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Krachtige
schoolleiders
Leidinggevenden in het funderend onderwijs zijn van doorslaggevend

belang voor de toekomst van ons onderwijs. Er is veel diversiteit in

de manier waarop de positie van de schoolleiding op scholen wordt

ingevuld. Schoolleiders zitten in een bijzondere rol. Ze vervullen naast

het onderwijskundig leiderschap, een gemandateerde werkgeversrol op

schoolniveau. De AVS vind het belangrijk dat de schooleider een duidelijke

plek in de schoolorganisatie heeft, met scherp gedefinieerde taken, rollen

en verantwoordelijkheden. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de

professionaliteit van schoolleiders. Dit is belangrijk omdat leiderschap de

kwaliteit van een organisatie bepaalt. Als we kiezen voor goed onderwijs

moeten we bewaken dat inhoudelijke afwegingen vóór financiële en

organisatorische afwegingen uitgaan bij het invullen van leiderschap in

onze scholen.

Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van autonomie en vaak

een ruim mandaat voor het nemen van eigen beslissingen. Dat vraagt om

leiderschap vanuit kracht, eveneens het thema van het 20e AVS-congres op

20 maart aanstaande in Nieuwegein. Zoals Murphy al in 2007 beschrijft in

zijn boek over professioneel schoolleiderschap, is er sprake van een aantal

dilemma’s waar schoolleiders mee geconfronteerd worden. Dit omdat ze

enerzijds aan de eisen van wet- en regelgeving en de beleidskaders van

bevoegd gezag moeten voldoen, en anderzijds rekening moeten houden met

wat mogelijk en wenselijk is in de schoolpraktijk, zeker ook gekoppeld aan

de eigen ambities van de school.

Krachtige schoolleiders hebben een duidelijke visie op leren en onderwijs.

Dit is van belang bij de aansturing van het curriculum op schoolniveau.

Inspirerende en verbindende leiders zijn in staat om teamleden in hun

kracht te zetten en professionele ruimte te scheppen in de school als

leergemeenschap. Kortom: leiden vanuit kracht leidt tot krachtig onderwijs

en daar hebben onze kinderen recht op!

Ik hoop u allen op 20 maart aanstaande te mogen begroeten om verder te

praten over dit thema. Nog niet aangemeld? Ga dan snel naar www.avs.nl/

congres2015 en maak nog tot 9 februari gebruik van de vroegboekkorting. _

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

1k ader prim air februari 2015
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ac tueel

peiling avs over onderwijs van de toekomst

Doorgaande leer- en opvoedlijnen van 0 tot 18
Onderwijs, opvang en vrije tijd samen in een integraal kindcentrum met één visie en één regie komt ten
goede aan kinderen. Het levert doorgaande leer- en opvoedlijnen op. De organisatie is vijftig weken
per jaar open van 7 tot 19 uur. Twee derde van de schoolleiders is ervan overtuigd dat dat alle basisscholen
naar een vorm van IKC gaan, blijkt uit een peiling van de AVS over het onderwijs van de toekomst, die
door 800 leden werd ingevuld.

“Een goede ontwikkeling.

De ontwikkeling van een kind

start niet in groep 1, het is

dan al vier jaar bezig.” Welke

term eraan wordt gegeven is

niet relevant vinden de res-

pondenten, ook niet of het in

een of meerdere gebouwen

is gehuisvest. Wel moeten de

(bedrijfsmatige) aansturing en

verantwoordelijkheden dui-

delijk zijn. De regierol kan bij

de gemeente liggen, maar de

schoolleider is hiervoor ook in

beeld. Het toerusten, aanpas-

sen en afstemmen van wet- en

regelgeving is noodzakelijk,

zodat een betere integratie en

afstemming van school, bui-

tenschoolse opvang, zorg- en

educatieve partners mogelijk

is. Schoolleiders maken zich

zorgen over de huisvesting:

veel schoolgebouwen zijn oud,

een IKC vraagt om een ander

soort gebouw.

