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Uitgelicht
thema _ Gezonde School-aanpak
Een anti-pestproject, extra gymlessen, een groen plein,

rookverbod, gezonde snacks in de kantine. Scholen doen

vaak al van alles om een gezonde leefstijl te stimuleren.

De Gezonde School-aanpak helpt scholen om te kiezen uit

het woud aan losse activiteiten en deze te bundelen in

structureel meerjarenbeleid. “Het hoeft niet ingewikkeld

of veel werk te zijn.” pagina 8

interview _ ‘Schoolleider is geen
‘leraar-plus’
Geert ten Dam, inmiddels ex-voorzitter van de Onderwijs-

raad, ziet de schoolleider als degene die van de school

één geheel maakt en verbindingen legt met andere

partijen. “Samenwerken over de grenzen van je eigen

school heen is een sleutel voor kwaliteit.” Maar ook:

“Eigenlijk is er nog steeds te weinig aandacht voor

schoolleiders.” pagina 24

achtergrond _ Engelengeduld
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting

dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal

basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs.

Hoe gaan vo-scholen om met leerlingen die meer zorg

nodig hebben? “Je hebt engelengeduld nodig en dus

tijd.” pagina 28

actueel

3 Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor
gezondheid
Voortgangsrapportage Mulier Instituut

4 Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen
eenvoudiger
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5 ‘Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’
LAKS heeft grote bezwaren tegen plannen rekentoets

Foto omslag: RIVM

thema _ Wetenschappelijke inzichten
Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder roept op meer

te bewegen op scholen. De positieve invloed van bewegen

en ook gezonde voeding op leerprestaties en welbevinden

is in verschillende onderzoeken aangetoond. In Limburg

experimenteren ze in het verlengde daarvan met de Gezonde

Basisschool van de toekomst. “Als we ouders niet mee

hebben, mislukt het.” pagina 12
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Zitten is het nieuwe roken

Inhoud januari

Gezond
verstand
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale

gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en

natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken wordt

daarbij gezocht naar de balans tussen belangrijkheid en betaalbaarheid.

Verder leidt de transitie jeugdzorg die per 1 januari 2015 is ingegaan tot ver-

gaande verantwoordelijkheden bij gemeenten. Scholen en samenwerkings-

verbanden zullen ervaren of beleidsplannen, voornemens en regels leiden

tot een kwaliteitsimpuls of juist tot nieuwe knelpunten. Laten we in het

belang van elk kind vooral ons gezond verstand gebruiken om te komen tot

effectieve en haalbare onderwijszorgarrangementen. Eén kind, één gezin,

één plan.

Dan is er de doordecentralisatie huisvesting, die voor het primair onderwijs

ook vanaf 1 januari 2015 geldt. In veel gevallen is er sprake van achter-

stallig onderhoud of op korte termijn noodzakelijk groot onderhoud.

Gemeenten hoeven de budgetten die zij daarvoor kregen en – als het

goed is – gereserveerd hebben niet over te dragen aan schoolbesturen.

Dat het realiseren of in stand houden van een gezond schoolgebouw

daarmee op korte termijn tot grote problemen kan leiden is erkend, maar

weggeschoven. Er is een tegemoetkomingsregeling om een aantal zaken

op de rit te krijgen die op geen enkele manier in verhouding staat tot de

werkelijk noodzakelijke investeringen. Kinderen brengen hele dagen door

in schoolgebouwen. De normen en kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor

luchtkwaliteit, zijn significant lager dan die voor kantoorgebouwen waar de

beleidsmakers zelf hun dagen in doorbrengen. Hoezo gezond verstand?

Helaas wordt iedereen geconfronteerd met economische, sociale,

maatschappelijke en privédruk. Het onderwijs heeft te maken met regel- en

werkdruk. Recent is de regeldrukagenda met de sociale partners en het

ministerie van OCW vastgesteld. Een gezonde ambitie tot vermindering van

de regeldruk en een uitdaging om waar te maken.

We weten inmiddels dat op elk gebied preventie het meest effectieve

instrument is om het meest te bereiken. Voor- en vroegschoolse educatie,

gezonde leefstijl- en gedragsprogramma’s, een gezonde leefomgeving en

zo meer. Laten we dus preventief insteken op een gezonde samenleving en

paarse krokodillen voorkomen! _

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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twee scholen in uden vatten vlam
tijdens oudjaarsnacht

‘Ik geloof niet in
moedwillig in brand
steken school’
“Een school is een verzamelplek, ik geloof niet in
het moedwillig in brand steken van een school.”
Dat zei AVS-voorzitter Petra van Haren in een uit-
zending van Editie NL op 2 januari, naar aanleiding
van twee afgebrande basisscholen in Uden.

Gemiddeld branden er drie scholen per oudjaarsnacht af.

Schoolgebouwen zijn moeilijk te beschermen, omdat ze lange

tijd leeg staan. Sprinklerinstallaties zijn niet verplicht. “Een

school hoeft niet veel voorbereidingen te treffen”, zegt Van

Haren. “De brievenbus dicht, ramen en deuren goed sluiten

zijn de belangrijkste.” De 350 leerlingen van de afgebrande

Jan Bluyssenschool en basisschool De Brinck in Uden zijn na

de kerstvakantie onderverdeeld in vier ander scholen in Uden.

“Ik kan ouders geruststellen. Belangrijke systemen worden

opgeslagen in de cloud, dus Citoresultaten en belangrijke

gegevens zijn niet verloren gegaan”, aldus de AVS-voorzitter. _

wet aangenomen

Topinkomens (semi)
publieke sector omlaag
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in de (semi)
publieke sector, waaronder het onderwijs, zijn per
1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft
ingestemd met het verder verlagen van de norm voor
topinkomens.

Met de aangepaste Wet

Normering Topinkomens

(WNT2) daalt het maximum

van de bezoldiging voor

bestuurders in de (semi)

publieke sector van 130 naar

100 procent van het ministersalaris. Het maximum voor

bestuurders daalt van 228.599 naar 178.540 euro bruto per jaar,

inclusief onkosten en pensioenbijdrage. De overgangsregeling

zoals die ook in de huidige regelgeving al is opgenomen,

blijft van kracht. Topfunctionarissen die na 1 januari 2015

aantreden, vallen direct onder de nieuwe regeling. _

onderzoek inspectie van het onderwijs

Daling aantal (zeer) zwakke scholen
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke
scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling in 2014 door
in het vo en so. In het po bleef het percentage (zeer) zwakke scholen in 2013 en 2014 gelijk. Dat meldt de
onderwijsinspectie.

In het (voortgezet) speciaal

onderwijs voldeed op 1 sep-

tember 2014 95,3 procent aan

de minimumeisen van de

inspectie, tegen 91 procent

een jaar eerder. In het voort-

gezet onderwijs steeg het

aantal voldoende afdelingen

van 89,9 naar 92,7 procent. In

het primair onderwijs bleef

zowel in 2013 als in 2014 97,8

procent van de scholen vol-

doende. In deze sector heeft

zich in voorgaande jaren al

een sterke daling voorgedaan.

Regionale verschillen
In Limburg, Zeeland en

Utrecht zijn 99 van de hon-

derd basisscholen van vol-

doende kwaliteit. Flevoland

kent het hoogste percentage

(4,2 procent) zwakke basis-

scholen, al is het aantal zwak-

ke scholen daar bijna met een

derde teruggelopen. In het

voortgezet onderwijs doen

Limburg, Zeeland en Noord-

Brabant het goed. In deze laat-

ste provincie is het aandeel

zwakke afdelingen teruggelo-

pen van 8,7 naar 4,6 procent.

In Flevoland is het percentage

zwakke vo-scholen juist iets

gestegen (van 5,2 naar 7,6) en

voldoet 91,1 procent van de

afdelingen aan de basiseisen,

ten opzichte van 93,5 procent

een jaar eerder.

In het Onderwijsverslag

2013/2014, dat in april 2015

wordt gepresenteerd, geeft

de inspectie een uitgebreid

beeld van de kwaliteit van het

Nederlandse onderwijs. _

Meer informatie:

www.onderwijsinspectie.nl
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voortgangsrapportage mulier instituut

Groeiend aantal scholen heeft structureel
aandacht voor gezondheid
Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM
Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL)
inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er nationaal en lokaal meer verbinding tussen partijen
op het gebied van gezondheidsbevordering in het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage
van het Mulier Instituut.

De sectorspecifieke doelstellin-

gen van de Onderwijsagenda

SBGL zijn voornamelijk gericht

op verbetering van het onder-

wijsaanbod voor bewegen en

sport, en een toename van het

aantal leerlingen dat daarvan

gebruikmaakt. Twintig pro-

cent van de po-scholen geeft

wekelijks maar een uur bewe-

gingsonderwijs in groep 3 tot

en met 8, en een vijfde van de

vmbo-vestigingen geeft min-

der uren dan gewenst volgens

de adviestabel uit 2006. De

Onderwijsagenda SBGL gaat

versnippering tegen en stimu-

leert samenhangend beleid

voor scholen. Daarvoor werken

de onderwijsraden samen met

diverse landelijke en regionale

partijen, zoals buurtsportcoa-

ches, GGD’en, lerarenoplei-

dingen, de Hartstichting, het

Voedingscentrum en JOGG

(Jongeren op Gezond Gewicht).

De samenwerking en afstem-

ming met deze partijen is

geïntensiveerd en geoptima-

liseerd in 2014. De landelijke

experts en Gezonde School-

adviseurs spelen een belang-

rijke rol in deze verbinding.

“Voor een effectief en besten-

dig beleid is het van belang

dat bij Gezonde School-beleid

ook andere opvoeders van kin-

deren worden betrokken, zoals

ouders, buurt en (jeugd)ver-

enigingen. De samenwerking

van de Onderwijsagenda SBGL

met de Brede Impuls Combina-

tiefuncties en de JOGG-aanpak

biedt hiertoe aanknopings-

punten en verdient verdere

uitbreiding”, aldus het Mulier

Instituut in de rapportage.

Vignet Inmiddels heeft

een op de vijf basisscholen

beschreven beleid voor sport,

bewegen en een gezonde

leefstijl, in het voortgezet

onderwijs een kwart van de

scholen. Op dit moment zijn

er 155 scholen met het vignet

Gezonde School, waaronder

148 basisscholen, en 640 gere-

gistreerde scholen. Het aantal

Gezonde School-vignetten

in het primair onderwijs is

verdubbeld ten opzichte van

2013. Opvallend is wel dat

lang niet alle scholen die

zich inspannen voor gezonde

schoolbeleid daarvoor ook een

vignet aanvragen. Vignetten

voor de thema’s Sport &

Bewegen, Voeding en Sociaal-

emotionele ontwikkeling zijn

het meest toegekend. Het doel

voor eind 2016 is 850 vignet-

ten Gezonde School.

Ondersteuning aan-
vragen In 2014 hebben

vijfhonderd scholen onder-

steuning aangevraagd om met

de Gezonde School aan de slag

te gaan. Deze scholen geven

aan hierdoor daadwerkelijk te

zijn geholpen bij het invoeren

van structureel gezond school-

beleid. De ministeries van

OCW en VWS hebben begin

2014 2 miljoen euro extra

ter beschikking gesteld voor

deze ondersteuning. Die kan

bestaan uit advies op maat van

een Gezonde School-adviseur,

hulp, een bijdrage voor een

Gezonde School-activiteit of

een vergoeding van de taak-

uren van eigen medewerkers

voor het maken of uitvoeren

van schoolgezondheidsbe-

leid. Van 12 februari tot en

met 16 maart 2015 kunnen

po- en vo-scholen opnieuw

ondersteuning aanvragen via

www.gezondeschool.nl/onder-

steuningsaanbod. _

Meer informatie:

www.gezondeschool.nl/

advies-en-ondersteuning

AVS-adviseur Tom Roetert

is tevens Gezonde School-

adviseur. Voor informatie,

advies en ondersteuning

is hij bereikbaar via de

AVS, tel. 030-2361010 of

t.roetert@avs.nl.

Foto: Hans Roggen
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minder verschillende geldstromen

Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte
kinderen eenvoudiger
Vanaf volgend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor
ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1 maart
2015 wordt de bekostiging voor deze EMB-leerlingen vereenvoudigd. Dat zegde staatssecretaris Dekker toe
in een debat in de Tweede Kamer medio december.

In een eerdere brief van

begin november, waarin

Dekker Kamervragen van

D66 beantwoordt over onder

andere de bekostiging van

EMB-leerlingen, legt hij uit

hoe de bekostiging van het

onderwijs voor deze groepen

leerlingen is geregeld binnen

de nieuwe wetgeving Pas-

send onderwijs. Het is niet

eenvoudig: veel scholen voor

speciaal onderwijs moeten

de middelen voor EMB-leer-

lingen nu bij verschillende

samenwerkingsverbanden

ophalen en zijn daarnaast

afhankelijk van geldstromen

buiten het onderwijs. AVS-

voorzitter Petra van Haren:

“Omdat de specifieke groep

EMD-leerlingen niet onder de

reguliere uitwerking van Pas-

send onderwijs valt, ontstaat

een groot knelpunt. Juist

voor deze kinderen komt er

een enorme complexiteit

en administratieve last bij

om de benodigde middelen

te verkrijgen. Staatssecre-

taris Dekker heeft in het

algemeen overleg hierover

toegezegd dat dit knelpunt

zijn aandacht heeft en dat

wordt bekeken wat moge-

lijk is om het probleem te

vereenvoudigen.” De AVS

vindt dat voor leerlingen

en scholen die met de prak-

tische gevolgen te maken

hebben, kwalitatief Passend

onderwijs en passende zorg

zo laagdrempelig en toegan-

kelijk mogelijk gemaakt moe-

ten worden. Van Haren: “Laat

vooral niet papieren tijgers

het belang van kinderen in

de weg staan.”

Het nieuwe systeem dat Dek-

ker voor ogen heeft, gaat hij

samen met de PO-Raad, VO-

raad en scholen voor speciaal

onderwijs vormgeven.

In het debat beloofde Dekker

ook dat hij met het ministerie

van VWS zal overleggen over

de aansluiting van onderwijs

en jeugdzorg. Per 1 januari

2015 zijn gemeenten verant-

woordelijk voor jeugdzorg,

maar zij hebben nog niet

altijd duidelijke afspraken

gemaakt over jeugdhulp. In

de volgende voortgangsrap-

portage (voorjaar 2015) zal

Dekker op verzoek van de

Kamer onder andere informa-

tie opnemen over de manier

waarop de verbinding tus-

sen onderwijs en jeugdhulp

gestalte krijgt. _

onderzoek hartstichting

‘School medeverantwoordelijk voor
aanleren gezond gedrag’
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt
voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat
de Hartstichting heeft laten uitvoeren onder 1.000 ouders.

De ondervraagde ouders vin-

den dat ze zelf verantwoorde-

lijk zijn voor het bewustmaken

van hun kinderen van wat

gezond gedrag inhoudt, maar

het volhouden van goede

gewoontes thuis gaat gemak-

kelijker als de school daar ook

aandacht aan besteedt. Ruim

een op de vier ouders is bereid

zelf in actie te komen om

gezonde voeding en bewegen

op de basisschool van hun kind

onder de aandacht te brengen.

De helft van de ondervraagde

ouders vindt dat de school

medeverantwoordelijk is

voor het aanleren van gezond

gedrag. Het stimuleren van

gezonde voeding en beweging

doen scholen volgens hen nog

te weinig. De meest genoemde

manier om gezond gedrag

onder de aandacht te brengen

is volgens deze ouders als de

school kinderen stimuleert

gezonde voeding mee te

nemen of zelfs ongezonde voe-

ding verbiedt. Daarnaast noe-

men de ouders ‘educatie over

gezonde voeding en bewegen’

en ‘kinderen laten sporten en

buiten spelen’.

AVS-adviseur Tom Roetert

is tevens Gezonde School-

adviseur. Voor informatie,

advies en ondersteuning is hij

bereikbaar via de AVS, tel. 030-

2361010 of t.roetert@avs.nl.
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laks heeft grote bezwaren tegen plannen rekentoets

‘Scholieren mogen niet dupe
worden van slecht rekenonderwijs’
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren
tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland
zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau van de Nederlandse scholieren niet op
pijl is, maar zij mogen nooit de dupe worden van “het slechte rekenonderwijs dat
op veel scholen gegeven wordt”.

Heikele punten volgens het

LAKS zijn: het plaatsen van de

score van de rekentoets op de

cijferlijst, de beperkte inzage

voor scholieren die de toets

gemaakt hebben en de eventu-

ele problemen met betrekking

tot toelatingsmogelijkheden

in de toekomst. Het LAKS is

het er absoluut niet mee eens

dat de behaalde vaardigheids-

score die er tot 2020 komt (in

plaats van een cijfer) op de cij-

ferlijst komt te staan. Volgens

Annelotte Lutterman, voorzit-

ter van het LAKS, is er sprake

van “onterechte scores” die

“zonder fatsoenlijk onderwijs

zijn behaald”.

Staatssecretaris Dekker neemt

het advies van de commis-

sie ‘Verantwoorde invoering

rekentoets’ over. Dit betekent

dat het ieder jaar iets moeilij-

ker wordt om de rekentoets te

halen, met als achterliggende

gedachte dat er tot 2020 hard

gewerkt wordt om het reken-

onderwijs op het gewenste

niveau te krijgen.

Het LAKS ziet wel enkele ver-

beteringen in de nieuwe rege-

lingen rondom de rekentoets.

De aparte toets voor vmbo-bb

scholieren en het streven om

zo snel mogelijk de digitale

opgavebank op orde te heb-

ben, juicht het scholieren-

komitee toe. Het LAKS blijft

echter tegen een rekentoets

in het algemeen en ziet liever

dat rekenen ondergebracht

wordt bij het reguliere school-

vak wiskunde.

