zijn (bron van inspiratie). Geschikt voor studiedagen

of als aanjager voor het gesprek. Boeken: Rudie Peeters,

tel. 06-47165558, r.peeters@hoerakindercentra.nl,

www.facebook.com/De-Zweethut

Openingslied theaterstuk: https://youtu.be/OLty9TY91-o
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voor: onderwijs e.a.

van: SWP

wat: uitgave

Sociale steun en diversiteit
‘Ontmoeten is simpel... maar niet altijd gemakkelijk’ is een

rijk inspiratieboek over sociale steun en diversiteit. Wat is

het verschil tussen een koffieklets organiseren en gezinnen

zich écht thuis laten voelen op je school? En hoe doe je dat?

Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is niet

alleen mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd

vanzelf. Naast een helder referentiekader, biedt dit boek con-

crete wegen om het kleine ontmoeten in je eigen organisatie

een plaats te geven. Op de bijbehorende website staat een

breed arsenaal aan materialen om het eigen denken, zeggen en

doen onder de loep te nemen. www.swpbook.com

voor: po en vo

van: LannooCampus i.s.m. LBBO

wat: boek

Leraar betekenisvol bij
kindermishandeling

In het boek ‘Een stille leerling in je klas’ gaat auteur Peter Mol in

op het gegeven dat leraren een grote positieve invloed kunnen

hebben op de ontwikkeling van mishandelde of verwaarloosde

leerlingen. Hij beschrijft hoe de leraar - naast de ouders - een

zeer ‘betekenisvolle andere’ in het leven van een kind kan zijn.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont schreef het voorwoord.

www.lannoocampus.nl

voor: po en vo

van: School & Veiligheid en Pestweb

wat: draaiboek en PowerPointpresentaties

Ouderavond over pesten
Voor scholen die een ouderavond over pesten willen houden.

Met informatie over pesten, de belevingswereld van kinderen

en de rol van de school in het tegengaan van pestgedrag. En

tips voor ouders. De PowerPoint-presentaties kunnen worden

bewerkt: www.schoolenveiligheid.nl (kennisbank). Zie ook het

nieuwe infoblad ‘Ouders als partners in schoolveiligheid’.

voor: schoolleiders

van: Pica

wat: uitgave

Pedagogische sensitiviteit in
je team

Als pedagogische sensitiviteit deel uitmaakt van de onderwijs-

visie, vraagt dit ook een sensitieve houding van de schoolleider

naar leraren, ouders en andere betrokkenen. Een schoolleider

die pedagogisch sensitief is, laat zien dat hij alle betrokkenen

in de school serieus neemt, signalen herkent en erkent en een

adequate reactie geeft die past bij de onderwijskundige visie

van de school. Hij begrijpt wat leraren beweegt, waar zij warm

voor lopen en wat hen motiveert. Dit draagt bij aan een groter

welbevinden en zorgt voor betere onderwijsopbrengsten.

ISBN 9789492525017 www.uitgeverijpica.nl

voor: onderwijs

van: Google

wat: gratis virtual reality-app

Virtuele schoolreis
Google Expedities is een onderwijstool die gebruikmaakt van

virtual reality. Je kunt excursies over de hele wereld maken,

met haaien zwemmen, de ruimte in, door een museum lopen

en meer, zonder het klaslokaal te verlaten. Er zijn bijna vijfhon-

derd expedities beschikbaar en er volgt meer. De app is gratis

beschikbaar voor Android en iOS. https://edu.google.com/

expeditions/#about

voor: po en stakeholders

van: Movare, GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht

i.s.m. Alles is Gezondheid

wanneer: 8 november

waar: Discovery Center Continium, Kerkrade

wat: symposium

De gezonde basisschool van
de toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst streeft naar een

leefomgeving waarin met elkaar naar de ontwikkeling,

gezondheid en opvoeding van kinderen wordt gekeken.