Het deel van de schoolleiders

dat vindt dat de tijd voor een

IKC voor alle basisscholen

(nog) niet rijp is, geeft aan

dat het niet past binnen

de wet- en regelgeving, dat

eerst het vertrouwen nodig is

van instanties als de onder-

wijsinspectie en dat het om

flexibele schoolleiders vraagt

met andere capaciteiten. En

ook: “Je moet de allerbeste

school willen zijn, niet de

allerbreedste.”

Vertrouwen
Een derde van de responden-

ten meent dat de overgang

van primair naar voortgezet

onderwijs nauwelijks meer

merkbaar zal zijn in de toe-

komst. Het po moet goed

in gesprek gaan met het vo

en samen onderzoeken wat

mogelijk is. “Ik zou erg voor

onderwijs zijn waarin po en

vo intensiever samenwerken

en beter in een doorgaande

lijn werken.” Vertrouwen in

elkaar is een voorwaarde.

Het is nodig dat we naar fun-

derend onderwijs gaan. Daar-

bij is het belangrijk om eind-

en startniveau af te stemmen,

en vakken zoals Engels. De

afrekencultuur en de selectie

op toetsresultaten vormen een

belemmering. De doorgaande

lijnen zijn van groot belang,

ook de overgangen binnen het

po kunnen verbeteren.

Degenen die niet geloven in

een nauwelijks merkbare

overgang baseren zich op

de verschillende cultuur,

schaalgrootte, organisatie en

inrichting van het po en vo.

“Drempels en overgangen zijn

juist goed, die horen bij het

opgroeien, zo leren pubers om

te gaan met veranderingen.

Het is gewoon niet haalbaar.

Mooi streven, maar voorals-

nog ondervind ik nog steeds

veel weerstand vanuit het

vo.” Bekijk het breder, neem

een ander vertrekpunt is het

devies: welk onderwijs heb-

ben kinderen nodig om in de

maatschappij van de toekomst

succesvol te zijn? De tegenstel-

ling tussen de respondenten is

duidelijk waarneembaar. Aan

de ene kant: zorg voor een

basis, neem drempels weg, ga

voor de doorlopende leerlijn.

Aan de andere kant: drempels

zijn goed voor een kind, die

horen bij het leven, het is niet

erg dat ze er zijn.

Driekwart van de schoollei-

ders is ervan overtuigd dat het

onderwijs in de toekomst er

heel anders uitziet. Het wordt

individueler, meer op maat,

maar er blijft een rol voor de

leraar bij gepersonaliseerd

leren. Er moet oog zijn voor

instructie- en begeleidings-

behoefte, ruimte voor spel en

ontdekken. Leren op eigen

tijden en op eigen plaatsen,

ook buiten de school. Ook

thuis werken door kinderen

moet mogelijk worden. “Als

ik ouders vraag waar we als

school aan moeten werken,

spreken ze niet over taal of

rekenen maar over zelfred-

zaamheid, regie op het eigen

leven.” Als het kind maar

gelukkig wordt.

Skills
De 21th century skills krijgen

een prominente rol in het

onderwijs. Er is veel ruimte

voor sociale en culturele

vaardigheden, creativiteit,

probleemoplossend vermogen,

kritisch denken, samenwer-

ken en communiceren. De

politiek bemoeit zich nog

slechts op hoofdlijnen met het

onderwijs en de inspectie is

aan banden gelegd. Het onder-

wijsveld zelf is aan zet.

De schoolleiders die menen

dat onderwijs niet erg zal

veranderen, gaan er vanuit

dat de basis blijft, dat ken-

nis en vaardigheden worden

overgedragen door een leraar

die de kinderen kent en dat de

kernvakken niet veranderen.