Aansluiting po-vo
AVS-voorzitter Petra van Haren

vindt het belangrijk om de

aansluiting van het reken-

onderwijs tussen primair en

voortgezet onderwijs af te

stemmen op het niveau en de

leerbehoefte van de betrokken

leerling, in de toeleiding naar

de rekentoets vo. “Voor het vo

is dit een nieuwe uitdaging,

omdat rekenen als nieuw,

apart vak is toegevoegd aan

het curriculum. Leraren zijn

niet altijd voorbereid op deze

nieuwe verantwoordelijk-

heid en met regelmaat wordt

momenteel melding gemaakt

van ondermaats rekenonder-

wijs in het vo. Hier liggen kan-

sen voor samenwerking tus-

sen po en vo en het delen van

kennis en expertise. Denk aan

uitwisseling van leraren in

het funderend onderwijs. AVS-

leden uit het vo geven aan dat

er behoefte is aan intensive-

ring van de dialoog en verbin-

ding aangaande de overgang

po-vo en het afstemmen van

doorgaande leerlijnen.” De

AVS is dan ook met haar leden

in gesprek over hoe dit thema

nader vorm kan krijgen ten

behoeve van de ontwikkeling

en versterking van het funde-

rend onderwijs. _

aftrap op 19 januari

Regionale netwerken voor talentontwikkeling
Op 19 januari 2015 lanceert staatssecretaris Dekker acht regionale talentnetwerken en hun kwartiermakers.
De talentnetwerken ondersteunen po- en vo-scholen bij het stimuleren en uitdagen van talentvolle
leerlingen.

De netwerken zijn bedoeld

om bestaande initiatieven

rondom talentontwikkeling

te verbinden en te verster-

ken of nieuwe initiatieven

mogelijk te maken. Een deel

van de uitwisseling binnen

deze talentnetwerken vindt

digitaal plaats in werkgroepen

die zijn bedoeld voor gepassio-

neerde, actieve leden die ken-

nis en ervaring willen delen

met andere professionals in

hun regio. De kwartiermakers

organiseren daarnaast regio-

nale netwerkbijeenkomsten,

waar leraren, schoolleiders,

wetenschappers en andere

betrokkenen op het gebied

van onderwijs en talentont-

wikkeling op alle niveaus hun

kennis, ervaringen en materi-

aal kunnen uitwisselen.

De kick-off vindt plaats op

19 januari, van 15 tot 17.30

uur bij Thomas à Kempis

(onderdeel van het Aren-

theemcollege) in Arnhem. _

Meer informatie of aanmel-

den: http://talentstimuleren.nl/

pagina/talentnetwerken
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actueel

nationale onderwijstentoonstelling 2015

AVS op de NOT
De Nationale Onderwijstentoonstelling
(NOT) is de grootste vakbeurs voor
professionals in het po, vo en mbo. Deze
vindt plaats van 27 tot en met 31 januari
2015. De AVS verzorgt diverse gratis
inhoudelijke sessies en is daarnaast te
vinden op de beursvloer in stand 8c066.
Ga in gesprek met onze (helpdesk-)
adviseurs en ledenraad, neem kennis

van ons professionaliseringsaanbod en maak uw collega voordelig lid. De koffie
staat klaar!

De NOT staat garant voor

actuele ontwikkelingen en

interessante innovaties op

onderwijsgebied. Thema’s die

de revue passeren zijn bijvoor-

beeld gepersonaliseerd leren,

Passend onderwijs, de Gezonde

School, toetsing, talentontwik-

keling en de digischool.

AVS-voorzitter Petra van Haren

verzorgt op dinsdag 27 janu-

ari van 10.15 tot 11.00 uur

een inleidende keynote sessie

op de NOT over ruimte voor

schoolleiders.

Andere sessies die de AVS ver-

zorgt op 27 en 29 januari gaan

respectievelijk over een goed

personeelsdossier en over het

omgaan met inspectiebezoek.

Beide sessies worden verzorgd

door AVS-adviseur Jan Stuijver.

AVS-leden kunnen gratis toe-

gangskaarten downloaden

voor de NOT en zich aan-

melden voor de sessies via

www.not-online.nl. _

Korting
op contributie
Breng een bezoek aan de

NOT en maak meteen uw

collega lid!

Wie uiterlijk 9 februari

aanstaande lid wordt van

de AVS, ontvangt name-

lijk anderhalf jaar lang

50 procent korting op het

persoonlijk deel van de

contributie (tot 1 augustus

2016, bij minimaal lid blij-

ven tot 1 augustus 2017).

AVS-leden die een nieuw

lid aanbrengen, ontvangen

bovendien 10 korting op het

persoonlijk deel van hun

eerstvolgende contributie.

Bij twee leden is het 25 pro-

cent, bij drie 45 procent, bij

vier 70 procent en bij vijf

nieuwe leden 90 procent.

Zie www.avs.nl/vereniging/

lidworden (Acties).

conferentie voor leerlingen

TEDxYouth@Maastricht verbreedt horizon
Op zaterdag 21 maart 2015 vindt de tweede editie van TEDxYouth@Maastricht plaats. Een onafhankelijke
conferentie voor jeugd van 10 tot 18 jaar om hen kennis te laten maken met ideeën en inspiratie te vinden.
“Ideeën die het waard zijn om gedeeld te worden”, is de gedachte achter de TED-organisatie.

Ongeveer 25 gastsprekers en

workshopleiders zullen de

deelnemers inspireren, amu-

seren en fantaseren rondom

het thema ‘Beyond Horizons’.

Bij een TEDx conferentie is het

publiek net zo belangrijk als

de sprekers. De sprekers delen

hun ideeën om het publiek in

te schakelen en te inspireren

om een verschil te maken.

Door hen worden uiteindelijk

alle ideeën verspreid. Daarom

zijn ook schoolleiders van

harte uitgenodigd om samen

met een aantal leerlingen

(maximaal vier) van hun

school deze dag bij te wonen.

TEDxYouth@Maastricht wordt

georganiseerd voor en door

jongeren, die verbonden zijn

aan het United World College

Maastricht. De voertaal tijdens

de conferentie is Engels. _

Meer weten en aanmelden:

www.tedxyouthmaastricht.com

TEDXyouth@Maastricht 2014
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Over het thema

Elk nieuw jaar begint met goede voornemens,
vooral op het gebied van gezondheid. Ook
scholen worden zich steeds meer bewust van
dit thema. Zo ondertekent de AVS binnenkort
op de NOT het Nationaal preventieprogramma
‘Alles is gezondheid’, vanuit de gedachte
dat schoolleiders en bestuurders samen met
leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve
partners een belangrijke bijdrage leveren
aan de gezondheid op school en daarbuiten.
De integrale Gezonde School-aanpak wijst
scholen de weg in het woud van losse
initiatieven en activiteiten.

Gezonde kinderen hebben een voorsprong
van drie maanden in didactische leeftijd, blijkt
uit onderzoek. Dit triggerde het Limburgse
schoolbestuur Movare om te experimenteren
met een gloednieuw onderwijsconcept, gericht
op onder andere sporten en gezonde voeding.
Tot grote vreugde van ‘beweegprofessor’
Erik Scherder, die de positieve invloed op het
brein benadrukt. De Universiteit Maastricht
onderzoekt wat het doet met de leerresultaten.

Aandacht voor gezondheid is niet alleen voor
leerlingen belangrijk. Het Ds. Piersoncollege
houdt medewerkers in balans door een
gevarieerd aanbod, van mindfulness tot
hardlopen. Leraren moeten immers het
goede voorbeeld geven, ook op het gebied
van roken, alcohol- en drugs. Vier gezonde
schoolvoorbeelden – van groen schoolplein
tot gezonde schoolkantine – gunnen ons een
kijkje in de keuken. En gelukkig: “Af en toe een
snack kan nog.”

Een gezond 2015!

thema _ de gezonde school

‘ s c h o l e n  d o e n  va a k  a l  m e e r  d a n   z e  d e n k e n ’

Een anti-pestproject, extra gymlessen of

gezonde snacks in de kantine. Scholen doen

vaak al van alles om een gezonde leefstijl te

stimuleren. De Gezonde School-aanpak helpt

scholen om deze losse activiteiten te bundelen

in structureel beleid. “De schoolleider is

doorslaggevend voor succes.”

tekst daniëlla van ‘t erve

Gezondheid is belangrijk, ook op school. Leerlingen en

medewerkers die lekker in hun vel zitten, leren en functio-

neren beter en vallen minder snel uit. De Gezonde School-

aanpak stimuleert scholen om structureel aandacht te

besteden aan gezondheidsbevordering. Het RIVM Centrum

Gezond Leven werkt hierin samen met diverse partners,

waaronder de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een

Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO

Raad. “De kracht is dat we vanuit de scholen zelf redene-

ren”, legt Jan Faber, projectleider van de Onderwijsagenda

SBGL uit. “Scholen doen vaak al meer dan ze denken aan
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‘ s c h o l e n  d o e n  va a k  a l  m e e r  d a n   z e  d e n k e n ’

gezondheid. Wij helpen scholen bij het in kaart brengen

van deze activiteiten en ze te bundelen en uit te bouwen.

We maken het scholen gemakkelijker om een integrale aan-

pak te kiezen die past bij de school en het type leerling.”

Een school kan kiezen uit acht thema’s, zoals voeding,

alcohol of sociaal-emotionele ontwikkeling, waarop ze

activiteiten uitvoeren (zie ook kader). Het gaat om een

mix aan maatregelen met zowel aandacht voor educatie,

als voor signalering, schoolomgeving en beleid. De school

kan een beroep doen op het ondersteuningsaanbod dat de

sectorraden samen met het RIVM Centrum Gezond Leven

Gezonde scholen

en landelijke en regionale sport- en gezondheidspartners

verzorgen. Scholen kunnen kiezen voor advies op maat,

een bijdrage in de kosten, extra hulp bij activiteiten of

vergoeding van taakuren van eigen medewerkers.

Zichtbaar maken Scholen die vervolgens een of

meer thema’s goed op orde hebben, kunnen het vig-

net Gezonde School aanvragen dat drie jaar geldig is.

Inmiddels hebben 155 basisscholen, zes mbo-scholen

en drie middelbare scholen een vignet, en dat aantal

stijgt. Meer dan 2.500 scholen hebben al een aanvraag

presteren beter

PCB De Klokbeker, Ermelo
Foto: Jantje Beton/Michiel Wijnbergh
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jaar waarin een school intensief werkt aan het stimuleren

van gezondheid.”

Drempel Het creëren van draagvlak binnen bestuur

en directie kan volgens Faber een drempel zijn om het tra-

ject af te maken. “Er komt ongelooflijk veel op scholen af,

van duurzaamheid tot techniek. Alles wat niet verplicht

is, en dus niet wordt gecontroleerd door de inspectie,

wordt vaak gezien als leuke bijzaak en dus niet belangrijk

genoeg om te faciliteren.” Als gezondheid zo belangrijk

is, waarom is het bevorderen ervan dan eigenlijk niet ver-

plicht? Faber: “Een goede vraag, dat zou misschien ook wel

beter zijn. Ook voor gezondheid geldt: jong geleerd is oud

gedaan. Via onderwijs kunnen we leerlingen veel leren

over een gezonde leefstijl en dus bijdragen aan een gezon-

der Nederland. Sommige accenten binnen het programma

zijn wel verplicht, zoals een rookvrij schoolgebouw. Maar

een algemene verplichting ligt lastig bij schoolbesturen; ze

wijzen al snel naar de wet op de vrijheid van onderwijs.”

Overigens kan een rookvrij gebouw nog best een issue zijn

voor leerlingen en personeel. Faber: “In de praktijk blijkt

vaak dat zoiets het eerste jaar veel weerstand oproept,

het tweede jaar wat gemor en daarna als normaal wordt

gezien.” Er zijn ook scholen die toch nog een aparte

rookruimte creëren, op een niet zichtbare plek, soms ook

om roken buiten het terrein van de school – en daarmee

overlast voor de buurt – te voorkomen. “De discussie over

ongezond eten en overgewicht is nog lastiger”, stelt Faber.

“Scholen kunnen bijvoorbeeld bij de intake of aan het

begin van het schooljaar afspraken vastleggen, na een

goed gesprek over nut en noodzaak. En beschrijf het in de

schoolgids, leg het vast in je Gezonde School-beleid, over-

leg met MR en OR, enzovoorts.”

voor ondersteuning ingediend. Om al deze scholen te kun-

nen helpen, hebben de ministeries OCW en VWS dit jaar

Y 2 miljoen extra beschikbaar gesteld. “Ons doel is om eind

2016 in totaal 850 vignetten uit te reiken”, zegt Faber. “Dat

lijkt goed haalbaar, al zijn er veel scholen die wel meedoen,

maar geen vignet aanvragen.”

En dat is volgens hem wel belangrijk. “Met een vignet maak

je zichtbaar dat gezondheid op school van groot belang

is, en daarmee kun je je onderscheiden.” Maar concurren-

tieoverwegingen zijn niet de belangrijkste om hiervoor te

kiezen, voegt hij er aan toe. “Het vignet is op zich niet zo

interessant, het gaat om het proces wat eraan voorafgaat.

Het vignet is het slotstuk van een periode van anderhalf

h o e  w o r d  j e  e e n  g e z o n d e  s c h o o l ?

De Gezonde School-

aanpak bestaat uit

vier stappen: draag-

vlak creëren en orga-

niseren; schoolprofiel

opstellen; activiteiten

kiezen en uitvoeren;

evalueren. Scholen

die willen starten met Gezonde School kun-

nen ondersteuning krijgen van de regionale

GGD of een van de vier landelijke Gezonde

Schooladviseurs. Tom Roetert (zie foto) is

vanuit de AVS gedetacheerd als adviseur

voor de regio West. “Aandacht voor gezond-

heid is niet alleen voor leerlingen belangrijk,

maar voor iedereen op school. Als adviseur

help ik scholen bij het maken van een keuze

uit de thema’s en welke activiteiten daarbij

passen en vervolgens bij het maken van

beleid. Dat hoeft niet ingewikkeld of veel

werk te zijn. We sluiten aan bij wat er op

school gebeurt en bij de wensen en moge-

lijkheden die er zijn. Gezonde School is een

praktische, integrale aanpak, die prioriteiten

helder maakt en alle activiteiten bundelt in

een meerjarenplan. We helpen scholen het

zelf te doen en dat werkt.” Een school kan

kiezen uit de volgende thema’s:

• Voeding

• Sport en bewegen

• Sociaal-emotionele ontwikkeling /

psychosociaal welbevinden

• Hygiëne, huid, gebit en gehoor

• Roken, alcohol en drugspreventie

• Relaties en seksuele vorming/

seksualiteit

• (Fysieke) veiligheid

• (Binnen)Milieu

Van 12 februari tot 16 maart 2015 kunnen

scholen weer nieuwe aanvragen voor

ondersteuning indienen.

Kijk voor meer informatie op

www.gezondeschool.nl of doe de test

op www.hoegezondisjouwschool.nl.

Om scholen wegwijs te maken in het woud

van organisaties en initiatieven op het

gebied van gezondheid op school staan

op gezondeschool.nl onder het kopje

Gezonde School-activiteiten per sector alle

erkende activiteiten (zoals lesmaterialen en

–methodes) vermeld die ‘Gezonde School-

proof ’ zijn.

Gezonde School-adviseur Tom Roetert is

bereikbaar via de AVS, tel. 030-2361010 of

t.roetert@avs.nl.

Jan Faber, projectleider Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een
Gezonde Leefstijl: “Wij helpen scholen bij het in kaart brengen van de
activiteiten en ze te bundelen en uit te bouwen.”
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De onlangs aangezwengelde onderwijsdiscussie #2032 over

de toekomst van het onderwijs is interessant, vindt Faber.

“Net toen die begon, bezochten we samen met staatssecre-

taris Sander Dekker scholen in Schotland die ‘Health &

Welbeing’ in het curriculum hadden opgenomen. Hij vond

het een inspirerend voorbeeld voor Nederland.” (zie ook

pagina 15)

Behalve door het aanbieden van de Gezonde School-aanpak,

proberen de onderwijssectoren samen met het ministerie

van OCW en VWS ook op andere manieren gezondheid op

school te stimuleren. Faber: “We zijn bezig met een nieuw

leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl op basis

van de kerndoelen. Dat geeft een school handvatten om

activiteiten betekenisvol aan te bieden.”

Eyeopener Het verduurzamen van het beleid vinden

scholen het lastigst, merkt Faber. “Hoe zorg je ervoor dat

wat je op het gebied van gezondheid hebt bereikt, ook kunt

voorzetten? Ook bij het borgen van beleid, helpen we scho-

len zodanig dat ze het uiteindelijk zelf kunnen. Daarbij zet

onze aanpak sterk in op samenwerking: er doen heel veel

organisaties mee, van bijvoorbeeld de GGD en lokale sport-

verenigingen tot Jantje Beton of natuurorganisatie IVN.

Daardoor ontstaat er een gezamenlijke taal en structuur,

die het voor scholen makkelijker maakt om activiteiten uit

te blijven voeren.”

Door die samenwerking ziet de projectleider de meest

mooie projecten ontstaan. “Een voorbeeld is het gezonde

schoolplein, dat veel meer is dan een uitlaadklep voor leer-

lingen Vaak is het een eyeopener dat een aantrekkelijk groen

plein als buitenlokaal kan worden gebruikt voor verschil-

lende lessen, dat het leerlingen aanzet tot meer bewegen

en het sociale klimaat verbetert.”

Om een gezonde school te worden is de rol van de school-

leider volgens Faber essentieel. “Een leraar kan heel goed

het initiatief nemen tot een gezonde school”, vertelt

hij, “maar het is de schoolleider die het belang ervan in

moet zien, het beleid moet borgen en de financiën op

bestuursniveau moet regelen. We merken dat op scholen

waar het goed gaat, de schoolleider doorslaggevend is voor

dat succes.” _

Welke eisen zijn er om het vignet

Gezonde School te behalen? Welk thema

past het best bij onze school en hoe

zorgen we voor structurele aandacht

voor gezondheid? Deze vragen komen

aan bod in workshops over de Gezonde

School tijdens de NOT van 27 tot en met 31 januari en op het

AVS-congres op 20 maart. Meer informatie: www.not-online.nl

en www.avs.nl/congres2015

thema _ de gezonde school

n at i o n a a l
p r e v e n t i e p r o g r a m m a
‘a l l e s  i s  g e z o n d h e i d ’

De AVS heeft zich verbonden aan het Nationaal preventie-

programma ‘Alles is gezondheid’. Vanuit de gedachte

dat schoolleiders en bestuurders samen met leerlingen,

ouders, schoolteams en educatieve partners in de school-

omgeving met elkaar een belangrijke bijdrage leveren

aan de gezondheid op school, buiten school en thuis.

De AVS is van mening dat gezondheid en het stimuleren

daarvan bij kinderen en mensen in Nederland nog veel

beter kan. Ze onderschrijft de focus op het bevorderen

van gezondheid en het voorkomen van chronisch zieken

door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen

wonen, werken en leren. Het verbeteren van gezond

gedrag op scholen draagt bij aan de gezondheid van

kinderen en medewerkers, en daarmee aan een vitale

maatschappij, economie en toekomst van onze kinderen.

Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel en halen

betere resultaten. De AVS zal zich zichtbaar inspannen

om het bewustzijn van schoolleiders van het belang van

gezond gedrag en preventieve maatregelen te vergroten.

Zo is bijvoorbeeld een van de vier landelijke Gezonde

Schooladviseurs in dienst bij de AVS om schoolleiders

te informeren, enthousiasmeren en activeren om werk te

maken van de Gezonde School-aanpak.

De AVS ondertekent de pledge ‘Alles is gezondheid’

tijdens de NOT op 27 januari om 12 uur.

De Gezonde School is een praktische, integrale aanpak, die prioriteiten
helder maakt en alle activiteiten bundelt in een meerjarenplan.
Foto: Studio Oostrum

‘a l l e s  w at  n i e t  v e r p l i c h t  i s ,  w o r d t
v a a k  g e z i e n  a l s  l e u k e  b i j z a a k  e n
d u s  n i e t  b e l a n g r i j k  g e n o e g  o m  t e
fa c i l i t e r e n ’
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in v l o ed  va n  b e w eg en  en  g e zo n d e  vo ed in g

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder roept op meer te bewegen op scholen. De positieve

invloed van bewegen en ook gezonde voeding op leerprestaties en welbevinden is in

verschillende onderzoeken aangetoond. In Limburg experimenteert men in het verlengde

daarvan met een heel nieuw onderwijsconcept – de Gezonde Basisschool van de toekomst.

Een duik in de wetenschappelijke inzichten. tekst jaan van aken

‘Laat je hersenen
niet zitten’

thema _ de gezonde school
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in v l o ed  va n  b e w eg en  en  g e zo n d e  vo ed in g Meer bewegen moeten we, elke dag en intensiever dan nu.

Dat is de boodschap van Erik Scherder, hoogleraar neuro-

psychologie aan de Vrije Universiteit. “Tachtig procent van

de bevolking – jong en oud – beweegt te weinig. De school-

gaande jeugd speelt veel minder op straat doordat de screen-

time door tv en computergames enorm is toegenomen.”

Is het wel gezond om van je vierde tot je achttiende in een

klaslokaal te zitten? Zo zwart-wit wil Scherder het niet stel-

len. “Maar dat neemt niet weg dat inactiviteit desastreus

is voor het brein. En inactief ben je algauw: als je niet

dagelijks minstens 30 minuten matig intensief beweegt.”

Daarom pleit Scherder voor meer sport en bewegen in het

onderwijs. “Dat is mijn hartenkreet: laat je hersenen niet

zitten”, roept hij enthousiast de titel van zijn gelijknamige

boek (zie pagina 43). Want cognitieve functies werken dan

beter. Bewegen is positief voor het vermogen tot initiatief

nemen, plannen, impulsen beheersen en zelfregulering.

Inactieve mensen pakken de meeste winst van bewegen,

vertelt de hoogleraar. “Vooral voor acute effecten, na

15 tot 20 minuten fietsen bijvoorbeeld, zijn goede resulta-

ten gevonden. In veel studies vind je terug dat de aandacht

toeneemt. Ook heeft bewegen invloed op de ‘remming’: het

filteren van informatie waar je wel en niet wat aan hebt.

Dat is nodig om überhaupt iets te kunnen onthouden.”

Steeds meer scholen besteden aandacht aan bewegen, bij-

voorbeeld tijdens de les, met een freerunning parkoer en/

of een gezond schoolplein. Momenteel onderzoekt Hoge-

school Windesheim in Zwolle of digitale beweeggames en

ict-middelen de gymles kunnen verbeteren.* Leerlingen

oefenen bijvoorbeeld met de Wii-golf. Gymleraren ver-

wachten met games een actieve deelname van leerlingen te

stimuleren en het aanleren van bewegingen te verbeteren.

“Het gaat erom hoeveel je brein uitgedaagd wordt. Als

je echt je best moet doen, is er niks op tegen”, reageert

Scherder.

Want het belangrijkste is verrijking van het brein, vindt

Scherder. “Verrijking bereik je door nieuwe zaken of onver-

wachte gebeurtenissen, daar zijn ontzettend veel studies

naar gedaan. Muziek heeft bijvoorbeeld veel effect op het

brein. Daarom is het verdraaid jammer dat muziek- en

gymlessen in het onderwijs zo te lijden hebben gehad en

veel vakleerkrachten eruit zijn gegaan.”

Vervijfvoudiging Meer bewegen op school gaan vier

basisscholen in Limburg vanaf volgend schooljaar in de

praktijk brengen. Momenteel ontwikkelt schoolbestuur

Movare daarvoor een gloednieuw onderwijsconcept:

‘de Gezonde Basisschool van de toekomst’. “Plat gezegd

zie ik meer kinderen die dikker worden”, schetst >

Andrew Simons, projectleider en regiodirecteur bij

Movare de aanleiding. “Je ziet ook dat kinderen meer

overgewicht gerelateerde chronische ziekten hebben,

zoals diabetes type 2, en ook astmatische aandoeningen

blijken daarmee verband te houden.” Uit onderzoek

van wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat

kinderen die gezond opgroeien beter presteren, weet

Simons. “Gezonde kinderen hebben een voorsprong van

drie maanden in didactische leeftijd. Dat is een derde

schooljaar, een periode waarin heel veel geleerd wordt.

Dat was ons aanknopingspunt om met de Gezonde

Basisschool van de toekomst te beginnen”, zegt hij.

Het concept heeft drie pijlers: meer bewegen, een gezonde

lunch en voorlichting daarover. Ook is er aandacht voor

culturele activiteiten en de effecten op het (psychisch)

welbevinden. “Doel is dat de leerlingen een uur per dag

matig intensief gaan bewegen, een vervijfvoudiging van

het huidige aantal beweeguren”, vertelt Simons. Studenten

van sportopleidingen en pedagogisch medewerkers van

kinderopvangorganisaties gaan bijvoorbeeld een voetbal-

toernooitje opzetten tijdens de pauze. “Ook willen we sport-

verenigingen dichter bij school halen. De gymvereniging

kan bijvoorbeeld een dansclinic in de speelzaal verzorgen.”

Daarnaast krijgen leerlingen dagelijks een gezonde lunch

voorgeschoteld. De lunch krijgt een educatief karakter.

“We gaan kinderen vertellen waar hun eten vandaan

komt en waarom sommige voedingsmiddelen wel en niet

gezond zijn.”

Om tijd voor bewegen en lunch te scheppen, rekt Movare

de schooldag met anderhalf á twee uur op. Ook gaan de

scholen beter aansluiten bij het bioritme van kinderen,

vertelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve genees-

kunde bij de Universiteit Maastricht, die de effecten van

het onderwijsconcept zal onderzoeken. “We weten uit

onderzoek dat de uren waarin je optimaal cognitief kunt

presteren tussen 10-12 en 14-16 uur liggen. Dat betekent

dat je een schooldag niet meteen met rekenen begint,

maar met creatieve of sportlessen.”

Uniek In augustus 2015 starten Van Schayck en zijn

collega’s met het onderzoek. “We gaan het effect van

voeding en bewegen op leerresultaten voor het eerst

in samenhang en op lange termijn onderzoeken, in

die zin is het een uniek onderzoek.” De onderzoekers

baseren zich op interventies die in Scandinavië succesvol

zijn gebleken. “Daar zijn relaties aangetoond tussen

voeding, sport, bewegen en leerprestaties. Het is niet

spectaculair, maar er is een verband”, vertelt Van

Schayck. “Door jaren achtereen een gezonde levenswijze

in te slijpen bij kinderen, hoop je dat ze er ook buiten

schooltijd en in vakanties daarmee door gaan. Het

zou mooi zijn langetermijneffecten te zien als betere

concentratie, minder schooluitval en minder ziekte.”

Rond 2020 verwachten ze de eindrapportage.

Van Schayck noemt het ontstellend belangrijk dat ouders

erachter staan. “We willen het project samen opzetten,

‘ k i n d e r e n  h e b b e n  m e e r  o v e r g e w i c h t
g e r e l at e e r d e  c h r o n i s c h e  z i e k t e n ’
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* Wilt u alleen aan de binnenmodules deelnemen? Neem dan contact op met ANWB Streetwise.

Ruim 1,5 miljoen kinderen, ruim 3.000 scholen en een gemiddelde
waardering van 8,4: dat is ANWB Streetwise, hèt verkeerseducatie-
programma van de ANWB.

Verkeerslessen waar
iedereen blij van wordt

Kent u ANWB Streetwise nog niet? Maak dan op de vakbeurs NOT (stand 10E054)
kennis met dit praktische, leuke en leerzame verkeerprogramma. Bovendien maakt
u op de beurs kans op een gratis Streetwise programma.

Nu extra voordelig!
Wanneer uw school deelneemt aan Streetwise in de winter
vóór 1 maart 2015 dan ontvangt u 20% korting op de 4 Streetwise
modules*, ter waarde van € 850,-. Naast een gratis instructeur
voor het onderdeel Toet Toet.
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met inbreng van ouders. Zij moeten niet denken: dat

gezonde gedoe is van school, we trekken thuis nog eens

een zak chips open. Als we ouders niet mee hebben, mis-

lukt het.” Hij vervolgt: “Door kinderen vóór de puberteit te

leren bewegen en gezonde voeding tot zich te nemen, hoef

je dat gedrag later niet meer te veranderen. Dit is de fase

om het te doen.”

Leraren en schoolleiders hebben daarin een voorbeeldfunc-

tie vinden hoogleraar Scherder en regiodirecteur Simons

van schoolbestuur Movare. “Degenen die moeten uitdragen

dat leerlingen moeten bewegen, halen nu zelf de norm

vaak niet. Dat is eigenlijk dramatisch”, stelt Scherder.

“Leraren moeten zelf voelen hoe belangrijk het is om uit

die stoel te komen. Je eigen geest wordt ook flexibeler door

te bewegen, je krijgt meer lol in je werk en meer zin om

nieuwe dingen te doen in de klas. En het leidt tot minder

verzuim”, weet hij. Simons: “We willen leraren meer stimu-

leren om samen met collega’s hard te lopen. Een leraar met

overgewicht zal zich af moeten vragen of hij zelf ook niet

wat in zijn gedrag moet veranderen.” _

*De eerste resultaten van onderzoek door Hogeschool

Windesheim naar de invloed van digitale technologie zoals

gamen op spel-, sport- en beweeggedrag zijn uitgewerkt

in het boek ‘Van tikken naar taggen. Digitalisering van

bewegingsonderwijs en sport’. De publicatie gaat in op

de voor- en nadelen, relevante digitale ontwikkelingen en

mogelijkheden. ISBN: 978 90 71902 11 6

h e t  b u i t e n l a n d

Goof Buijs, coördinator van het Schools for Health in

Europe (SHE) network bij CBO (een TNO-bedrijf ) probeert

door voorbeelden te geven scholen binnen Europa op

een lijn te krijgen. Zo heeft Schotland een heel nieuw

curriculum ingevoerd. “Vanuit de gedachte dat goed in je

vel zitten leidt tot beter leren, zijn alle vakken afgeschaft.

Er zijn zes ontwikkelgebieden gekomen, waar ‘Health &

Welbeing’ er een van is.” Ook in andere Europese landen,

waaronder Estland, zijn gezonde scholen bijzonder goed

georganiseerd, vindt Buijs. “In Estland is de helft van de

scholen gezonde school. Daar is de voorschoolse opvang

ook in het systeem opgenomen. Dat is interessant omdat

je zo vroeg mogelijk moet beginnen.”

Het Duits-Nederlandse project Gezonde kinderen in

een Gezonde Kindomgeving (GKGK) vindt Buijs ook een

“effectief programma, gericht op achterstandskinderen.”

De lichamelijke fitheid van kinderen kan positief

worden beïnvloed door dagelijks een uur te bewegen en

eenmaal per week les te krijgen over leefstijl, voeding

en smaakontwikkeling. Kinderen laten een afname in

overgewicht zien en een verbetering in de motorische

ontwikkeling. Kracht is de meervoudige aanpak, met

aandacht voor bewegen, voeding, gedrag, slaap en

mediagebruik. Dirk Medrow, voormalig sportdocent in

Duitsland en nu werkzaam voor het Duitse ministerie

van Onderwijs benadrukt het belang van integratie van

beweging in de reguliere lessen. “Onderbreek de lessen

op de kritische momenten. Niet als vrije tijd, maar vul het

in met beweegtussendoortjes, zingen of een spelletje.

Vervolgens kunnen leerlingen weer met meer aandacht

de lessen volgen.”

‘ w e  g a a n  h e t  e f f e c t  v a n  vo e d i n g  e n
b e w e g e n  o p  l e e r r e s u ltat e n  vo o r
h e t  e e r s t  i n  s a m e n h a n g  e n  o p  l a n g e
t e r m i j n  o n d e r z o e k e n ’
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voor het onderdeel Toet Toet.
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Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein

tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van

leerlingen én personeel. Een greep uit de gezonde voorbeelden. tekst lisette blankestijn

thema _ de gezonde school

g e zo n d  s c h o o l pl ein

‘We zien een andere manier van spelen’
Nu, in de winter, liggen de afgevallen bladeren te composte-

ren op de composthoop. De steeltjes van de wilgen zwiepen

kaal heen en weer. Maar straks lopen de bomen weer uit

en fladderen de vlinders voor de ramen van de klasloka-

len. ‘Misschien wel het laatste stukje groen van IJsselstein’

wordt het genoemd: het schoolplein van Daltonschool
De Tandem. Directeur Vincent Kalshoven: “In ons onder-

wijsconcept is veel plaats voor de natuur. We trekken er

vaak op uit met de kinderen, maar we wilden de natuur

ook graag dichterbij halen. Dus toen we hoorden over de

subsidiemogelijkheid voor een Gezond Schoolplein hebben

we gelijk een aanvraag ingediend.”

Doorsluippaadjes Dit najaar is het natuurplein

opgeleverd. Plantvakken in organische vormen,

doorsluippaadjes en groepjes laaggeknotte wilgen die

‘s zomers voor de kinderen een bladerdak vormen.

Zwerfkeien en elementen van hardhout die iets aan de

verbeelding overlaten. “Hufterproof”, vertelt Kalshoven.

Wat doet zo’n plein voor de school? “We zien in de pauzes

een andere manier van spelen. Leerlingen bedenken zelf

iets om te doen, in plaats van dat ze allemaal wachten op

dezelfde wipkip. We zien meer verbinding, de kinderen

hebben meer lol.” Uit onderzoek van de VU en Hogeschool

Leiden blijkt dat leerlingen van scholen met een groen

plein beter samenwerken, meer vriendjes hebben en

minder vaak worden gepest. Jongens kunnen zich beter

concentreren na een pauze. Groene schoolpleinen dagen

meer uit tot intensief bewegen.

‘e r  i s  m e e r  v e r b i n d i n g ,
d e  k i n d e r e n  h e b b e n  m e e r  lo l ’

De leerlingen van De Tandem in IJsselstein vinden ‘het palenbos’ het leukst. Foto: Ricardo Smit
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Kalshoven: “We betrekken de tuin ook bij het onderwijs.

Tijdens determinatielessen bekijken leerlingen insecten.

Ze schoffelen en wieden onkruid – “vinden ze leuk” –

en tijdens kooklessen staat er zelfgekweekte groente op

het menu.”

Stel palen “De meeste ouders reageerden heel positief

op de tuin”, vertelt de directeur, “maar voor sommigen was

het wennen. ‘Wat moeten ze nou met dat stel palen naast

elkaar’, hoorde je dan. Later zagen ze hoe enthousiast

hun kinderen waren. En als ik leerlingen vraag wat zij het

leukst vinden, dan hoor ik vaak ‘het palenbos!’”

PR De school heeft ook een aanvraag lopen voor

een vignet Gezonde School (thema’s Milieu en Sport &

Bewegen). Kalshoven: “Dat was een subsidievoorwaarde,

maar voor ons is een vignet niet meer dan een symbool

dat je die zaken een warm hart toedraagt. We gaan dit

niet publicitair uitnutten, we zijn niet zo goed in pr.

Bewust omgaan met milieu, aandacht voor en kennis van

natuur en gezondheid, voldoende bewegen, dat hoort

gewoon bij ons. Als ouders ons bezoeken, dan leggen we

dat wel uit.”

w el b e v in d en per s o n eel

‘Zelf de regie nemen’
Een workshop Timemanagement of Mindfulness, dieet-

begeleiding, een cursus Ontspannen met yoga of een

training Assertiviteit en conflicthantering? Of allemaal

misschien? Het personeel van het Ds. Piersoncollege
in ’s-Hertogenbosch kreeg een gevarieerd aanbod. Wie zich

liever verdiepte in loopbaanreflectie of leiderschap, kwam

ook aan zijn trekken. En anders kon je hardlopen, golfen of

een gezondheidscheck doen. De aanleiding van dit verwen-

programma, ‘Kleurrijk in balans’ speelt in het hele onder-

wijs, weet rector Alma van Bommel. “Het arbeidsethos en

de bevlogenheid waarmee mensen in het onderwijs hun

werk doen zijn enorm. Soms blijven mensen zelfs moeilijk

in balans. Ik heb een ongelooflijk betrokken team, maar ze

lopen vaak langdurig op hun tenen.”

Werkdruk Dit bleek ook uit het Psychosociaal

Arbeidsbelastingonderzoek dat de school twee jaar geleden

onder het personeel hield. “Medewerkers hadden plezier

in hun werk, maar voelden ook te veel werkdruk. Niet

iedereen had een goede balans tussen werk en privé. Daar

wilden we wat aan doen.” Het keuzepalet bleek populair en

er waren veel positieve reacties, vooral over de maatwerk-

en coachingstrajecten. “Bij zaken als werkdruk gaat het

om de driehoek persoon, context en werk. Als een van die

factoren niet op orde is of onder druk staat, raakt iemand

uit balans. Er wordt vaak gedacht dat alleen de cao of

taakbeleid de werkdruk kunnen regelen, maar mensen

moeten beginnen bij hun persoonlijke driehoek.”