Om dit te realiseren zet de school de deuren open voor

partners. Maar hoe realiseer je gelijkwaardige participa-

tie van die partners en wie kan op welke plekken een rol

spelen? Denk hierover mee in inspirerende deelsessies.

Daarnaast leveren sprekers als prof. Dr. Jaap Seidell, dr.

Onno van Schayck en Andrew Simons een bijdrage aan het

programma. Aanmelden: www.allesisgezondheid.nl/nieuws/

meedenken-over-de-gezonde-basisschool-van-de-toekomst
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boekbespreking

De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf

1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet

uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen

school en inspectie’. Een aanrader voor schoolleiders. tekst jan stuijver, avs

De uitgave geeft een goed inzicht in de

wet- en regelgeving omtrent het nieuwe

toezicht van de onderwijsinspectie, en

behandelt daarnaast ook de dilemma’s en

het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan

is tussen de inspectie en het onderwijsveld.

Auteur Gérard Zeegers – zelf ruim dertig

jaar werkzaam geweest als leraar en school-

leider in het basisonderwijs – illustreert

zijn opvattingen en inzichten met mooie

praktijkverhalen. Ik heb het boek met veel

plezier gelezen.

Per augustus 2017 is de manier waarop

de onderwijsinspectie toezicht houdt

veranderd. Na een proces van enkele jaren

van voorbereiden, consulteren, bijstellen,

politiek overleg en pilots is er uiteindelijk

een nieuw toezichtkader gekomen. Een

roep uit het veld lijkt hiermee gerealiseerd,

want het is een kader dat zowel recht doet

aan de rol van de inspectie om toezicht te

houden als aan de rol van schoolbesturen

om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor

de onderwijskwaliteit. Terecht noemt de

schrijver dit goed nieuws: “Je kunt immers

slechts verantwoording afleggen over zaken

waarover je ook verantwoordelijkheid hebt.”

Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie

zoveel mogelijk aan op de eigen ambities

van besturen en scholen. De nieuwe wet-

telijke kaders bieden meer ruimte om zélf

goed onderwijs vorm te geven en daar

op eigen wijze verantwoording over af te

leggen.

De grootste verandering in het nieuwe toe-

zichtkader is de eindverantwoordelijkheid

voor het formuleren van de kwaliteit van het

onderwijs.

veranderend
toezicht

Schoolbesturen moeten in samenspraak

met schoolleiders en leraren zorg dragen

voor goed onderwijs en hierin autonomer

zijn en meer samenwerken. Zeegers

beschrijft hoe vrijheid en verantwoordelijk-

heid samen kunnen gaan. In de publicatie

komt aan de orde:

•  Het nieuwe toezichtkader en de nieuwe

werkwijze van de inspectie. De belang-

rijkste wettelijke veranderingen worden

duidelijk beschreven;

•  De wijze waarop besturen en scholen

voortaan op (deels) eigen wijze verant-

woording kunnen afleggen;

•  De mogelijkheden van zelfevaluatie en

feedback (theorie en praktijk).

De schrijver houdt tot slot in hoofdstuk 5

een terecht pleidooi voor vrijheid, verant-

woordelijkheid en vertrouwen.

Het boek is een aanrader voor schoolleiders

en andere onderwijsprofessionals. Zeegers

weet op een heldere manier duidelijk te

maken waar het om gaat in het onderwijs

en benadrukt daarbij de noodzaak van ver-

antwoording en zelfbewustzijn. Hij stelt zich

ook de vraag of toezicht wel nodig is. De

uitgave houdt bestuurders, schoolleiders en

andere onderwijsprofessionals een spiegel

voor. De auteur doet een oproep aan hen

om de ruimte die het nieuwe toezichtkader

biedt met beide handen aan te grijpen. Zijn

tien adviezen voor iedereen die zich dage-

lijks inzet voor goed onderwijs zijn helder

en wens ik alle professionals toe.

AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt

binnen het AVS Centrum Educatief

Leiderschap onder andere de eendaagse

training ‘Bezoek onderwijsinspecteur:

leiden of lijden, lust of last?’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/

bezoekonderwijsinspecteur

Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen

tussen school en inspectie. Gérard Zeegers, uitgeverij Pica,

2017, ISBN 9789492525147

Eerdere boekbesprekingen zijn te vinden op www.avs.nl/

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

d e  u i t g av e  b e h a n d e lt
o o k  d e  d i l e m m a’s  e n
h e t  s o m s  g e m i s t e
v e r t r o u w e n  d at
o n t s ta a n  i s  t u s s e n
d e  i n s p e c t i e  e n  h e t
o n d e r w i j s v e l d

43k ader prim air november 2017

934291-02_043_20-Oct-17_12:06:34_walter



1000-21-7000-0904 AVS KP 2017-18-01 Kleur:

• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)

• Gratis volgsysteem, door COTAN positief
beoordeeld

• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)

Ouders, docenten en leerlingen verlangen een
school die goede leerresultaten weet te behalen
en de veiligheid weet te waarborgen.

Kanjer
training

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 23-08-17   11:00

1000-21-7000-2485 Kleur:

De juiste
mens op de
juiste plek

werving
& selectie

Reactietermijn: tot maandag 13 november 2017
Meer informatie: vbent.org

Geke Bakker
ws@vbent.org
088 20 51 600

ondernemende
directeuren
(0,6-0,8 fte)

Onderwijskundig leiders voor
De Oase in Twello en
De Zaaier in Teuge!

Stichting PCBO
Voorst zoekt
twee

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 18-10-17   11:23

1000-21-7000-2284-1 AVS KP 2017-18-02 Kleur:

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

078 3031640 | www.payroll-collectief.nl

Payroll-Collectief is onderdeel van Eco Nova B.V.

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 20-09-17   13:57

1000-21-7000-2184-3 Kleur:

Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

bijdragen	aan	de
Hoe	kan	ik

school	van	mijn
kind?

Hoe	kan	ik	ouders
goed	betrekken

bij	de	school?

Als schoolleider wil je graag een
goede samenwerking met ouders.
Ouders & Onderwijs helpt daarbij.

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 18-10-17   11:26

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

44

44934291-02_044_20-Oct-17_15:07:36_walter



Uitgelicht
thema _ ‘We voeden samen een kind op’
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor

gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl

ouders ook behoefte hebben aan een collectiever

educatief partnerschap en inzet op basis van hun

expertise. Een basis- en een middelbare school timmeren

daarmee voortvarend aan de weg. pagina 14

politiek _ Regeerakkoord schiet tekort
Tien miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018

betekent 1.575 euro per school. “Hiermee koop je geen

extra handen in de klas”, zegt AVS-voorzitter Petra van

Haren. 80 procent van de schoolleiders is dan ook

ontevreden over de toezeggingen in het regeerakkoord,

blijkt uit een peiling van de AVS onder meer dan duizend

leden. pagina 10

actueel

Kwink is een methode vanT: 033 460 60 11   E: info@kwintessens.nl

Gratis proef-
abonnement
www.kwinkopschool.nl/

proef

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel

leren (SEL). Voor groep 1 t/m 8.  Kwink en SEL gaan uit

van de kracht van de groep, om een omgeving te

creëren waarin ieder kind zich veilig voelt. Deze aanpak

is gericht op preventie van bijvoorbeeld pesten, zodat

‘reparaties’ achteraf worden voorkomen. Kwink zorgt zo

voor betere prestaties door een gezonder leerklimaat.

www.kwinkopschool.nl

Preventie voorkomt
verstorend gedrag

1000-21-7000-2487 AVS KP 2017-2018-02 Kleur: fc

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 18-10-17   11:18
934291-01_003_20-Oct-17_11:43:13_walter



934291-01_004_20-Oct-17_11:43:13_walter