“Onderwijs verandert altijd

heel geleidelijk.”

w e  d e n k e n  o v e r
v i j f t i e n  j a a r
n i e t  v a n u i t
o n d e r w i j s ,
m a a r  v a n u i t
i n t e g r at i e :  w at
h e e f t  e e n  k i n d
n o d i g ?
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plan van aanpak naar tweede kamer

Meer geld voor beter bewegingsonderwijs
Iedere basisschoolleerling krijgt in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven
door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van aanpak is
opgesteld door de PO-Raad en het ministerie van OCW. De belangrijkste belemmeringen die scholen noemen
– onvoldoende financiële middelen, te weinig bevoegde leerkrachten en onvoldoende accommodaties –
worden met dit plan aangepakt.

In het plan van aanpak, dat

staatssecretaris Dekker naar

de Kamer heeft gestuurd,

wordt gewezen op het belang

van kwalitatief goed bewe

gingsonderwijs omdat dit

cruciaal is voor de motori

sche, sociale en cognitieve

ontwikkeling van kinderen.

De primaire verantwoorde

lijkheid om de doelstelling te

bereiken, ligt bij de schoolbe

sturen, aldus de opsteller van

het plan.

Voor de belangrijkste belem

meringen die scholen

noemen om goed bewegings

onderwijs te kunnen geven,

draagt het plan oplossingen

aan. Scholen krijgen via de

Prestatiebox 5 miljoen euro

per jaar om meer lesuren

bewegingsonderwijs te rea

liseren. De scholen moeten

zich hierover verantwoorden.

In het plan staat: “In Ven

sters PO laten scholen bij de

indicator onderwijstijd en

organisatie van het onderwijs

zien hoeveel uur bewegings

onderwijs zij verzorgen en of

daarbij sprake is van de inzet

van een bevoegde leerkracht

bewegingsonderwijs.”

Er komt per jaar 3 miljoen

euro van de Lerarenbeurs

beschikbaar om te zorgen

voor meer bevoegde leer

krachten bewegingsonder

wijs. Werkloze vakleerkrach

ten worden, waar mogelijk,

gematcht aan regio’s waar

een tekort is aan bevoegde

leerkrachten. Hierbij betrekt

het ministerie van OCW ook

de wethouders Onderwijs

en Sport van de grootste 37

gemeenten (G37).

De laatste belemmering,

onvoldoende accommoda

ties, wordt aangepakt met

hulp van de NOC*NSF, die de

samenwerking stimuleert tus

sen scholen, gemeenten en

sportverenigingen.

Dekker zal de Tweede Kamer

in het najaar van 2015 infor

meren over de vorderingen

op het gebied van bewegings

onderwijs. _

Leren leren
Leren zal in de toekomst in

zijn totaliteit anders worden

benaderd, kwam aan de orde

tijdens de AVS Ledenraad in

januari, waar met het ministe

rie van OCW werd gesproken

over de toekomst van het

onderwijs. Leren gebeurt over

vijftien jaar niet alleen op

school, onderwijs is een apart

segment in het volgen van de

ontwikkeling van het kind

van 0 tot 18 jaar. De talenten

en ontwikkeling van kinderen

staat centraal. De begeleiding

vindt plaats naar inzicht en

aangepast aan het kind, we

gaan van kennisoverdracht

naar leren leren. Het is niet

alleen opvang in de leeftijd

van 0 tot 4 jaar, maar ook spel

letjes doen en het kind prik

kelen. We denken over vijftien

jaar niet vanuit onderwijs,

maar vanuit integratie: wat

heeft een kind nodig?

AVSvoorzitter Petra van Haren

is blij dat zoveel leden input

hebben gegeven. “Het helpt

ons ons standpunt en onze

visie te bepalen, die wij vervol

gens delen met het ministerie

en andere overlegpartners.” _

aanmelden eerste ronde voor 3 maart

Inschrijven promotiebeurs leraren van start
Het ministerie van OCW stelt ook dit jaar weer een promotiebeurs beschikbaar voor bevoegde leraren van po
tot en met hbo. De deadline voor het indienen van voorstellen voor de eerste ronde is 3 maart 2015.

De promotiebeurs biedt lera

ren ondersteuning bij het

schrijven van een proefschrift.