Geeft de rector daarin zelf het goede voorbeeld? “Ik vind

vooral het voorleven van onze visie belangrijk. Die staat

voor ‘zelf de regie nemen’. De regie op je eigen werkdruk,

op je eigen balans. Die visie is congruent aan hoe we onze

leerlingen benaderen: leerlingen worden niet achterop

genomen maar leren zelf te fietsen.” En die leerlingen pro-

fiteren zelf ook van Kleurrijk in balans, zegt Van Bommel:

“Kinderen hebben baat bij enthousiaste docenten, die hun

werk met plezier doen en in balans zijn.”

Er ligt een aanvraag voor een vervolgtraject bij VOION,

waarbij naast meerdere scholen ook instellingen op het

gebied van onderzoek en HRM betrokken zullen zijn.

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

Rector Alma van Bommel: “Niet iedereen had een
goede balans tussen werk en privé.”
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s c h o o l k a n t in e

‘Meer dan alleen gezonde voeding’
Er moest nog een watertap aangesloten worden in het

Vechtdal College in Dedemsvaart om gratis water te

kunnen tappen. En de school deed nog een laatste check

of ‘gezonde voeding’ echt goed in het onderwijs verankerd

zat. Daarmee waren ze eigenlijk klaar om – als eerste vo-

school in Nederland – het vignet Gezonde School voor

het thema voeding in ontvangst te nemen. “Dit komt heel

logisch voort uit wat we als school willen zijn. Wij bieden

meer dan alleen onderwijs en die ambitie geven we op

allerlei manieren vorm”, vertelt directeur Jan Riphagen.

“We hebben een kantine waar we gezond eten stimule-

ren. Gezonde producten zijn goedkoper en een keer per

week verkopen leerlingen verse gerechten die ze tijdens

de gezonde kooklessen maken. Ze kunnen punten verdie-

nen als ze gezonde producten kopen. Het thema voeding

zit structureel in het lesaanbod en leerlingen van de

beroepsgerichte leerwegen volgen een leertraject rond

het inkopen, bereiden en verkopen van voeding. Daar past

gezondheid mooi in.” De directeur van het Voedingscen-

trum kwam het vignet uitreiken en sterkok Pierre Wind

gaf kookles aan de leerlingen.

Borgen “Nu het vignet binnen is, is het zaak om de aan-

dacht voor gezonde voeding te borgen” vertelt Riphagen.

“We hebben periodiek met de GGD een gezondheidsmonitor

en het Voedingscentrum toetst het assortiment van onze

schoolkantine.” Een gezonde schoolkantine bestaat voor

minimaal 75 procent uit lekkere en gezonde producten uit

de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal

25 procent niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks). “De

leerlingen vinden het natuurlijk fijn als er wel af en toe een

snack is. Dat kan, ook met vignet, maar we ontmoedigen het

wel, net als het consumeren van energiedrankjes en chips.

De frisdrankautomaten bevatten zo min mogelijk suikerhou-

dende dranken en in de ‘snoep’automaten zijn altijd mini-

maal vier rijen gereserveerd voor gezonde producten.”

Personeelsfruitje De school probeert ook haar

personeel – via Vechtdal Vitaal – gezond te houden. “Twee

keer per week is er vers fruit voor medewerkers, dat wordt

zeer gewaardeerd. Wij willen goed voor onze mensen

zorgen.” Ondertussen gaat de school nu voor een volgend

vignet (psychosociaal welbevinden) en doen ze ook aan

duurzaamheid door bijvoorbeeld afval te scheiden, vertelt

de directeur. “Ik wil dat leerlingen als ze onze school

verlaten hiervan iets hebben meegenomen. Ik ben er

eigenlijk wel van overtuigd dat dat lukt.”

‘a f  e n  to e  e e n  s n a c k  k a n  n o g ’

Directeur Jan Riphagen ontvangt het vignet Gezonde School van Gerda Feunekes, directeur Voedingscentrum.

18

925068-02_018_05-Jan-15_12:40:55_walter



thema _ de gezonde school

ro k en ,  a l co h o l-  en  d ru g s pr e v en t i e

‘Drankverbod tijdens examengala’

Geen rookhok of rookpaal, niet binnen en niet buiten.

Ook niet voor docenten. En wie tijdens een werkweek toch

een fles drank mee probeert te smokkelen kan rekenen op

stevige sancties. Het Comenius College in Hilversum

heeft sinds kort het vignet Gezonde School voor het thema

Roken, alcohol- en drugspreventie. Rector Johan Veenstra:

“Met alle beschikbare kennis over de schadelijke effecten

van roken en alcohol op het puberbrein, vind ik al jaren

dat je het als school niet kunt maken om niets te doen.

Toen we plannen ontwikkelden voor een nieuw schoolge-

bouw was het vastliggende einddoel: een rookvrije school.

In het denken daarover heb ik de directie, medewerkers en

ouders steeds meegenomen, en in de beslissende MR-verga-

dering stemden alle geledingen voor.” De school bood hulp

bij stoppen met roken, maar daar heeft bijna niemand

gebruikt van gemaakt. Een deel is zelf gestopt.

De school is nu zo’n vier jaar rookvrij, en twee jaar gele-

den ging ook de alcohol in de ban. Helemaal zonder slag

of stoot ging dat niet, vertelt de rector. “Omdat er ook op

het schoolplein niet gerookt mag worden, lopen sommige

leerlingen nu in de pauzes naar de openbare weg. Om

opstoppingen en buurtoverlast de kop in te drukken heb-

ben we na langdurig en intensief overleg met de overburen

een strookje niemandsland tussen de parkeerplaats en de

weg begaanbaar gemaakt. En toen we twee jaar geleden

ons eerste alcoholvrije examengala hadden, was er veel

protest over het drankverbod. Maar de laatste keer was het

geen enkel probleem meer. We worden nu natuurlijk ook

gesteund door de wet. ”

Rookwalm Belangrijk is het commitment van het

personeel, vindt Veenstra. “Docenten moeten het goede

voorbeeld geven. Pubers begrijpen niet alles wat je zegt,

maar zien wel alles wat je doet.” Toen de verboden werden

ingevoerd, meldden zich groepen die heel blij waren bij

de rector. “Vooral meisjes vertelden me hoe fijn ze het

vonden dat ze niet meer door een rookwalm naar binnen

hoefden, en dat hun kleren niet meer stonken. Die groep

hoorde ik voorheen nooit. Ook ouders stellen ons rook- en

drankbeleid zeer op prijs. En ik word regelmatig gebeld

door collega-scholen, die willen weten hoe wij dit hebben

gedaan.” Dat de school nu een vignet heeft, maakt de

rector ‘ontzettend trots’, het bordje hangt bij de deur.

“Het bevestigt: ‘Zo doen we dat hier’. Maar eigenlijk hebben

we voor dat vignet niks gedaan wat we de afgelopen jaren

niet al deden.”

‘ j e  k u n t  h e t  a l s  s c h o o l  n i e t
m a k e n  o m  n i e t s  t e  d o e n ’

Leerlingen krijgen een alcoholvrije cocktail.

19k ader prim air januari 2015

925068-02_019_05-Jan-15_12:41:05_walter



1000-21-4000-2794 AVS KP 2014-2015-05 Kleur:

www.cedgroep.nl CED-Groep bereikt

Met Lead Like a Champion leert en ervaart u hoe opbrengstgericht
leiderschap kan bijdragen aan de doelen die u met uw onderwijs
wilt realiseren. In de praktische training gaat u doelgericht aan de slag
met de vijf hefbomen voor opbrengstgericht leiderschap van Paul Bambrick.
Het resultaat: een effectieve schoolcultuur gericht op leren en aantoonbare
opbrengsten. De uitkomsten van het Persoonlijk Koersonderzoek (0-meting),
afgezet tegen de competenties van het schoolleiderregister, maken deel uit
van de populaire Leadtraining.

Bekijk ook de cursus Verantwoord plannen en borgen op
www.cedgroep.nl/plannenenborgen en plan in één dag
uw prioriteiten!

www.cedgroep.nl/leadlikeachampion

Adv-Lead
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1000-21-4000-2203 AVS KP 2014-2015-05 Kleur:

Lees meer op www.boomonderwijs.nl

Krijgt u onze nieuwsbrief? info@boomtestuitgevers.nl
Schrijf u in op de website (020) 524 45 14

bezoek onze stand tijdens de NOT 2015!

• Volg de leermiddelensessies over het leerlingvolgsysteem, eindtoetsen en de NIO
• Profiteer van speciale kortingen op tests, vragenlijsten en vakliteratuur
• Primeur: boekpresentatie 3000 jaar denkers over onderwijs tijdens de NOT

Boom Onderwijs:

Boom
Onderwijs
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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!: De Taalschool van obs De Driepas in Echt slaagt

erin de groeiende en zeer gevarieerde populatie asielzoekersleerlingen en

nieuwkomers kwalitatief hoogwaardig (taal)onderwijs te bieden. Met onder

andere zelf ontwikkeld lesmateriaal op het gebied van woordenschat en

klankonderwijs. tekst vanja de groot

Syrië, Irak, Israël, Eritrea. Het gros van de

kinderen op Taalschool De Driepas komt

rechtstreeks uit gebieden waar onrust

heerst. Maar er zitten ook kinderen van

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-

Europa. “Je weet nooit precies wanneer

ze komen, met hoeveel en hoe lang ze

blijven”, vertelt Ton Schepers, directeur

van De Driepas. “Toch toets je eerst op

welk didactisch niveau een leerling kan

instromen en stel je voor ieder kind een

ontwikkelingsperspectief op.” In combinatie

met de trauma’s van veel kinderen, de sterk

wisselende groepsdynamiek – veranderende

toekomstperspectieven, nieuwe vriendjes

maken, afscheid nemen – en last but not

least de verschillende taalachtergronden,

legt dit behoorlijk wat druk op de kwaliteiten

van het team. “Het vergt flexibiliteit, kun-

digheid en gedrevenheid. Een heel mooie

uitdaging”, zegt ib’er Lily Vinken van de

Taalschool. “We moeten continu scherp

zijn: welke populatie hebben we en wat

betekent dat voor onze werkwijze?”

De leraren van de Taalschool ontwikkelen

hun expertise via in- en externe scholing,

en doen veel aan intervisie. “We stoppen

er met z’n allen veel – vrije – tijd in. Die

drive is nodig om onderwijs te geven aan

deze kwetsbare doelgroep. Evenals samen-

werkingsdrang.” Directeur Schepers: “Het

zijn professionals met het hart op de juiste

plaats. Ze zijn nieuwsgierig en halen veel

kennis binnen.” Een mooi voorbeeld is

het overzicht waarbij per herkomstregio

specifieke aspecten van het klankonder-

wijs in beeld zijn gebracht. Een goede

organisatiestructuur en gekwalificeerde

NT2-leraren (Nederlands als tweede taal,

red.) die ook ervaring hebben met trauma-

herkenning zijn vereisten,” aldus Vinken.

“NT2-leerders hebben ‘gestuurd’ onderwijs

nodig, waarbij woordenschatontwikke-

ling een grote plaats inneemt. Hiervoor

hebben we een eigen concept ontwikkeld

op basis van een bestaande methode.

Binnen de school is alles – van kast tot

computer – ‘gelabeld’, 1.001 Nederlandse

woorden zijn in beeld gebracht. Alles wordt

in een context aangeboden en ontdekt.”

Ook zijn er klankklappers, praatknoppen,

opnameapparatuur en spiegels waarmee de

kinderen bijvoorbeeld hun mondmotoriek

kunnen oefenen. “Je moet alle zintuigen

aanspreken.” De Taalschool werkt verder met

een duidelijk herkenbaar en gestructureerd

‘bordmanagement’, dat overal zichtbaar is.

Deze visuele ondersteuning laat zien wanneer

de leerlingen zelfstandig of samen in de klas

werken en welke materialen ze daarvoor

nodig hebben.

De leerlingen worden nauwlettend gevolgd,

ook buiten de Taalschool. Onlangs is een pilot

gestart waarbij oud-leerlingen op hun vervolg-

school nog ondersteuning krijgen van ib’er

Vinken op enkele specifieke NT2-aspecten.

Ook de betreffende leraren op de vervolg-

school krijgen begeleiding van haar. “Want als

ze daar eenmaal zitten en een beetje gewend

zijn aan Nederland(s), zijn ze er nog niet. Er

is een geduchte inhaalslag te maken in een

tweede taal. Onderhoud is noodzakelijk. We

blijven betrokken om te voorkomen dat ze

afhaken.” Schepers en Vinken zien graag dat

de kinderen op een plek terecht komen waar

ze thuis horen. Schepers: “Met extra onder-

steuning hoeft een kind vaak niet naar het

speciaal onderwijs. Er is nog te weinig kennis

over NT2-leren op scholen.”

De aanpak van de Taalschool leidde begin

dit schooljaar tot een compliment van de

onderwijsinspectie. ”We zijn trots op wat we

neergezet hebben, en op het plezier waarmee

de kinderen naar school komen. We krijgen

telefoontjes uit het hele land met vragen om

advies en hulp.” Schepers pleit ervoor dat

bestuurders en bewindslieden NT2-onderwijs

als een vak apart gaan zien. “Die erkenning

zou mooi zijn, met de bijbehorende middelen.

Want 25 van deze kinderen in een groep is

echt te veel om goed te kunnen differentië-

ren.” Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd

de bekostiging voor asielzoekerskinderen op

korte termijn te verbeteren. _

m e e r  w e t e n ?
www.driepas.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

nt2-onderwijs:
een vak apart

Op Taalschool De Driepas zijn klankklappers,
praatknoppen, opnameapparatuur en
spiegels waarmee leerlingen bijvoorbeeld hun
mondmotoriek kunnen oefenen.
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goed onderwijsbestuur

Goed onderwijsbestuur en de relatie
met onderwijskwaliteit, de cruciale
rol van de schoolleider; onderwerpen
die in deze rubriek regelmatig aan
de orde komen. In het Jaarwerkplan
2015 van de onderwijsinspectie is de
kwaliteit van het onderwijs een van
de speerpunten. Maar zonder goede
en betrokken medewerkers is het
onmogelijk goede opbrengsten te
behalen en te zorgen voor versterking
van de onderwijskwaliteit. Najaar
2014 publiceerden onderzoekers van
de Erasmus Universiteit Rotterdam
hierover een onderzoek.

tekst carine hulscher-slot

In het onderzoek ging het om het toepassen

van wetenschappelijke inzichten binnen de

onderwijspraktijk. In een periode van drie

jaar deden vijfhonderd schoolleiders en meer

dan 1.500 leraren vanuit zo’n vijftig besturen

in het primair en voortgezet onderwijs mee

aan het praktijkgedeelte. Vier thema’s komen

binnen het centrale onderwerp ‘bevlogen-

heid’ aan bod: vitaliteit en duurzame inzet-

baarheid, ontwikkeling en groei, passend

leiderschap en succesvol veranderen.

In het kader van goed onderwijsbestuur zijn

vooral de laatste twee thema’s interessant.

De onderzoekers spiegelen veel praktijk-

verhalen aan het Job Demands-Resources

model (JD-R model). Dit gaat uit van twee

soorten risicofactoren binnen beroepen als

het gaat om stress: hulpbronnen en taakei-

sen. Bij taakeisen gaat het om bijvoorbeeld

werkdruk, omgaan met mondige ouders en

leerlingen. Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld

autonomie, steun van collega’s en leiding-

gevenden, feedback op prestaties.

Passend leiderschap
Het zal niet verbazen dat de onderzoekers

stellen dat leidinggevenden een belangrijke

rol spelen bij de bevlogenheid van hun

medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen

om de relatie tussen de schoolleider en de

medewerkers binnen de school. Ook de

relatie tussen bestuurders en schoolleiders

is hierin van belang. Sterker nog, de toe-

zichthouder moet het tot zijn taak rekenen

het bestuur aan te spreken op de sturing op

opbrengsten en kwaliteit. Het komt er dus

op neer dat ieder in zijn rol en op zijn plek de

bevlogenheid en betrokkenheid moet tonen

die nodig zijn om de gestelde doelen voor

opbrengsten en kwaliteit te halen.

Als we dan toch het vizier op leidinggeven-

den richten, zien we dat passend leiderschap

– of beter gezegd transformationeel leider-

schap – bevlogenheid van medewerkers

bevordert. De praktijkverhalen ondersteunen

in het onderzoek de theoretische inzichten.

Transformationele leidinggevenden weten

dat iedere medewerker uniek is, dat hij unie-

ke behoeften heeft en dat elke medewerker

aandacht nodig heeft. Leidinggevenden die

zich door deze principes laten leiden en elke

medewerker individueel aanspreken, zorgen

ervoor dat elke medewerker voelt dat hij een

betekenisvolle bijdrage levert en dat zijn

bevlogenheid ertoe doet. Als een leidingge-

vende zelf bevlogenheid toont, inspireert hij

medewerkers bovendien tot het enthousiast

werken aan de verbetering van de prestaties

van de organisatie.

Succesvol veranderen
Het is bijna een open deur, maar uit het

onderzoek blijkt dat bevlogen medewerkers

het meest bereid zijn om zich in te zetten

voor organisatieveranderingen. Zo’n veran-

dering kan nodig zijn als de opbrengsten

van het onderwijs achterblijven of als er om

een andere reden een verandering binnen

de organisatie nodig is.

De bevlogenheid van werknemers kan, zoals

we al eerder zagen, onder meer worden

bevorderd door autonomie en steun van

leidinggevenden. Dat betekent ook dat

veranderingen in een organisatie worden

gestimuleerd door bevlogen medewerkers.

Bevlogen medewerkers zetten zich in voor

hun organisatie en passen zich makkelijker

aan aan veranderingen.

Bij succesvolle veranderingen laten praktijk

en theorie zien dat een topdown benadering

vergezeld moet gaan van een bottum-up

benadering. De rol van medewerkers in een

veranderingsproces is van groot belang.

Leidinggevenden en bestuurders kunnen niet

zonder proactieve medewerkers die met een

zekere mate van autonomie kunnen werken

aan het verbeteren van de prestaties van de

organisatie. Professionele ruimte is ook hier

een sleutelbegrip.

De onderzoekers stellen terecht dat bevlo-

genheid in het onderwijs voor alle betrokke-

nen het verschil maakt. Dat vraagt ook om en

professionele cultuur, afspreken en aanspre-

ken en het loslaten van bestaande patronen.

Het gedrag van medewerkers bepaalt het

succes van de organisatie. Om de missie te

kunnen volbrengen, zullen medewerkers

het effectieve gedrag moeten vertonen dat

daartoe is vereist. En als dat niet of nog

onvoldoende het geval is, ligt in het verande-

ren van gedrag de sleutel tot succes. _

m e e r  w e t e n ?
• Het onderzoek ‘Bevlogen in het

onderwijs’ van de Erasmus Universiteit

Rotterdam, vakgroep Arbeids- en

organisatiepsychologie, is te vinden op

www.arbeidsmarktplatformpo.nl.

• www.leeuwendaal.nl (performance

propellor)

Carine Hulscher-Slot is senior

adviseur bij Leeuwendaal.

bevlogenheid werkt

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

b e v lo g e n h e i d  i n  h e t  o n d e r w i j s  m a a k t  vo o r
a l l e  b e t r o k k e n e n  h e t  v e r s c h i l
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pa ssend onderwijs

Om onderwijs opbrengstgericht én
passend te maken moeten we bij de
realiteit beginnen. De leraar is het
uitgangspunt. De mate waarin hij het
onderwijs kan behappen, is bepalend
voor elk succes. tekst menno van hasselt

Het is de taak van de schoolleider om zijn

team een onderwijskundige focus te bieden

om het gevoel van ‘leerlingen tekort te doen’

bij te sturen. Deze focus kent zes uitgangs-

punten voor onderwijskundig leiderschap,

die schoolleiders houvast bieden.

Van eind naar begin
Het uitgangspunt voor de inrichting van

Passend onderwijs zijn de opbrengstambi-

ties van de school aan het eind van groep

8. Een verhoging hiervan leidt tot andere

onderwijsbehoeften in de populatie (meer

leertijd, andere instructie, et cetera). Het

antwoord hierop is een intensiever aanbod.

De opbrengstambities bepalen dus de weg

van het begin naar het einde. Dat geldt ook

groepsniveau. Als een groep te lage leerop-

brengsten heeft, moet er intensiever worden

gewerkt om in de richting van de schoolam-

bities te komen. Liggen de leeropbrengsten

hoger dan verwacht, dan kan het onderwijs

worden verrijkt.

Uitgaan van overeenkomsten
Onderwijs geven we niet aan individuen,

maar aan groepen individuen met gemeen-

schappelijke kenmerken en onderwijsbe-

hoeften. Het credo ‘omgaan met verschillen’

is een impuls om te individualiseren. Maar

wat levert dit op als we ons bedenken dat

leren een groepsproces is waarmee we het

leren van elkaar en de coöperatieve vaardig-

heden van leerlingen stimuleren? ‘Elk kind is

uniek, maar dat betekent niet dat een eigen

leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar

wenselijk is’ (Chris Struiksma).

Middenmoot als vertrekpunt
Elke leraar stemt zijn onderwijsaanbod

onbewust af op de middenmoot. Vanuit dit

‘ijkpunt’ beoordeelt hij welke leerlingen

sterker en zwakker zijn. Een methode voor

rekenen of taal is gebaseerd op de landelijke

middenmoot en de schil daaromheen. Het

komt regelmatig voor dat deze niet ‘past’

op een groep. Sterker nog: er zijn hele

schoolpopulaties waarvoor een ‘standaard’

methode niet passend is. Op school- en op

groepsniveau moet in eerste instantie een

basisaanpak worden vastgesteld die pas-

send is op de grootste gemene deler van

leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften.

Hieromheen wordt de verrijkte en intensieve

aanpak geformuleerd.

Eerst convergent, dan divergent
Het schoolaanbod start altijd met conver-

gente differentiatie. Dit betekent dat een

hele groep leerlingen tegelijkertijd aan één

set doelen werkt en dat er verschillende

aanpakken zijn om deze te realiseren: basis,

verrijkt en intensief. Convergente differenti-

atie is met name goed voor leerlingen die

de basis of de intensieve aanpak ontvangen.

De school is vrij om te bepalen wanneer zij

een meer divergent aanbod gaat neerzet-

ten. Dat is nodig voor leerlingen voor wie

(verdergaande) verrijking of intensivering

van het onderwijs niet meer afdoende is.

Zij kunnen de leerlijn respectievelijk versneld

of vertraagd doorlopen.

Eerst school, dan groep, dan leerling
Een passend schoolaanbod voor de

leerlingpopulatie heeft tot gevolg dat het

merendeel van de groepen ook een passend

aanbod krijgt. Er zijn echter sterke en zwakke

‘bouwjaren’. Voor deze groepen moet het

schoolaanbod nog verder passend worden

gemaakt door het onderwijs te intensiveren of

verrijken. Als het onderwijs passend gemaakt

is op de groep, zullen er nog individuele

leerlingen zijn die onvoldoende profiteren van

een van de drie aanpakken. Meestal heeft dit

tot gevolg dat de aanpak meer op de leerling

toegespitst wordt.

Respons op instructie
Uitgaan van verschillen is in een school terug

te zien in uitgebreide analyses per leerling.

Dat kan eenvoudiger door de redenering te

hanteren: als het goed gaat met een leerling,

dan is aan de onderwijsbehoeften voldaan. Die

kans is groot, omdat op school- en op groeps-

niveau het onderwijs al passend is gemaakt.

Het gaat goed met een leerling als we zien

dat hij voldoende vaardigheidsgroei heeft

doorgemaakt, dat hij de leerstof beheerst en

dat hij gedijt (lees: betrokken bij de les). Het

maakt dan niet uit of een leerling de basis,

verrijkte of intensieve aanpak heeft gevolgd

(of in welke Citoniveau hij zit). Is de respons

onvoldoende, dan gaan we ‘de diepte in’.

Een van de taken van schoolleiders is om met

behulp van betekenisvolle dataoverzichten

met het team het gesprek aan te gaan of aan-

passing van het schoolbeleid noodzakelijk is,

of dat er alleen op de groepsaanpakken inge-

stoken moeten worden. Door behapbaarheid

als toetssteen te hanteren en vorm te geven

vanuit bovenstaande zes uitgangspunten, is

de concrete uitwerking van opbrengstgericht

Passend onderwijs minder uitdagend dan de

beeldvorming doet vermoeden. _

uitgangspunten voor onderwijskundig leiderschap

maak opbrengstgericht
passend onderwijs behapbaar

m a s t e r c l a s s  o p b r e n g s t g e r i c h t
pa s s e n d  o n d e r w i j s

Menno van Hasselt verzorgt samen met Wijnand Gijzen de Masterclass Opbrengstgericht

Passend onderwijs, die in het aanbod van de AVS is opgenomen. In deze masterclass leren

schoolleiders in het primair onderwijs en hun intern begeleiders hoe ze opbrengstgericht

Passend onderwijs in hun eigen school kunnen invoeren. Meer informatie en inschrijven:

zie bijgevoegde flyer en www.avs.nl/cel/mopo

Nieuw!
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interview

s c h ei d en d  vo o r zi t t er  o n d erw i j sr a a d:

Geert ten Dam, scheidend voorzitter van de Onderwijsraad, ziet de schoolleider als degene

die van de school één geheel maakt en verbindingen legt met andere partijen. Door de visies

van alle betrokkenen aaneen te smeden, ontstaat een sterk eigen geluid. “De schoolleider is

als het ware de dirigent van het orkest.” tekst susan de boer

‘Schoolleider
is dirigent orkest’

Per 1 januari 2015 zit de voorzitterstermijn van de Onder-

wijsraad erop voor Geert ten Dam, hoogleraar onderwijs-

kunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de adviezen

die in de afgelopen vier jaar zijn verschenen, is regelmatig

aandacht besteed aan de positie van de schoolleider.

Wat is de belangrijkste rol of taak van de schoolleider?

“De schoolleider is degene die een organisatie tot een

goed marcherend en levendig geheel smeedt. Een geheel

van leraren, leerlingen en ouders, maar ook van het

bestuur, de school en instellingen in de omgeving, zoals

sportclubs en kinderdagopvang. De schoolleider is de

spin in het web. Ik vergelijk de schoolleider weleens met

de dirigent van een orkest. Het is niet de taak van de

dirigent om mooier viool te spelen dan de orkestleden,

maar om van alle verschillende geluiden en kleuren één

geluid maken. Dat is wat een schoolleider doet. Hij of zij

smeedt de visie van alle participanten in de school aaneen

zodat er een sterk eigen geluid van de school ontstaat. De

schoolleider is een verbinder.”

In het jaarboekje van 2011, dat gelijktijdig is verschenen met

het advies ‘Artikel 23 van de Grondwet in maatschappelijk per-

spectief’ wordt de vrijheid van onderwijs belicht aan de hand

van portretten van schoolleiders. Waarom zijn schoolleiders zo

belangrijk voor de vrijheid van onderwijs?

“Schoolleiders zijn het gezicht van de school. Het is vooral

de schoolleider die samen met leraren een visierijke en

kwalitatief sterke school neerzet, niet het schoolbestuur. De

schoolleider heeft in de school een leidende en bindende

plek. Ten tijde van het Jaarboekje wilden we schoolleiders

portretteren die invulling geven aan visiegerichte scholen.

Goed onderwijs is niet iets van een persoon maar van

een team. Scholen gaan steeds meer relaties aan met bui-

tenschoolse instellingen. Het geheel van school, sport,

hulpverlening en gemeente ziet er in verschillende omstan-

digheden anders uit. Zierikzee is niet Amsterdam of Haar-

lem. Als schoolleider moet je een school verbinden met de

omgeving omdat je voor díe leerlingen in díe omgeving

onderwijs geeft. Daarvoor is visie nodig.”

Hoe belangrijk is de positie van de schoolleider?

“Een school is een relatief platte organisatie. Toch heeft

een schoolleider een onderscheidende functie in de school,

hij of zij is niet een van de leraren. De schoolleider moet

ook verstand hebben van zaken die nodig zijn om de tent

goed te runnen en leraren scherp te kunnen houden. Het is

echt onzin om te denken dat de schoolleider een ‘leraar-

plus’ is.

‘s c h o o l l e i d e r s  e n  d e  h e l e
o n d e r w i j s s e c to r  m o g e n  w e l
w at  z e l f b e w u s t e r  z i j n  e n  m e e r
r u i m t e  n e m e n ’

24

925068-02_024_05-Jan-15_12:41:30_walter



>

s c h ei d en d  vo o r zi t t er  o n d erw i j sr a a d:

‘Schoolleider
is dirigent orkest’

In diverse rapporten komen aanbevelingen naar voren

over het versterken van de professionaliteit van de school-

leider, verplichte scholing, verplichte registratie. Hoe

essentieel is dit?

“Schoolleiders hebben verschillende soorten competen-

ties nodig: onderwijskundige, financiële, normatieve

leidinggevende competenties, zodat de school groeit en

bloeit en er goed opgeleide leraren komen en blijven.

Visiegericht werken, verantwoording afleggen, je verstaan

met je omgeving, met leraren, in dialoog kunnen gaan,

met tegenspraak kunnen omgaan, een cultuur van ver-

scheidenheid kunnen vormgeven: dat hoort allemaal bij

het werk van een schoolleider. Een goede schoolleider

kan het verschil maken.

Vanuit je visie op kwaliteitseisen geef je vorm aan goed

onderwijs. Daarbinnen zijn er deugdelijkheideisen. In het

advies ‘Geregelde ruimte’ leggen we dat uit. Geregelde

ruimte betekent dat een school eigen accenten kan leggen,

maar het kan niet een school zijn die geen geschiedenis

geeft. Uiteindelijk moeten leerlingen allemaal naar een

examen of eindtoets. Binnen die kaders is er veel ruimte.

De schoolleider heeft een sturende en leidende rol, maar

ook een dienende. Dat betekent dat je voor de condities

moet zorgen. Je kunt wel buitengewoon visiegericht zijn,

maar als je de begroting niet op orde hebt, of de gebouwen

niet, heb je een probleem. Ook in dat opzicht moet een

schoolleider deskundig zijn. Je hoeft niet alles zelf te kun-

nen, maar je moet zorgen dat het gebeurt. De school moet

een plek zijn waar leerlingen goed leren en waar leraren

met plezier hun vak kunnen uitoefenen. Een schoolleider

moet het vermogen hebben om goed zicht te hebben op

wie wat kan in de school en mensen stimuleren hun talent

te ontwikkelen, maar ook medewerkers erop aanspreken

als ze tekortschieten.”

Geert ten Dam: “Het is vooral de
schoolleider die samen met leraren een
visierijke en kwalitatief sterke school
neerzet.” Foto: Josje Deekens

‘ j e  h o e f t  n i e t  a l l e s  z e l f  t e
k u n n e n ,  m a a r  j e  m o e t  z o r g e n
d at  h e t  g e b e u r t ’
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SenseAir CO2 indicator en ga bewust ventileren!

CO2 INDICATOR
BEWUST VENTILEREN

• De CO2-concentratie is	een goede indicator voor de luchtkwaliteit
• CO2-concentratie aanduiding via een display en ‘stoplichtleds’
• Geluidsignaal met unieke ‘Snooze’ functie (rode knop)

Middels de	‘stoplicht’-signalering weet	u wanneer	u voldoende	ventileert,

zodat	u tocht én energieverlies tot een	minimum kunt beperken!

‘een gezond binnenklimaat leidt
tot 25% minder ziekteverzuim

en 23% betere prestaties!’
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De AVS brengt de CAO PO ook

als boek uit. Deze uitgave is te

bestellen via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten.

CAO PO 2014-2015 in boekvorm

Cao-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest
tijdens een van de voorlichtingsbijeenkomsten over de
CAO PO.

26

925068-02_026_05-Jan-15_12:41:33_walter



Natuurlijk heb je te maken met verschillen. Maar je moet

altijd de ondergrens bewaken. Daarnaast vind ik het

belangrijk dat leraren zo worden ingezet dat ze gemo-

tiveerd blijven en de school de vruchten plukt van hun

talenten. Maar niet functioneren is niet functioneren.

Elke schoolleider ligt er wel eens wakker van, maar dat

gesprek moet wel worden gevoerd. In het belang van leer-

lingen en collega’s.”

Hoe ziet u de toekomst van de schoolleider?

“De ruimte voor scholen om een eigen profiel te ontwik-

kelen is de afgelopen vijftien jaar toegenomen. Besturen

staan meer variëteit toe. Het onderwijs wordt ingewikkel-

der, er is meer flexibiliteit nodig, meer maatwerk. Tegen-

over die ruimte staat wel dat je je steviger verantwoordt

naar de overheid, de inspectie en naar ouders. Wat zijn

onze leeropbrengsten, wat doen wij aan kwaliteitsbevorde-

ring? Wat willen we als school onze leerlingen meegeven,

hoe werken we daaraan, wat gaat wel en niet goed in verge-

lijking met andere scholen? Als schoolleider ben je met die

vragen bezig.

Schoolleiders zullen steeds meer visiegericht en koersge-

richt te werk moeten gaan. Dat moet in dialoog met lera-

ren en daar hoort tegenspraak bij. Het is balanceren.

Schoolleiders en de hele onderwijssector mogen wel wat

zelfbewuster zijn en meer ruimte nemen. Laat je stem goed

en onderbouwd horen, en trek met andere scholen op.

Samenwerken over de grenzen van je eigen school heen is

een sleutel voor kwaliteit. Die kant moeten we op.” _

We hebben hartstochtelijk gepleit voor bekwaamheidseisen

voor schoolleiders. Een goed gekwalificeerde en betrokken

schoolleider is belangrijk. De overheid is verantwoordelijk

voor deugdelijk onderwijspersoneel en daarbij horen ook

schoolleiders. Eigenlijk is er nog steeds te weinig aandacht

voor schoolleiders. Wat voor de leraar geldt, bevoegd-

heidseisen en professionaliseringseisen, moet vanzelfspre-

kend ook gelden voor de schoolleider.

Scholing kan veel vormen aannemen. Het kan een cursus

zijn als omgaan met begrotingen, maar ook leren op de

werkplek, intervisie, peergroupsessies, een serie masterclas-

ses, noem maar op.”

Is de schoolleider verantwoordelijk voor de kwaliteit van

het team? Hoe verhoudt dit zich tot de professionaliteit van

leraren?

“Vaak is wel duidelijk wie een goede leraar is en wie niet.

Maar het functioneren van medewerkers bespreken en

beoordelen, is een stuk lastiger. Uit onderzoek blijkt dat

40 procent van de leraren nooit een functioneringsgesprek

heeft. Daarmee doe je goede leraren ook tekort.

Dan kom ik toch weer uit bij het orkest. Het gaat niet om

elk instrument op zich. Je speelt niet in je eigen tempo,

je maakt deel uit van een collectief. Het gaat erom dat je

samen een stuk ten gehore brengt. Dat moet technisch

kloppen, maar je wilt ook dat het mensen raakt. Je kunt

een briljant violist zijn, maar in een orkest draait het niet

alleen om jou. Als schoolleider ben je de dirigent en moet

je de vaardigheid hebben om het gesprek te initiëren over

de kwaliteit van het geluid.

interview

Geert ten Dam kreeg onlangs een koninklijke onderscheiding, uitgereikt door Jet Bussemaker. Foto: Martijn Beekman
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achtergrond

va n  spec i a a l  b a si s o n d erw i j s  n a a r  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s

Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen

overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met

gedragsproblemen blijven langer in het regulier onderwijs. Hoe gaan scholen om met leerlingen

die meer zorg nodig hebben dan gemiddeld? tekst astrid van de weijenberg

Een tikkende pen
kan al te veel zijn
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va n  spec i a a l  b a si s o n d erw i j s  n a a r  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s Daar staat hij dan, de nieuwe brugklasser met zijn veel te

zware rugtas op een soms veel te grote school. Zeker voor

een leerling die uit het speciaal onderwijs komt, is de over-

gang naar het voortgezet onderwijs groot. Gewend als hij is

aan kleine klasjes, met een juf of meester die met hem kan

lezen en schrijven. Nu moet hij zich een weg banen door

stromen andere pubers op zoek naar het volgende lokaal

en de volgende docent. Die weer iets heel anders van hem

verwacht dan de vorige.

Daarom kiezen relatief veel leerlingen uit het speciaal

onderwijs voor de kleine vmbo/havo-school Bernard

Nieuwentijt College in Monnickendam (275 leerlingen),

vertelt directeur Raymond Weijgertse. “We hebben vijf keer

meer zorgarrangementen dan andere scholen. We had-

den altijd al meer zorgleerlingen en daarop is onze zorg

ingericht, met een fulltime orthopedagoog en een leerling-

begeleider. Met als gevolg dat die goede zorg weer meer

zorgleerlingen trekt. We hebben een goede naam bij de

sbo-school in de buurt, dus denken ouders: ‘We gaan het

proberen in het regulier onderwijs’.”