Doel is leraren onderzoekser

varing op te laten doen om de

kwaliteit van het onderwijs te

verbeteren. De geselecteerde

leraren worden vier jaar voor

maximaal 0,4 fte vrijgesteld,

met behoud van salaris. De

school ontvangt een vergoe

ding om de vrijgestelde leraar

te vervangen.

Aanvragen kunnen bij de

Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO) worden ingediend. In

2015 zijn er twee rondes: de

deadline van de eerste ronde

is 3 maart, van de tweede

ronde is de deadline in sep

tember. _

Meer informatie: www.nwo.nl

3k ader prim air februari 2015
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reageren tot 26 februari

Internetconsultatie wetsvoorstel lerarenregister
Leraren kunnen tot 26 februari aanstaande het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister
inzien en erop reageren. Het wetsvoorstel versterkt de positie van leraren en geeft hen de noodzakelijke
zeggenschap over hun werk. Op 1 januari 2017 wordt het vrijwillige register van de Onderwijscoöperatie
omgezet in een verplicht register voor alle bevoegde leraren.

In het nieuwe lerarenregister

wordt nascholing verplicht,

maar ook de omschrijving van

het beroep en de professionele

ruimte die een leraar nodig

heeft, worden wettelijk vastge-

legd. Door zich in te schrijven

in het lerarenregister laten

leraren zien dat zij bekwaam

zijn en blijven.

De term ‘register’ moet het

beroep scherp afbakenen

en registerleraren kunnen

alleen leraren zijn die aan

de bekwaamheidseisen van

de beroepsgroep voldoen.

Het ministerie van OCW

vraagt deelnemers aan de

internetconsultatie zich hier-

over uit te spreken.

Vanaf 1 januari 2017 zijn

bevoegde leraren ‘registerlera-

ren’. Dit is vergelijkbaar met

registers voor schoolleiders

po, advocaten, accountants of

medische beroepen. Periodiek,

waarschijnlijk om de vier jaar,

laten leraren zien dat zij hun

vak goed bijgehouden hebben

(herregistratie). _

De internetconsultatie

is te vinden op

www.internetconsultatie.nl/

wetophetlerarenregister.

verkennende notitie slo

Leerplan voor toekomstig funderend onderwijs
“Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in
het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en
continuïteit.” Dat schrijven de opstellers van het ‘leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst’,
een verkennende notitie die staatssecretaris Dekker eind januari aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.

Al eerder presenteerde Dekker

aan de Tweede Kamer de plan-

nen om de onderwijsinhoud

van het primair en voortgezet

onderwijs als geheel tegen het

licht te houden. “Deze verken-

ning komt voort uit de vraag

of we leerlingen de juiste

kennis en vaardigheden mee-

geven die ze voor de toekomst

nodig hebben”, aldus Dekker

in zijn brief. De inhoudelijke

vraag die aan de notitie ten

grondslag ligt is: “Wat zouden

leerlingen in het funderend

onderwijs moeten leren met

het oog op de toekomst?” De

notitie wijst op het feit dat

het, vanwege het razendsnelle

tempo van veranderingen in

de samenleving, uitermate

moeilijk is het onderwijs bij

de tijd te houden. “We weten

niet welke kennis en vaardig-

heden voor de toekomst rele-

vant zijn. Wel weten we dat

het voor leerlingen belangrijk

is dat ze zodanig worden

toegerust dat ze handelings-

bekwaam zijn wanneer ze in

situaties terechtkomen die

nieuw en onbekend zijn.”

Succesvolle buitenlandse voor-

beelden, zoals de Scandinavi-

sche landen, kunnen zorgen

voor stabiliteit en flexibiliteit.

Overladen
“Een heroriëntatie van het

huidige beleid lijkt wenselijk”,

luidt een van de conclusies.

Een brede discussie is nodig,

omdat er een gebrek is aan

“overzicht en helderheid

over de huidige sturing en

ruimte met betrekking tot de

inhoud van het funderend

onderwijs.” Er leven allerlei

wensen tot actualisering en

het toekomstbestendig maken

van het onderwijsaanbod,

hoewel “er nu al veel zorgen

zijn over overladenheid.” Het

leerplan adviseert “bestaande

en gewenste kaders te heror-

denen vanuit een heldere visie

op de inhoud van het onder-

wijs.” Daarbij wordt gewaar-

schuwd voor ‘rigoureuze ver-

nieuwingspogingen’, omdat

deze dikwijls contraproductief

zijn. “Vruchtbaarder is inves-

teren in een breed gedragen

visie en in continue verbete-

ring van het curriculum.”

Nog dit schooljaar is het

wenselijk een voorzet van een

visiedocument in een breed

nationaal debat te brengen. _

4
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tv-programma monitor

‘Maar 5 procent schoolkantines is gezond’
Het NPO 1-televisieprogramma Monitor, dat maatschappelijke kwesties onderzoekt, deed onlangs verslag
van hoe gezond schoolkantines in het voortgezet onderwijs zijn. Dit naar aanleiding van een motie uit 2009,
waarin werd vastgelegd dat alle schoolkantines in 2015 gezond moeten zijn. Volgens het programma is
slechts 5 procent van de kantines momenteel ‘gezond’.

Van de 2.000 scholen is inmid-

dels 40 procent bezocht door

de Schoolkantine Brigade,

die scholen adviseert over het

schoolkantineassortiment. Het

blijkt dat maar 102 schoolkan-

tines gezond zijn verklaard,

dat is 5 procent. De rest haalt

de norm van het Voedings-

centrum, die de motie moest

uitvoeren, voor de ‘gezonde

schoolkantine’ niet. Het onder-

zoek naar hoe het er voor staat

op vo-scholen is uitgevoerd

door onderzoeks- en adviesbu-

reau iResearch Gezondheids-

informatie, in opdracht van

het Voedingscentrum.

Scholen moeten zelf de keuze

maken voor een gezonde

school. Dat het de scholen niet

gemakkelijk wordt gemaakt,

blijkt uit het feit dat het ook

vaak voorkomt dat de ‘verlei-

ding’, zoals een frietkraam

of supermarkt in de buurt,

soms vlakbij is. Dit is zorgelijk,

omdat een op de zeven kinde-

ren kampt met overgewicht

‘Alles is gezondheid’
AVS-voorzitter Petra van Haren

tekende onlangs op de NOT

de pledge ‘Alles is gezond-

heid’ (zie pagina 32), vanuit

de gedachte dat schoolleiders

en bestuurders samen met

leerlingen, ouders, school-

teams en educatieve partners

in de schoolomgeving met

elkaar een belangrijke bij-

drage leveren aan de gezond-

heid op school, buiten school

en thuis. _

nieuw herstelplan

Dekkingsgraad ABP weer gedaald
De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was
de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt het ABP.

In het vierde kwartaal is het

vermogen van het ABP welis-

waar toegenomen met ruim

9 miljard tot 344 miljard

euro. Over het hele jaar is een

bedrag van ruim 43 miljard

euro aan de pensioenpot toe-

gevoegd. Toch is de dekkings-

graad gedaald. Vicevoorzitter

Cees de Veer licht toe: “Dat

komt doordat de rente, waar-

mee we de verplichtingen

moeten berekenen, wederom

gedaald is. ABP dekt het risico

op rentedaling deels af. De

rentedaling zorgt voor een

stijging van de verplichtingen

die groter is dan de toename

van het vermogen.”

Deelnemers hoeven zich vol-

gens De Veer nog geen zorgen

te maken. “We hoeven nu

geen maatregelen te nemen

die de deelnemers treffen,

maar de verwachte ontwik-

keling van de dekkingsgraad

in 2015 baart ons zorgen.”

Omdat de financiële situatie

van ABP onvoldoende blijft,

moet het pensioenfonds voor

1 juli van dit jaar een nieuw

herstelplan indienen bij de

toezichthouder, De Neder-

landsche Bank (DNB).