De school heeft geen maximum gesteld aan het aantal

zorgleerlingen. Dat komt omdat het ene kind het andere

niet is. Weijgertse: “Met kinderen met een stoornis in het

autistisch spectrum kunnen we bijvoorbeeld heel goed

overweg, beter dan met kinderen met externaliserende

gedragsstoornissen. Maar zonder quotum gaat het soms

mis. Vorig jaar hadden we een havo-brugklas met tien

kinderen met een diagnose, diagnoses die ook niet al te

goed bij elkaar pasten.”

Kinderen die uit het speciaal onderwijs komen, zijn dan

niet eens de moeilijkste groep, vindt Weijgertse. “Je weet

van alles en zelf weten de kinderen ook best wie ze zijn.

Ze kunnen vaak al redelijk omgaan met hun beperkingen.

Net als hun ouders, die meestal erg betrokken zijn.”

Bewerkelijke klas Een groep waar Weijgertse nogal

eens zorgen over heeft, zijn leerlingen uit het basison-

derwijs die evident een ontwikkelingsstoornis hebben,

maar waarmee nooit iets is gedaan. Ze komen van de

basisschool zonder documentatie. Daar, in een vertrouwde

omgeving, ging het nog wel redelijk goed. Op een nieuwe

school, met verschillende leraren en vakken op één dag,

en met opkomend pubergedrag, loopt het spaak.

Docent wiskunde Ingrid de Vries op het Bernard Nieu-

wentijt College was vorig jaar mentor van de bewerkelijke

havo-brugklas. Ze is ervaringsdeskundige, want thuis

heeft ze een zoon, een dochter en een man met ADHD,

Asperger, PDDNOS of een combinatie. “Geen saai moment

bij ons thuis dus”, zegt ze. “Je hebt engelengeduld nodig

en dus tijd. Dan is een klas met dertig leerlingen te veel.”

Ook belangrijk vindt ze scholing: uitleggen wat ASS

betekent. Docenten moeten weten dat kinderen het er

niet om doen. Soms denken ze: ‘Hij is slim genoeg om te

weten wat er van hem verwacht wordt’. Maar dat geldt

lang niet voor allemaal. Vaak is het puur onvermogen.

Psycho-educatie is voor deze kinderen heel belangrijk:

weten wat je hebt en hoe je ermee omgaat. En dan nog

blijft het empathisch vermogen heel klein.”

Rondje rennen Dat docenten vaak niet weten wat

ze met die leerlingen met ADHD aan moeten in een

klas van soms dertig kinderen, heeft ook Jan Castelein

ervaren. Castelein is oud-directeur van diverse scholen

voor voortgezet speciaal onderwijs (en scholen met zowel

vso als regulier voortgezet en primair onderwijs). “Te vaak

worden kinderen met probleemgedrag doorverwezen

naar het speciaal onderwijs. Niet omdat ze daar horen,

maar omdat scholen niet met ze om kunnen gaan. Je

moet het gedrag in de juiste proporties zien. Kinderen

met ADHD bijvoorbeeld zijn na drie lesuren op. Die moet

je even wat anders laten doen, een rondje rennen, een

boodschap doen, even op de fiets weg. Soms zijn het

simpele dingen. Een school moet oog hebben voor de

speciale noden van zo’n kind.”

Op een nieuwe, reguliere vo-school, met verschillende leraren
en vakken op één dag en opkomend pubergedrag, loopt het

geregeld spaak met leerlingen uit het speciaal basisonderwijs.
Foto: Hans Roggen

‘ p s yc h o - e d u c at i e  i s  vo o r  d e z e
k i n d e r e n  h e e l  b e l a n g r i j k :
w e t e n  w at  j e  h e b t  e n  h o e  j e
e r m e e  o m g a at ’
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“Voorwaarde voor onderwijs aan deze kinderen is wezen-

lijke interesse in hen”, vindt Castelein. “Maar begrip mag

niet zover gaan dat de hele klas lijdt onder de beperking

van een enkele leerling. De klas verwacht les en de leraar

is geen moeder. Maar waar die grens ligt, is voor iedere

docent anders. Durf je eigen professionaliteit ter discussie

te stellen. Durf te zeggen: ‘Die jongen kan beter niet bij

mij in de klas zitten’. Krijgen leraren die ruimte van hun

collega’s en directeur zonder veroordeling, zonder dat je te

boek staat als een loser? Als je als team samen de grenzen

aan kunt geven, als de ondersteuning van leraren hier-

bij goed is ingebed in je organisatie, kun je ook Passend

onderwijs aan.”

Zowel leerlingen als docenten moeten hun hart kunnen

luchten, vindt directeur Raymond Weijgertse. “Voor bei-

den komt er altijd wel weer een moment dat ze door het

plafond gaan. En soms moet je stoppen met alles bijzonder

te vinden. School is ook gewoon school: we weten ‘het’

en ondanks dat moet je het ermee doen. Ook later is de

samenleving niet ingericht op uitzonderingen. Dat zeg ik

ook tegen ouders als ze te hoge verwachtingen hebben.”

Prikkels Het is verstandig, vindt ook Patricia Ligthart,

ouder van een zoon met Asperger, dat school en ouders

goede afspraken maken over de begeleiding. En ook bespre-

ken wat een school wel en wat niet kan bieden. Dan weten

ouders ook welke ondersteuning ze buiten school moeten

zoeken. Ligthart is lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR)

van het vo Waterland en HRM-adviseur in het vo. De OPR is

het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsver-

band Passend onderwijs. Zij ziet dat er steeds meer scholen

werken met trajectklassen, een schakel tussen regulier en

speciaal onderwijs en opvang voor leerlingen die tijdelijk

niet in de reguliere klas meekunnen.

Op het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Put-

ten hebben ze twee jaar geleden zo’n aparte klas ingericht

voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben,

Pluspunt geheten. Bij Pluspunt komen ook leerlingen die

even niet lekker in hun vel zitten, kortdurend, langdurend,

intensief begeleid of licht. Pluspunt bestaat uit een groot

lokaal, huiselijk ingericht, met drie kleine kantoortjes

erbij. “Aan de grote houten tafel eten kinderen tijdens

de pauze hun boterhammen. In de kantine krijgen ze

Het Christelijk College Groevenbeek heeft een aparte klas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of zich even rustig terug willen
trekken voor een time-out, toets of huiswerk. “Aan de grote houten tafel eten kinderen tijdens de pauze hun boterhammen. In de kantine krijgen
ze namelijk te veel prikkels.”

‘s o m s  m o e t  j e  s to p p e n  a l l e s
b i j z o n d e r  t e  v i n d e n .  o o k
l at e r  i s  d e  s a m e n l e v i n g  n i e t
i n g e r i c h t  o p  u i t z o n d e r i n g e n ’
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• Preventief en curatief
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• Gratis volgsysteem, door COTAN
positief beoordeeld

• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)
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namelijk te veel prikkels”, vertelt Harriët van der Gaag,

onderwijsassistente van Pluspunt. “Ze hangen even op de

bank met een spelletje of ik praat met ze over de ochtend.

Dat kan ook gedurende de lestijd. Een leerling die bij-

voorbeeld autistisch is, kan na drie lesuren even behoef-

te hebben om zich terug te trekken. De docent vult dan

een kaart in en stuurt hem naar ons. Of ze komen bij ons

een toets maken, omdat ze stilte nodig hebben Een tik-

kende pen kan dan al te veel zijn.”

’s Morgens pakken de medewerkers van Pluspunt samen

met leerlingen die slecht zijn in organiseren en plannen

hun tas in voor de komende uren. Daarom beschikt de

leerling over een boekenset thuis en een op school. Al

die kleine dingen helpen. Even buiten lopen? Van der

Gaag spreekt een tijd af en houdt in de gaten dat de leer-

ling weer terugkomt. ’s Middags komen ze er hun huis-

werk maken. Christelijk College Groevenbeek werkt met

een kaartsysteem voor docenten waarop staat wat de

leerling nodig heeft: controle van het huiswerk, contro-

leren of het huiswerk in de agenda staat, een time-out,

et cetera.

Aparte status Het Jan van Egmond Lyceum in

Purmerend kent een vergelijkbare klas, de Trajectklas.

Dit jaar gestart als opvolging van het tweede jaar van

de Special Class. De Special Class bestaat al vier jaar,

voor leerlingen met een havo/vwo-niveau maar met

onvoldoende vaardigheden door bijvoorbeeld ADHD of

autisme. Hoewel een diagnose geen voorwaarde is. De

Special Class bestaat uit twaalf leerlingen. In de ochtend

krijgen ze les, in de middag maken ze huiswerk. Aanvan-

kelijk bleven de leerlingen twee jaar in de Special Class.

Daarna stroomden ze door naar het reguliere voortgezet

onderwijs. Twee jaar bleek te lang, vertelt zorgcoördina-

tor Esther Bakker. “We merkten dat leerlingen en leraren

te veel gaan wennen aan de aparte status. Wat voor som-

mige leerlingen een vrijbrief is om zich niet meer aan de

regels te houden. Bovendien ging er veel aandacht naar

deze klas, terwijl ook andere leerlingen in andere leer-

jaren begeleiding nodig hebben. Leerlingen die bijvoor-

beeld langdurig ziek thuis zijn, maar wel ieder dag een

uurtje naar school komen. Die houd je op deze manier

betrokken. In de Trajectklas is er ruimte voor allerlei

soorten leerlingen.” _

‘ w e  h e b b e n  v i j f  k e e r  m e e r
z o r g a r r a n g e m e n t e n  d a n  a n d e r e
s c h o l e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Tjitske Siderius, woordvoerder

Onderwijs voor de SP in de Tweede Kamer.

politieke column

reken af met de
afrekencultuur!
Politici en beleidsmakers belijden het met

de mond: meer autonomie voor de school en

de leraar. De professional moet weer op een

voetstuk worden geplaatst. Maar de realiteit

is anders. Wie dit kabinet volgt, merkt een

toename van controle, overmatige nadruk op

getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur

en sancties. De ruimte en de autonomie

van school en professional worden verder

teruggeschroefd.

Zo stond vlak voor de kerstvakantie de wet

voor de 'verbetertermijn voor zeer zwakke

scholen' op de agenda. Zwakke scholen

krijgen nog maar één jaar de tijd om zich te

verbeteren. Als dat niet lukt, dreigt sluiting.

Het lijkt zo logisch. Want wie wil er nu dat

een kind op een zeer zwakke school zit?

Maar schijn bedriegt. Het is een nieuwe tak

aan de boom van de afrekencultuur. Scholen

worden in eerste instantie vooral beoordeeld

op basis van de resultaten van de eindtoets.

Die is verplicht en gaat maar over een

beperkt deel van het onderwijs (nog niet

eens de helft van alle taalonderdelen).

De inspectie bekijkt de toetsresultaten van-

achter een beeldscherm. Snel en efficiënt.

Dan volgt de beoordeling van de school.

Maar kan men zo wel genoeg rekening hou-

den met de achtergrond van de leerlingen

op de school? Daar valt op zijn minst aan te

twijfelen. En vanzelfsprekend gaat men zo

voorbij aan iets anders: een school is zo veel

meer dan een gemiddelde schooluitslag op

een toets.

De wet over de verbetertermijn staat niet op

zichzelf. We kennen al het opbrengstgericht

onderwijs, het verplichte eindexamen op de

basisschool (lees: Cito), de prestatieboxen en

prestatieafspraken in het voortgezet, middel-

baar beroeps- en hoger onderwijs. In navol-

ging van Angelsaksische landen wordt steeds

meer nadruk gelegd op het meten van directe

resultaten van scholen. Het nieuwste speeltje

is het gedifferentieerde inspectie-oordeel.

De bewindslieden willen de oordelen 'zwak'

en 'zeer zwak' aanvullen met de categorieën

‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’. Terwijl

men in de VS terugkomt op dat geloof in

teaching to the test, volhardt deze regering

in afvinken, competitie en controlisme. Het

toets- en prestatiecircus slaat volledig door.

We zijn hard op weg naar een Ranking the

Schools-competitie.

Sander Dekker en Jet Bussemaker vinden

het allemaal prachtig. De SP niet. De school

is geen machine of bedrijf dat leerresultaten

produceert. Leerlingen zijn geen producten.

Vanzelfsprekend moet de school zich verant-

woorden aan de ouders, de samenleving en

de inspectie. Maar dan wel de school in al

haar facetten. Het is de hoogste tijd weer te

kijken naar de individuele leerlingen en hun

ontwikkeling binnen hun eigen mogelijk-

heden. Het is tijd voor veel meer ruimte en

tijd voor de vraag: waartoe onderwijzen wij?

Het is tijd om te stoppen met het toetscircus,

competitie en prestatieafspraken. Het is

tijd voor een trendbreuk onder het motto:

Reken af met de afrekencultuur! Die strijd

staat voor ons centraal in 2015. Hopelijk

voor u ook. Dan hoop ik samen met u op te

trekken. _

r e a g e r e n ?
Mail naar tsiderius@sp.nl.

h e t  n i e u w s t e  s p e e lt j e  i s  h e t
g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n s p e c t i e - o o r d e e l

w e  z i j n  h a r d  o p  w e g  n a a r  e e n r a n k i n g
t h e  s c h o o l s - c o m p e t i t i e
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Van de AVS

Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de
wet Passend onderwijs en de rol van de MR?

tekst jan stuijver

Het van kracht worden van de wet Passend onderwijs brengt ook

veranderingen met zich mee in de medezeggenschap. Schoolleiders

vervullen een cruciale rol bij het realiseren van Passend onderwijs

en hebben daarmee ook een belangrijke taak bij het informeren van

ouders en de medezeggenschapsraad. Hulp kan daarbij nodig zijn.

Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs biedt onder-

steuning over de medezeggenschap binnen Passend onderwijs aan

personeelsleden, medezeggenschapsraden, ouders en leerlingen in

het primair en voortgezet onderwijs.

Directeuren en bestuurders kunnen bij het steunpunt terecht voor

advies over het schoolondersteuningsprofiel, de ondersteunings-

planraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het

samenwerkingsverband.

Ondersteuning, informatie en advies van het steunpunt zijn in

schooljaar 2014/2015 kosteloos beschikbaar. Dit aanbod wordt voor

de AVS uitgevoerd door de adviseurs Ivon de Wilde, Jan Stuijver,

Theo van den Burger en Paul van Lent. Zij kunnen desgewenst in

maatwerkbijeenkomsten (eventueel incompany) onder andere de

specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht brengen.

Meer informatie? Mail naar adviesopmaat@avs.nl of bel de AVS

Helpdesk voor concrete vragen.

Zie ook www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

p u b l i c at i e s

CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar
De definitieve tekst van de CAO PO
2014 – 2015 is rond. Op de website van de
AVS is een PDF van de cao beschikbaar die
iedereen kan downloaden. De AVS geeft –
mede op verzoek van vele leden – de CAO
PO opnieuw ook in boekvorm uit. Daarnaast

is er een eendaagse training over de achtergronden en
toepassing van de nieuwe cao.

Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met de toepassing

van de cao. De bonden en de PO-Raad hebben ingezet op een ingrij-

pend vernieuwde cao per januari 2014. Zeker op het gebied van de

normjaartaak en de BAPO gaat het nodige veranderen. De CAO PO

2014-2015 in boekvorm is voor t 17,95 te bestellen via www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/publicaties. De uitgave is dan

binnen afzienbare tijd in huis.

Training en advies op maat
De AVS verzorgt ook de eendaagse verdiepingscursus ‘De CAO-PO:

nieuw en anders’, waarin de achtergronden van de nieuwe CAO PO

2014-2015 in beeld worden gebracht, om vervolgens via interactie

en uitwisseling te kijken naar de toepassing in de eigen organisa-

tie. Na afloop zijn deelnemers onder andere in staat de nieuwe cao

aan hun team uit te leggen.

Data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering/caopo

De training kan ook op maat en/of in uw eigen organisatie

(incompany) verzorgd worden.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

actie! word voordelig avs-lid Wie uiterlijk 9 februari 2015 regulier lid wordt van de AVS, ontvangt anderhalf jaar lang 50 pro-

cent korting op het persoonlijk deel van de contributie (tot 1 augustus 2016 bij minimaal lid blijven tot 1 augustus 2017). AVS-leden die

een nieuw lid aanbrengen, ontvangen bovendien korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Zie www.avs.nl/

vereniging/lidworden (Acties).
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a v s  i n  d e  p e r s

Basisschooladvies en brand
“Basisscholen laten zich niet eventjes inpakken door mondige

ouders ten aanzien van het schooladvies”, zei AVS-voorzitter

Petra van Haren op 12 december in het Algemeen Dagblad en de

Telegraaf. Ze reageert hiermee op onderwijssocioloog Jaap Dronkers

die voorziet dat er meer druk van (hoogopgeleide) ouders op leer-

krachten dreigt nu de Citotoets een kleinere rol krijgt. Van Haren:

“Een kind wordt acht jaar lang gevolgd en getest, het schooladvies

wordt door een heel team gegeven. De meeste leerkrachten staan

sterk in hun schoenen als ouders druk uitoefenen.”

In Editie NL ging Van Haren op 2 januari in op twee basisscholen in

Uden die tijdens oudjaarsnacht afbrandden (zie Actueel).

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

Uitslag ledenraadverkiezing
bekend

De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen
dat er vier leden zijn herkozen en er acht nieuwe leden
zullen toetreden tot de raad. Zij werden in de periode
van 29 november tot 20 december, na digitale stemming,
gekozen uit 21 kandidaten. Alle AVS-leden konden zich
beschikbaar stellen voor de ledenraad.

De ledenraad verwelkomt:
Roy Bleeser – directeur basisschool De Bolster, Nuth (L)

Joep de Boer – directeur obs De Piramide, Vught

Reinier Bos – directeur Dr. A. van Voorthuijsenschool, Haarlem

Jos Clout – directeur basisschool St. Jozef, Elsloo

Koen Elbers – directeur basisschool obs Meander, Heiloo

Dick Heldoorn – directeur RKBS Klein Heyendaal, Nijmegen

Sjannie Spijkers – directeur basisschool de Tovervogel, Oisterwijk

Jan-Willem Stegeman – directeur basisschool De Zaaier, Teuge

Onderstaande leden zijn herkozen:
Jasper Diele – directeur van onderwijsgemeenschap Het Web,

Deurningen/Saasveld

Lizzy Heistek – directeur obs De Eendragt en obs Wijdewormer, Wormer

Deborah Snoeren – directeur Tweestromenschool, Heerewaarden

Marius Wouters – directeur basisschool De Leilinde, Reusel

De AVS wenst alle leden van de ledenraad veel succes toe.

De AVS Ledenraad is een verenigingsorgaan, gekozen door de

leden, en adviseert het AVS-bestuur gevraagd en ongevraagd. Het is

belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden

door collega’s uit het veld, zodat het geluid van alle leden wordt

gehoord. De ledenraad is te benaderen via ledenraad@avs.nl.

a v s - c o n g r e s 2 0 15

Leren zichtbaar maken
‘Leiden vanuit kracht’ is het
thema van het 20e AVS-congres
dat plaatsvindt op vrijdag
20 maart 2015 in het NBC te
Nieuwegein. Visie, ontwikkelen
van binnenuit en samenwerken
zijn drie belangrijke ‘sporen’
waarop leiden vanuit kracht is

gestoeld. Bij ontwikkelen van binnenuit past onder andere
de vraag welke impact je als school(leider) hebt en wil
hebben op het leren van leerlingen. Hierover verzorgen
Marcel Bogaarts en Wim Davelaar een sessie.

Ondanks (of mede dankzij) alle toetsen en testen is deze vraag

vaak erg moeilijk te beantwoorden voor onderwijsmensen.

Wat betekent mijn school voor onze leerlingen? Wat voegen we toe

aan de ontwikkeling die kinderen toch al meemaken (toegevoegde

waarde)? De Nieuw-Zeelandse onderwijswetenschapper John Hattie

verzamelde op basis van honderden meta-analyses van leerlingen

wereldwijd informatie over de essenties van (excellent) onderwijs.

Hatties centrale boodschap luidt: kijk naar uw onderwijs door de

ogen van uw leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.

In deze sessie delen Bogaarts (Bazalt) en Davelaar (Onderwijs

Advies) enkele uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek

van professor Hattie is veruit het meest uitgebreide, op bewijs

gerichte onderzoek naar wat het beste werkt om leerprestaties

te verbeteren. Hij ontwikkelde het programma Visible Learning

Plus voor de toepassing van zijn bevindingen in scholen, dat

succesvol is in 24 landen. Ook in Nederland wordt dit programma

in samenwerking met Cognition Education en John Hattie aan-

boden. Meer informatie staat op www.lerenzichtbaarmaken.nl

en www.lerenzichtbaarmaken.nl/het-boek.

Naast deze sessie kunnen congresbezoekers kiezen uit tal van

andere (plenaire) sessies, workshops en lezingen over het thema

Leiden vanuit kracht.

Vroegboekkorting
Wie uiterlijk 9 februari 2015 lid wordt van de AVS, ontvangt

anderhalf jaar lang 50 procent korting op het persoonlijk deel

van de contributie (tot 1 augustus 2016 bij minimaal lid blijven tot

1 augustus 2017). Bovendien kunnen AVS-leden met ruim 50 procent

korting naar het congres (ledenprijs én vroegboekkorting) als zij

zich uiterlijk 9 februari inschrijven.

Meer informatie en inschrijven
Zie www.avs.nl/congres2015 voor het volledige programma en

inschrijven. Twitter: #avscongres

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op met
de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses februari & maart 2015
Opleiding / leergang / training / masterclass Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Masterclass E-learning & Onderwijskwaliteit (po en vo) 3 februari Klaas Bellinga, Theo Wildeboer

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last? (po en vo) 3 februari Jan Stuijver

• Masterclass Schooldirectie & privacy (po en vo) 4 februari Jan Stuijver, Romeo Kadir

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap (po) 5 februari Margriet van Ast

• Training De dynamiek van verandering – Spiral Dynamics Integral (po en vo) 9 februari Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk! (po) 10 februari Jan Stuijver

• Training Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel (po) 11 februari Anita Vink, Harry van Soest

• Training Effectief en efficiënt vergaderen (po, so, vo, mbo) 12 februari Tom Roetert

• Training Hersenen en leren (po) 13 februari Truus Römgens

• Training CAO-PO: Nieuw en anders (po) 20 en 25 februari Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Loopbaanbezinning (po en vo) 26 februari Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Krimp? Niet bij de pakken neerzitten! (po) 2 maart Carine Hulscher-Slot

• Training De toekomst van brede school en integrale kindcentra (po) 3 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Naar een nieuw perspectief (po en vo) 4 maart Jan Stuijver

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen? (po en vo) 5 maart Arie van Loon

• Masterclass Nieuwe regels, nieuwe kansen. Overheveling buitenonderhoud

en aanpassingen (po) 5 maart Gerard Lokhorst, Jan Schraven

• Masterclass Stratosphere – pedagogie, technologie en veranderkunde – Fullan (po) 5 maart Michel van de Ven

• Training Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder (po en vo) 5 maart Carine Hulscher-Slot

• Training CAO-PO: Nieuw en anders (po) 6 en 27 maart Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 11 maart Ruud de Sain, Tom Roetert

• Training Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider? (po en vo) 11 maart Carine Hulscher-Slot

• Training Gezond werkgeverschap (po en vo) 12 maart Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Werken met en aan vertrouwen (po en vo) 12 maart Carla Plas, Tom Roetert

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis (po en vo) 12 maart Arie van Loon

• Masterclass Opbrengstgericht Passend onderwijs (po) 13 maart Menno van Hasselt, Wijnand Gijzen

• Training Omgaan met de pers: manage de calamiteit! (po, so, vo, mbo) 16 maart Ruud de Sain, Tineke Snel

• Training Operationeel werkgeverschap (po) 17 maart Jan Stuijver

• Training Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden 1 (po en vo) 18 en 26 maart Ger van Drunen

• Training Zelfevaluatie in de school (po en vo) 24 maart Jan Stuijver

• Training Stress- en timemanagement (po en vo) 25 maart Tom Roetert

• Masterclass Schooldirectie & privacy (po en vo) 25 maart Jan Stuijver, Romeo Kadir

• Training Confronteren met respect (po en vo) 26 maart Jasper Rienstra, Leidje Witte

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders (po en vo) 26 maart Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Stimulerend beoordelen, het gesprek (po, so, vo, mbo) 26 maart Tom Roetert

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 27 maart Platform L21

• Training Naar andere schooltijden, en dan? (po) 31 maart Paul van Lent

(onder voorbehoud)
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Onze opleidingen en leergangen:
6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Als middenmanager vervult u een scharnierfunctie in een school.

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastge-

steld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces

zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In de

leergang leert u leidinggeven aan een bouw of afdeling door het

ontwikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten en

het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie

als sparringpartner voor managementvraagstukken, kunt u reflec-

teren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en

in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen

organisatie) uit te voeren, te analyseren en te vertalen in beleid.

Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ heeft u toegang

tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam

en/of tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Ook krijgt u

toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan

verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelings-

leiders of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende

positie te gaan vervullen.

Data: 23 januari, 18 februari, 24 en 25 maart, 8 april, 3 juni, 26 juni

en 9 september 2015

4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider

heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw

dagelijkse functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag

persoonlijke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten

van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verant-

woordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving

verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de

juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Aan de orde

komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excel-

lent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht

van het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van

bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Data: 12 en 13 januari, 3 en 4 februari, 23 en 24 maart, 28 en 29 mei

en 29 juni 2015

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam
In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk

leiderschap en is er veel aandacht voor het ambachtelijke deel van

het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisa-

tie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. U leert

onder andere onderzoek in te zetten en data in en over de school

te benutten en kennisbronnen van buiten de school te ontsluiten.

Alle vijf de basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leer-

lingresultaten en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan

bod. Een verbetertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt

geven, vormt de belangrijkste

casus. Deelnemers aan deze

cedeo gecertificeerde opleiding

ontvangen het certificaat

Schoolleider Basisbekwaam.

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en coördi-

natoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot

schoolleider.

Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april,

13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober,

11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam
In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleider-

schap naar een hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van

persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling

(o.a. veranderprocessen) en onderzoek komen aan bod. Na afloop

kunt u onder andere leidinggeven aan duurzame schoolontwikke-

ling en een ‘lerende organisatie’.

Deelnemers aan deze cedeo gecer-

tificeerde opleiding ontvangen het

diploma Vakbekwaam Schoolleider

(register diploma po).

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare com-

petenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. U heeft

ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel,

integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft een midden-

managementopleiding afgerond.

Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april,

13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober,

11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015
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1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw

carrière en u wilt daarin meer inzicht krijgen. We bieden u de gele-

genheid om vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de

inhoud en de complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder.

Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke

waarden, drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet

een bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een bestuurlijk leider worden?

Past bestuurlijk leiderschap bij mij? Een individuele waardentest,

het maken van een reflectiedocument, een persoonlijk sparring-

gesprek (optioneel) en een eindpresentatie zijn onderdeel van het

oriëntatietraject. Ook loopt u vier dagen mee met een onderwijs-

bestuurder buiten de eigen organisatie. Onderwerpen kernmodules:

persoonlijk leiderschap, bestuurbaarheid van organisaties en de

verschillende rollen van bestuurlijk leiderschap.

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren, clusterdirec-

teuren, meerscholendirecteuren en interim-managers die zich willen

oriënteren op een bestuurlijke rol.

Data: 5 en 6 februari, 3 maart, 2 april, 30 april, 4 juni, 26 juni 2015

2 eendaagsen en 5 tweedaagsen

Leergang Clusterdirecteur
Leidinggeven aan clusters van scholen en/of complexe organisaties

vergt een manier van sturen en leidinggeven waarbij meer afstand

tot de uitvoering van de organisatie nodig is. Het vraagt om een

langetermijnvisie, strategisch denken en handelen en om sturen

op afstand. U leert anders te kijken naar uw organisatie, vanuit

meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand sturen van

organisatieprocessen, sturen met geld en sturen op kwaliteit. Een

individuele waardentest, een persoonlijk portfolio en (optioneel)

een persoonlijk sparringgesprek zijn onderdelen van de leergang.

De vijf kernmodules zijn: persoonlijk leiderschap, onderwijs en

maatschappij, strategie en governance, veranderkunde, bedrijfs-

voering en strategisch personeelsbeleid.

Doelgroep: directeuren die leiding geven aan clusters van scholen

met een eigen leidinggevende en/of specifieke regio’s en/of die

gedeeltelijk bestuurlijke taken verrichten.

Data: 29 januari, 12 en 13 februari, 12 en 13 maart, 15 en 16 april,

19 en 20 mei, 2 en 3 juni, 24 juni 2015

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.

U geeft richting aan een organisatie in voortdurende verandering.

U leert onder andere te handelen als een bestuurder met een

herkenbare eigen stijl, om te gaan met de veelheid aan spelers en

stakeholders in een onderwijsorganisatie en het werkveld, en het

effectief inrichten van intern en extern toezicht en medezeggen-

schap. Ook leert u omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen

(zoals standvastig zijn en meebewegen) en verantwoord risico’s

nemen. Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk

voor uw eigen organisatie wordt u tijdens de hele leergang uitge-

daagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de

vertaling naar uw strategische beleid voor de middellange termijn.

Ook reflecteren op eigen handelen staat centraal. Bij voldoende

beoordeling van uw portfolio ontvangt u een certificaat.

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding (eind-

verantwoordelijk) aan een onderwijsorganisatie.

Data: 21 en 22 januari, 10 februari, 12 en 13 maart, 14 april, 20 en

21 mei, 19 juni, 10 en 11 september, 13 en 14 oktober, 13 november,

11 december 2015

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Interim-management
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional met

specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en menta-

liteit. 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 organisatieveranderingen aan te sturen en wat de invloed is van

de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol

die ze vervullen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunct-directeuren en interim-managers die een volgende stap

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor

interim-management.

Data: 5 en 6 maart, 17 april, 22 mei, 25 en 26 juni en 17 en

18 september 2015

a dv i e s  o p  m a at
Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw organisatie of team?

Neem dan contact op met Margriet van Ast, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via adviesopmaat@avs.nl

of tel. 030-2361010.
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Basis- en vakbekwaam

SRPO-geregistreerde schoolleidersopleidingen hoog gewaardeerd

Schoolleiders moeten tegenwoordig aan de
registratie-eisen van het Schoolleidersregister PO
(SRPO) voldoen. Vanwege de toenemende vraag naar
schoolleidersopleidingen die daaraan voldoen, is de AVS
drie jaar geleden gaan samenwerken met het Centrum
voor Nascholing. “Door de twee schoolleidersopleidingen
die ik volgde, ben ik me bewust geworden van de vijf
basiscompetenties waarover schoolleiders moeten
beschikken.” tekst winnie lafeber

“Ik wilde meer in mijn rugzak stoppen en gericht bezig zijn met

mijn eigen ontwikkeling. Als eenpitter had ik er ook behoefte

aan met gelijkgestemden in contact te komen en ervaringen uit

te	wisselen”, vertelt Sionne Nieuwboer, locatievertegenwoordi-

ger van een school voor speciaal onderwijs in Zeist. Zij volgde

na de opleiding Schoolleider Basisbekwaam ook de opleiding

Schoolleider Vakbekwaam. “Ik had honger naar meer.”

De twee opleidingen zijn voortgekomen uit een unieke samen-

werking van de AVS en het Centrum voor Nascholing (CNA).

AVS-adviseur Tom Roetert, een van de docenten van de beide

opleidingen en voorheen zelf ook schooldirecteur: “Als gastdocent

geef ik met name vanuit de praktijk colleges over diverse leider-

schapsonderwerpen. CNA heeft veel ervaring vanuit academisch

oogpunt. Hun leiderschapsacademie verzorgt al langer geregis-

treerde opleidingen.” Chris Eelman, coördinator en opleider van

CNA en daarvoor adjunct-directeur in het voortgezet onderwijs:

“Het unieke aan deze samenwerking zijn de uitgebreide opdrachten

en de combinatie van theorie en praktijk op de school. Ik ben trots

op de SRPO-registratie, die we snel konden regelen omdat we al

geaccrediteerde masteropleidingen gaven. Deelnemers waarderen

het ook en geven gemiddeld een 8 aan de opleidingen.”

Niveauverschil De opleiding Basisbekwaam is bedoeld voor

aankomende of (net) startende directeuren. Vakbekwaam is

gericht op schoolleiders die al langer uitvoerend leidinggevende

zijn. In beide opleidingen komen (persoonlijk) leiderschap, de

bedrijfskundige en het onderwijskundige aspect aan de orde. Ook

staan de vijf basiscompetenties van het SRPO centraal. Roetert:

“Er is wel een niveauverschil in kennis en leiderschapskwaliteiten.

Het eerste jaar bevat veel aandacht voor persoonlijk leiderschap,

waarbij je laat zien in hoeverre je zelf leiderschapskwaliteiten

hebt of kunt ontwikkelen.” Eelman voegt toe: “Je moet jezelf op

een goede manier kunnen leiden voordat je een team kunt leiden.

Het is belangrijk te reflecteren op je eigen acties. Je moet niet altijd

voorop staan, maar ook achter de troepen durven staan. Wat heeft

het team nodig om het werk professioneel te kunnen doen? Bij

Basisbekwaam leer je het vak leidinggeven en bijvoorbeeld een

visie verwoorden. Vakbekwaam is een verdieping op deze aspecten.

Daar leer je bijvoorbeeld de visie ‘een levend deel van de school’ te

maken, met een team dat deze (uit)draagt. Vakbekwaam richt zich

meer op onderzoeksmatig leidinggeven en organisatiekunde.”

‘Schaduwen’ De praktische kant, met diverse individuele en

groepsopdrachten, oefeningen en intervisie, is een belangrijk

onderdeel bij beide opleidingen. De opdrachten laten zien hoe

een deelnemer gegroeid is en voldoet aan de gestelde eisen.

Eelman: “Leren van en met elkaar staat centraal. In het eerste jaar

gaat een deelnemer een schooldirecteur op een andere school

‘schaduwen’. In het tweede jaar zijn er collegiale visitaties.”

Deelnemer Nieuwboer: “Er zijn drie portfoliomomenten tijdens

het opleidingsjaar, met verschillende opdrachten en eentje die

als een rode draad bij elk moment terugkomt: het verbetertraject.

Tijdens de collegiale visitatie voer je met een grotere groep bij een

van de deelnemers op school een casus uit. Het is heel fijn dat

je tijdens de opleidingen een critical friend hebt, een maatje dat

bijvoorbeeld feedback geeft op je opdrachten en je kan sturen in je

persoonlijke ontwikkeling.”

“Het eerste jaar wilde ik vooral meer handvaten om me verder te

bekwamen. Je leert meteen al dat er heel veel facetten zijn waar je

als schoolleider mee bezig bent. Ik had behoefte aan een gedegen

opleiding om mezelf verder te ontwikkelen als schoolleider. Dat is

gelukt! Maar je moet er wel in investeren”, aldus Nieuwboer.

Data:
Schoolleider Basisbekwaam: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart,

18 maart, 1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september,

30 september, 14 oktober, 11 november, 25 november, 9 december

en 16 december 2015

Schoolleider Vakbewaam: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart,

18 maart, 1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september,

30 september, 14 oktober, 11 november, 25 november, 9 december

en 16 december 2015

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

opleidingen

AVS-adviseur Tom Roetert (links) en Chris Eelman, coördinator en opleider
van CNA, waren beide ook ooit schoolleider. Foto: Hans Roggen
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voor: professionals uit onderwijs en jeugdzorg,

beleidsmedewerkers

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 22 januari

waar: Nieuwspoort Den Haag

wat: gratis expertbijeenkomst

Gun kinderen hun eigen label
Vindt plaats in het kader van een landelijke bewustzijns-

campagne over de huidige nadruk op wat kinderen mankeert

in plaats van wat ze nodig hebben. Met onder andere

presentaties over de in Vlaanderen zeer succesvolle campagne

(In)(Proef )DRUK en het briefadvies ‘Samen verder, verder

samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen’

van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Deelnemers ontvangen een exemplaar van het (In)(Proef )

DRUK campagnepakket, inclusief dvd met documentaires.

www.gunkinderenhuneigenlabel.nl

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: leraren, opleiders, trainers/coaches uit onderwijs en

sport, geïnteresseerden

van: lectoraat Bewegen, School en Sport i.s.m. de Calo

wanneer: 25 maart

waar: Windesheim, Zwolle

wat: symposium

Van tikken naar taggen
Over digitalisering van bewegingsonderwijs en sport.