Nieuwe regels
Per 1 januari moeten pen-

sioenfondsen, volgens

de nieuwe wetgeving, de

dekkingsgraad op een

andere manier berekenen.

Hiervoor wordt vanaf 2015

de zogenaamde ‘beleids-

dekkingsgraad’ gebruikt.

Deze dekkingsgraad is

geen momentopname,

maar een jaargemiddelde.

Per 31 december 2014 was

deze beleidsdekkingsgraad

104,7 procent. _

Meer informatie, onder-

steuning en advies:

www.gezondeschool.nl of

raadpleeg Gezonde School-

adviseur Tom Roetert bij

de AVS, tel. 030-2361010,

t.roetert@avs.nl
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inschrijven vanaf 1 april

Gewijzigde regeling Vierslagleren
Volgend schooljaar is het in het primair onderwijs opnieuw mogelijk deel te nemen
aan het project Vierslagleren. Er is een aantal wijzigingen voor 2015-2017. Een
daarvan is dat de baangarantie voor de startende leerkracht niet meer verplicht
is. In Vierslagleren werken een startende en ervaren leerkracht samen aan
schoolontwikkeling.

De ervaren en startende

leerkracht volgen beiden

een zelfgekozen master met

de Lerarenbeurs en hebben

samen een klas. De ervaren

leerkracht wordt maximaal

twee dagen per week vrijge-

steld van lesgevende taken

en de startende leerkracht

vult de vrijgekomen uren in

van de ervaren leerkracht.

Per lerarenduo ontvangt het

bestuur een tegemoetkoming

in de verletkosten van de

ervaren leerkracht.

Vierslagleren 2015-2017

kent een aantal wijzigin-

gen. Zo is de baangarantie

voor startende leerkrachten

niet meer verplicht, komen

alleen masteropleidingen

in aanmerking (hbo of

universitair) en mag de star-

tende leerkracht maximaal

vier jaar afgestudeerd zijn

aan de pabo. Verder verhoogt

de Lerarenbeurs het aantal

studieverlofuren naar 8 uur

(waardoor de bijdrage vanuit

Vierslagleren wordt verlaagd

naar 16.000 euro) en wordt

vanuit de Lerarenbeurs nu

ook studieverlof verleend aan

de startende leerkracht (8 uur

naar rato werktijdfactor) die

deelneemt aan Vierslagleren.

De inschrijving van de leraren-

duo’s vindt plaats vanaf

1 april (tot 1 juli). Het Arbeids-

marktplatform PO raadt aan,

vanwege de tijdsinvestering,

nu al te beginnen met de

werving van geïnteresseerde

leerkrachten. _

Meer informatie: vierslagleren

@arbeidsmarktplatformpo.nl

promotieonderzoek

Basisscholen moeten leren diepleren
Basisscholen die van programmagericht onderwijs (PGO) naar ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) willen
overstappen, moeten een omslag in de organisatie doorvoeren. Daarbij is het cruciaal dat het schoolteam
bereid is om een ‘lerende organisatie’ te worden.

Dat blijkt uit onderzoek van

Hans Bakker, docent aan de

Academie Educatie van de

Christelijke Hogeschool Ede,

die in januari promoveerde

aan de VU in Amsterdam.

Bakker ontwikkelde een

model dat basisscholen kan

helpen bij de ontwikkeling

naar OGO.

Sinds de jaren negentig van

de vorige eeuw zijn steeds

meer basisscholen in Neder-

land overgegaan op OGO, dat

veel ruimte laat voor de eigen

inbreng van kinderen in het

lesprogramma. Bakker ont-

wikkelde een activiteitsthe-

oretisch model, dat gericht

is op een expansief lerende

schoolorganisatie. Expansief

leren is diepleren, waarbij

de visie, missie, waarden en

normen van de professionals

in de school worden geher-

formuleerd op grond van het

nieuwe onderwijsconcept. De

titel van zijn promotieonder-

zoek luidt: ‘Expansief leren

van een schoolorganisatie.

Een activiteitstheoretisch

model voor de basisschool’.

Lerende organisatie
Bakker komt in zijn onder-

zoek tot de conclusie dat

OGO-scholen zich op grond

van hun uitgangspunten als

lerende organisatie dienen te

ontwikkelen. Bakker: “Het is

belangrijk om in het school-

team met elkaar een visie te

ontwikkelen over goed onder-

wijs. Daarbij moeten de team-

leden zich kwetsbaar durven

opstellen en reflecteren op

hun eigen lesmethodes met

kinderen en het functioneren

in het schoolteam. Er ontstaat

dan een sfeer waarin het team

gezamenlijk leert.” De bedoe-

ling van dit gezamenlijk leren

is het verbeteren van de les-

praktijk, zodat leerlingen zich

beter ontwikkelen en sneller

leren.

Het theoretisch model van

Bakker en de resultaten van

zijn onderzoek zijn belangrijk

voor zowel leerkrachten en lei-

dinggevenden in het primair

onderwijs als voor schoolbege-

leidingsdiensten en onderwijs-

opleidingen. _

6

925478-02_006_02-Feb-15_15:59:24_walter



actueelactueel

gezocht: reguliere basisscholen die geen engels geven

Onderzoek tweetalig primair onderwijs
Het Expertisecentrum Nederlands is op zoek naar basisscholen die mee willen werken aan een onderzoek
naar tweetalig primair onderwijs (tpo). Het onderzoek start in het voorjaar van 2015, in opdracht van het
ministerie van OCW en het Europees Platform.

Doel van het onderzoek is

aan te tonen of tpo al dan

niet een succes is. Daarvoor

willen de onderzoekers,

wetenschappers van de uni-

versiteiten Nijmegen, Utrecht

en Maastricht, een vergelij-

king maken met controle-

scholen die geen tpo Engels

aanbieden. Het gaat om groep

1 tot en met 5.

Leerlingen van groep 1 wor-

den een aantal jaren gevolgd

en op drie momenten getest:

in groep 1, 3 en 5. Per school

moeten minimaal twintig

leerlingen aan het onderzoek

meedoen. Ook wordt hulp

gevraagd bij de verspreiding

van vragenlijsten voor ouders.

Behalve een terugkoppeling

van verzamelde leerlingge-

gevens en de resultaten van

het onderzoek, staat er ook

een financiële vergoeding van

1.000 euro aan (cadeau)bon-

nen tegenover. _

Aanmelden: vóór 13 februari

via info@expertisecentrum

nederlands.nl of tel.

024-3615624

Meer informatie:

www.europeesplatform.nl/tpo/

onderzoek

ruim 94 procent leerlingen heeft ‘enig profijt’ van sbo-onderwijs

Kwaliteit schoolleiders doorslaggevend
voor goede leerresultaten in sbo

Bij 5,6 procent van de schoolverlaters heeft het speciaal basis
onderwijs (sbo) op cognitief terrein geen enkel nut gehad. Het
meeste succes boeken ze bij het vak begrijpend lezen, gevolg
door technisch lezen. Spelling heeft voor ruim de helft van de
schoolverlaters geen nut gehad. De kwaliteit van de schoolleiding
is een doorslaggevende factor voor het bereiken van goede

leerresultaten. Dit zijn enkele bevindingen uit de publicatie ‘Hoe speciaal is
het speciaal basisonderwijs?’

Oud-inspecteur van het onder-

wijs Joop Smits onderzocht

bij 85 procent van alle sbo-

scholen in Noord-Brabant en

992 schoolverlaters of kinde-

ren die in het basisonderwijs

zijn vastgelopen daadwer-

kelijk worden geholpen in

het sbo. Hij ontwikkelde een

methode om de leerresultaten

op een ‘faire wijze’ te meten.