Met recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het

gebied van ict en bewegingsonderwijs, videofeedback en digi-

tale instructie in leren bewegen. Deelnemers krijgen speciaal

ontwikkelde apps en multimediale leskaarten, die ze in de

workshops leren toepassen in de praktijk. Het symposium is

tevens de afsluiting van het onderzoekproject ‘Digitalisering in

de gymles’. www.windesheim.nl/vantikkennaartaggen

voor: leraren, schoolleiders po en vo

van: LannooCampus, AVS/De Gelukskoffer

wat: boek en masterclass

Gelukkige leraar en schoolleider
Hoe bewaak je werkplezier, energie en idealen waarmee je

in het vak bent gestapt? Deze handreiking van Jacqueline

Boerefijn en Ad Bergsma geeft op basis van positieve psycholo-

gie een antwoord. Voor hen die hun eigen bevlogenheid willen

aanwakkeren en hun geluk willen vergroten. Want gelukkige

leraren betekent betere leerprestaties. www.lannoo.be/

gelukkig-voor-de-klas

De AVS verzorgt i.s.m. De Gelukskoffer op 20 januari en 19 mei

de masterclass ‘Geluk voor leidinggevenden’, waarin directies

de nieuwste inzichten over geluk krijgen, zodat ze deze kun-

nen toepassen in het aansturen van het team en vertalen

naar de praktijk. www.avs.nl/professionalisering/trainingen/

masterclass/masterclassgelukvoorleidinggevenden

voor: vakleerkrachten po, groepsleerkrachten, combinatie-

functionarissen, directeuren, buurtsportcoaches, studenten

van: scholings- en adviesbureau Alles in beweging

wanneer: 21 januari en 20 mei

waar: Hilversum en Zwolle

wat: studiedag

Basislessen
bewegingsonderwijs / buiten

Op 21 januari is de studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

in Hilversum en op 20 mei is de studiedag Basislessen buiten in

Zwolle. Dr. Esther Hartman verzorgt de inleiding met als thema

‘Met bewegen meer en leuker leren!’. Er worden 24 verschil-

lende workshops aangeboden. www.basislessen.nl

voor: onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers,

onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders en

locatiemanagers

van: Onderwijs Maak Je Samen en BCO Onderwijsadvies

wanneer: 4 februari

waar: Conferentiehotel Willibrordhaeghe, Deurne

wat: inspiratiedag

Het jonge kind
Tijdens de vijfde Inspiratie Dag voor het Jonge Kind georgani-

seerd kunnen professionals die werken met jonge kinderen zich

laten informeren en inspireren. Met workshops over bijvoor-

beeld visueel leren, het creëren van een rijke leeromgeving en

omgaan met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoor-

sprong (‘bijdehandjes’). www.idjk.nl
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voor: po, vo, mbo, hbo

van: Gerjanne Dirksen / BreinCentraal Leren (BCL) Instituut

wat: boek

Helpen leren met breinkennis
In de publicatie Breindidactiek worden twee benaderingen over

didactiek op basis van het functioneren van het brein weten-

schappelijk onderbouwd en geïllustreerd met tips, werkvormen

en voorbeelden uit het po, vo, mbo en hbo: zes breinprincipes

om lessen te verrijken en de ASOOO benadering om leerlingen

te motiveren tot leren. Laat zien hoe het brein werkt bij leren,

hoe je meer uit het maakbare brein kunt halen om met meer

plezier te leren. www.uitgeverijsynaps.nl

voor: schoolleiders en leraren

van: Klaas Bellinga / E-Learning Maken

wanneer: 20 januari

waar: Hogeschool Utrecht

wat: gratis seminar en boek

E-learning maken
Seminar over e-learning, met de laatste stand van zaken en

een visie op de toekomst. Inclusief de presentatie van het

‘Basisboek e-learning maken’. Het eerste Nederlandse boek

dat inzicht geeft in de didactische concepten en leertheo-

rieën die ingezet kunnen worden voor het maken van (een)

e-learning(omgeving). Met tips en suggesties. Legt ook de

basis voor wie aan de slag wil met blended learning. Auteur

Klaas Bellinga van E-laerning Wizard verzorgt tijdens het

AVS-congres op 20 maart ook een sessie over e-learning en

onderwijskwaliteit. www.e-learningmaken.nl, www.leuker.nu,

www.avs.nl/congres2015

voor: groep 1 t/m 8, peuterspeelzaal en voorschool

van: GGD Amsterdam i.s.m. DNL Theatercollectief, de

Hartstichting, het Voedingscentrum en het NISB

wat: ouderbijeenkomst met interactief theater

Voor je het weet zijn ze groot
Interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen over opvoe-

ding, voeding en bewegen worden met elkaar afgewisseld.

Versterkt opvoedvaardigheden van ouders en vergroot hun

betrokkenheid binnen bredere leefstijlprogramma’s. Ouders

krijgen informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen & snac-

ken, gamen en buitenspelen. De opvoedkundige onderwerpen

die aan bod komen zijn bijvoorbeeld regels stellen en afspra-

ken maken, het goede voorbeeld geven, complimenteren en

corrigeren. www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-

op-school/basisonderwijs/ouderparticipatie.aspx

voor: bovenbouw basisschool

van: Yarden Vereniging

wanneer: 2015

waar: dierenparken in Nederland

wat: gratis excursie

Les van olifanten
Wat kunnen kinderen spelenderwijs leren van olifanten over

leven, verlies, dood en afscheid nemen? Tijdens de interactieve

excursie ‘Leven en dood van de olifant en Zoo’ onder leiding

van Marjo Hoedemaker, olifantenkenner en oprichter van de

Elephant Foundation, worden deze zware onderwerpen laag-

drempelig bespreekbaar gemaakt door het gedrag van olifanten

als voorbeeld te nemen. Na aanmelding horen scholen vóór

1 februari of zij geselecteerd zijn. www.yarden.nl/voorlichting/

onderwijsproject-leven-en-dood

voor: schooldirecteuren en leraren

van: Nederlandse praktijkschool voor bouw & milieu

wanneer: 15 of 16 januari

waar: Gouda

wat: cursus

Binnenklimaat natuurkundig
verklaard

Met eenvoudige middelen zelf controleren of het binnenmilieu in

orde is? Wetenschapper Frans Rasenberg behandelt aan de hand

van natuurkundige principes op begrijpelijke wijze welke facto-

ren bepalend zijn voor het binnenklimaat. Met behulp van prak-

tische hulpmiddelen en een luchtmonitor leert hij deelnemers

beoordelen of ventilatiesystemen goed werken. Ook zonder

technische achtergrond kan iedereen zelf constateren hoe het

gesteld is met het binnenklimaat op school. www.npbm.nl

voor: nieuwe leden ondersteuningsplanraad

van: Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs

wanneer: 19, 20 en 22 januari

waar: Eindhoven, Groningen, Utrecht

wat: gratis cursusavond

Rol ondersteuningsplanraad
Speciaal voor nieuwe leden van de ondersteuningsplanraad

(OPR) is er een aantal (gratis) cursusavonden waarop zij een

beeld krijgen van Passend onderwijs en de rol/taak van de

OPR daarin. Centraal staat het functioneren van de OPR en

de instemming op het ondersteuningsplan. Als meerdere

OPR-leden willen deelnemen, is maatwerk in de eigen regio

mogelijk. www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
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Stichting Sint Josephscholen zoekt een:
daadkrachtige, ondernemende en
inspirerende: DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

Basisschool “De Akker”,
Akkerlaan 40-42, Nijmegen

 Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen
 en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen.
Met 3800 leerlingen en 350 personeelsleden staat
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs.
Onze professionele lerende organisatie staat onder
dagelijkse leiding van de directeur/bestuurder die
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid
is professionalisering, onderwijsontwikkeling,
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
josephscholen.nl.

Basisschool de Akker is gevestigd aan de Akkerlaan in
de wijk St. Anna in Nijmegen.
De school telt op dit ogenblik 410 leerlingen, 15
groepen en 30 medewerkers.
Kenmerkend voor onze school is een goed
pedagogisch klimaat waar rekening gehouden wordt
met verschillen tussen kinderen. We streven ernaar dat
iedereen zich in een sfeer van vertrouwen en veiligheid
kan ontplooien, zonder uit het oog te verliezen dat een
kind mag zijn, zoals hij/zij is.
In deze Akkeromgeving bieden wij kinderen de
ruimte om kennis en vaardigheden te ontwikkelen
die noodzakelijk zijn om een zelfstandig, sociaal en
kritisch denkend mens te worden in onze samenleving.
Collega’s waarderen en respecteren elkaar in
een gemoedelijke en professionele omgeving en
ontplooien zich tot competente leerkrachten, op zoek
naar kansen voor onderwijs.
Ouders zijn actief en betrokken bij onze school.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.bsdeakker.nl.

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft en

leiderschap deelt;
• vanuit een warme persoonlijkheid open en helder
communiceert;

• zakelijk kan handelen als de situatie het vraagt;
• creatief denkt in kansen en mogelijkheden;
• zijn omgeving weet te inspireren en te motiveren;
• oog heeft voor persoonlijke kwaliteiten en deze inzet;
• verbinding zoekt naar alle geledingen die bij de school
betrokken zijn;

• in dialoog met het team het bestaande beleid omarmt en
verder ontwikkelt, zonder de missie en visie uit het oog te
verliezen;

• prioriteiten stelt in de te behalen resultaten;
• werkt vanuit vertrouwen en veiligheid waarborgt;
• vroegtijdig ziet waar problemen ontstaan en daar anticiperend

mee omgaat;
• ervaring heeft in het onderwijs en in leiding geven;
• met collega directeuren op een collegiale wijze binnen de
gegeven managementstructuur participeert in bovenschool
overleg;

• een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd
en bereid is zich persoonlijk verder te blijven ontwikkelen;

• de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen
onderschrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse
schoolpraktijk.

 Wij bieden:
• een gedreven en enthousiast team;
• ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
• de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse
beleidsvoorbereiding;

• een maximumsalaris schaal DC.

Op basis van de ontvangen brieven wordt een eerste selectie gemaakt.
De betreffende kandidaten worden tussen 27 en 30 januari 2015
uitgenodigd voor deelname aan een online-assessment. Dit assessment
wordt door hen uitgevoerd tussen vrijdag 30 januari en maandag 2
februari 2015. O.b.v. de uitslagen van de assessments worden kandidaten
opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. De 1e gespreksronde vindt
plaats op 26 februari 2015 (in de middag en avond). Voor nadere
inlichtingen kan men zich wenden tot de heer Luc van de Logt, lid
van het schoolmanagementteam (024-3551104) of tot de beleids-
medewerker P&O van de Stichting Sint Josephscholen, de heer Ab
Verheul (024-3818288).
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae, 
kan men men vóór  26 januari 2015 richten aan de directeur/bestuurder
van de Stichting Sint Josephscholen, de heer Rini Braat, Kelfkensbos 38,
6511 TB te Nijmegen of per e-mail: bestuur@josephscholen.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www. josephscholen.nl
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boekbespreking

‘Zitten is het nieuwe roken’ is een van de pakkende oneliners van hoogleraar

Erik Scherder in zijn recente boek ‘Laat je hersenen niet zitten’, over hoe

lichaamsbeweging de hersenen vitaal houdt. Scherder is zo langzamerhand

een nationale beroemdheid door zijn videocolleges op Youtube en zijn

televisieoptreden in De Wereld draait Door. Net als professor Dick Swaab is

hij een begenadigd spreker en heeft hij een populair wetenschappelijk boek

geschreven over zijn werk. tekst tom roetert, avs

Het is een makkelijk leesbaar boek dat

bestaat uit veel korte hoofdstukken. Elk

hoofdstuk behandelt een onderzoeksthema

uit de werkpraktijk van professor Scherder.

Scherder is hoogleraar neuropsychologie

aan de Vrije Universiteit Amsterdam en

hoogleraar bewegingswetenschappen aan

de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met

oud-schaatser en meervoudig wereldkampi-

oen Ard Schenk en hersenonderzoeker Dick

Swaab geeft hij lezingen door het hele land.

Samenvattend is zijn boodschap dat we veel

meer aandacht aan onze hersenen moeten

besteden door méér en intensiever te bewe-

gen. De moderne mens brengt steeds meer

uren van de dag zittend door en eigenlijk is

dat een soort ‘sluipmoordenaar’.

Uit zich opstapelend (internationaal)

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe

meer uren je zittend doorbrengt, hoe groter

de kans is dat je voortijdig sterft. Zélfs als je

meer dan zeven uur per week matig inten-

sief sport! Dit laatste halen de meeste men-

sen bij lange na niet. En we zitten overal: in

de auto, in de trein, tijdens de maaltijd, op

kantoor, thuis en ook op school.

Scherder heeft het in zijn boek regelmatig

over scholen en kinderen en dat is voor

zitten is het nieuwe roken
onderwijsprofessionals interessant. Hij gaat

uiteraard in op het karige en bijna wegbe-

zuinigde gymnastiekonderwijs. Volgens

hem is het uurtje gym ingeruild voor een

uur extra rekenen en dat lijkt logisch. Maar

niets is minder waar. Scherder: “Kinderen

die meer bewegen, presteren beter op

school. Dat is een feit, want uit recente,

systematisch uitgevoerde studies komt naar

voren dat – een toename van – lichamelijke

activiteit bij kinderen een positief verband

vertoont met cognitief functioneren en

schoolprestaties.”

Vooral tussendoor even matig intensief

bewegen blijkt gunstige effecten te hebben

op cognitieve prestaties. ‘Kauwen is ook

bewegen’ volgens Scherder en heeft voor

een bepaalde periode een positief effect

op de cognitieve hersenactiviteit. Bewegen

is zo belangrijk als stimulans voor onze

hersenen dat er zelfs wetenschappelijk

ondersteunde programma’s zijn die aanto-

nen dat alleen al het kijken naar bewegende

mensen op beeld onze hersenactiviteit doet

toenemen. In de (ouderen)zorg wordt hier

onderzoek naar gedaan, want zodra oude of

zieke mensen gaan ‘zitten’ gaan de conditie

van het lichaam en de hersenen drastisch

achteruit .

Wat doen we onze kinderen eigenlijk aan nu

we dit weten? We verplichten ze 14 jaar of

langer zittend op scholen door te brengen.

Misschien iets om over na te denken? In het

boek staan leuke voorbeelden van hoe het

anders kan. Er staat bijvoorbeeld een foto in

van Scherder zelf zittend achter zijn bureau.

Maar dan wel op een soort hometrainer,

zodat hij fietst terwijl hij aan het werk is.

Ook adviseert hij wandelend lunchen, over-

leggen of vergaderen (walking meetings),

of anders staande. Uit onderzoek blijkt dat

een functioneringsgesprek beter ‘verloopt’

voor beide partijen als het wandelend

plaatsvindt.

Conclusie: een prettig leesbaar boek met

leuke voorbeelden en illustraties. Een boek

dat tot denken aanzet en misschien stimu-

leert om zaken en vooral lessen op scholen

anders aan te bieden. _

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te	vinden

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

‘Laat je hersenen niet zitten! Hoe lichaamsbeweging de

hersenen vitaal houdt’, Erik Scherder, Athenaeum-Polak &

Van Gennep, oktober 2014, www.hetfittebrein.nl

t u s s e n d o o r  e v e n
m at i g  i n t e n s i e f
b e w e g e n  b l i j k t
g u n s t i g e  e f f e c t e n  t e
h e b b e n  o p  c o g n i t i e v e
p r e s tat i e s

‘ k a u w e n  i s  o o k
b e w e g e n ’
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• Kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
• Professionalisering van onderwijsgevenden;
• Statusverhoging van onderwijsprofessionals.

De Algemeen Directeur heeft de volgende kernkwaliteiten:

En heeft de volgende ervaring:

www.teacherschannel.nl

ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE
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De Vereniging voor Protestants Christelijk

Primair Onderwijs

Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 maart 2015 

(of zo spoedig mogelijk hierna)

voor haar basisschool CBS Het Kompas een

directeur (0,8 – 1,0 fte) m/v
eenhoofdige schoolleiding

Voor meer informatie over deze

vacature kunt u kijken op:

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk
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www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Op zoek naar
een nieuwe collega?

Gezocht:
directeur Amersfoortse School Vereniging

(eenpitter)

directeur Jenaplan basisschool de Laetare
in Lelystad

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!
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Uitgelicht
thema _ Gezonde School-aanpak
Een anti-pestproject, extra gymlessen, een groen plein,

rookverbod, gezonde snacks in de kantine. Scholen doen

vaak al van alles om een gezonde leefstijl te stimuleren.

De Gezonde School-aanpak helpt scholen om te kiezen uit

het woud aan losse activiteiten en deze te bundelen in

structureel meerjarenbeleid. “Het hoeft niet ingewikkeld

of veel werk te zijn.” pagina 8

interview _ ‘Schoolleider is geen
‘leraar-plus’
Geert ten Dam, inmiddels ex-voorzitter van de Onderwijs-

raad, ziet de schoolleider als degene die van de school

één geheel maakt en verbindingen legt met andere

partijen. “Samenwerken over de grenzen van je eigen

school heen is een sleutel voor kwaliteit.” Maar ook:

“Eigenlijk is er nog steeds te weinig aandacht voor

schoolleiders.” pagina 8

actueel

///

Foto omslag: RIVM
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Mooi hè 
nieuws-
gierigheid...

Dat brengt wetenschap
& technologie

Onderzoekend en ontwerpend leren, ontketent
nieuwsgierigheid. Dat is wat wetenschap en
technologie brengt in de klas. Ga naar de website
www.kiezenvoortechnologie.nl en vind uw regionale
netwerk. Geef aan wat u nodig heeft om wetenschap en
technologie te integreren op uw school. Of het nu gaat
om informatie, middelen voor professionalisering van uw
leraren of inspiratie, uw netwerk kan u verder helpen.

Ondersteuning nodig? Meld u nu aan op 
www.kiezenvoortechnologie.nl

Haal het de klas in!
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Rijks museum
JIJ & DE GOUDEN EEUW
Lesstofvervangend programma
voor tIJdvak regenten en vorsten

1000-21-4000-2216 AVS Kader Primair 14/15-01 Kleur: fc
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