Hij concludeert dat begrij-

pend lezen en technische

lezen duidelijk toegevoegde

waarde hebben. Bij deze vak-

ken is sprake van een flinke

inhaalslag. Toch behalen de

schoolverlaters gemiddeld bij

geen van de vier hoofdvakken

op gebied van rekenen en taal

het gewenste eindniveau of

ambitieniveau. Ruim 60 pro-

cent van de kinderen verlaat

het sbo met onvoldoende

leesvaardigheid.

Verschillen tussen
scholen
Smits constateert dat bij

64 procent van de sbo-scholen

de kwaliteit in orde is. Het ver-

schil tussen de zwakte school

(bij 33 procent van de school-

verlaters succesvol) en de beste

school (bij 83 procent succes-

vol) is zeer groot. Het verschil

tussen de beste en zwakste

school qua leerrendement is

12,5 maanden. Het maakt dus

veel uit bij welke sbo-school

een kind wordt aangemeld.

Het onderzoek geeft vijftien

opvallende bevindingen. Een

daarvan is dat voor het berei-

ken van goede leerresultaten

niet de vakbekwaamheid van

leerkrachten de doorslaggeven-

de factor is, maar de kwaliteit

van de schoolleiding. Verder

hebben voldoende structuur in

de school, ordehandhavingen

door leerkrachten, en alloch-

tone leerlingen die thuis geen

Nederlands spreken effect

op leerresultaten. Leerlingen

en leerkrachten zijn in het

algemeen heel positief over

hun school, hoewel dit geen

verband heeft met het beha-

len van goede leerresultaten.

Smits geeft ook aan dat vrou-

welijke directeuren doorgaans

betere schoolleiders zijn dan

hun mannelijke collega’s. _

Minder zwakke sbo-scholen

Uit gegevens op de site van DUO blijkt dat er nog 288 scholen

zijn voor speciaal basisonderwijs (sbo). Dit zijn hoofdvestigingen

met een eigen brinnummer. Van deze 288 scholen zijn er nog

maar 1,04 procent als zwak beoordeeld en zijn er geen zeer

zwakke sbo-scholen meer. _
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thema _ leiden vanuit kr acht

Over het thema

Er wordt veel verwacht van de schoolleider en
-bestuurder. Daarbij is het van groot belang om
met elkaar aan de slag te gaan met wat je met je
onderwijs wilt: een gedroomde visie. Een visie
die openstaat voor maatschappelijke vragen
en wensen. Een visie waar de leidinggevende
achterstaat én waar het team warm voor loopt.
Want de leidinggevende kan het niet alleen!
Het 20e AVS-congres op 20 maart 2015 heeft dan
ook het thema ‘Leiden vanuit kracht’ meegekregen.
In deze Kader Primair een voorproefje.

Het thema kent drie ‘sporen’: visie, ontwikkelen van binnenuit

en samenwerken.

Bij visie gaat het om de vraag hoe we een droom delen

met stakeholders en of de droom voldoende concreet is.

De Belgische Karl Raats – ‘Spreker van het Jaar’ 2014 in

Nederland! – vertelt hoe we dromen in het onderwijs kunnen

waarmaken. “Elke school heeft in haar schoolgids staan:

het kind staat bij ons centraal. Zal wel ja, maar waaruit blijkt

dat?” Leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs

leggen uit hoe zij met ieders individuele drijfveren tot een

breed gedragen en krachtige missie en visie komen.

Samenwerken is onontbeerlijk bij ’Leiden vanuit kracht’.

De schoolleider is de spil van de school en het onderwijs,

het schooldoel bereiken is

onlosmakelijk verbonden met

anderen. Ontwikkelingen

als Passend onderwijs en

de recente transitie van

de jeugdzorg maken

dat onderwijs en zorg

steeds nauwer met

elkaar verbonden

zijn. Dat gaat niet

zonder slag of stoot,

maar er zijn volop

goede voorbeelden,

zoals centrale

contactpersonen

en mobiele

ambulante teams

met zorgverleners

op school.

Bij ‘ontwikkelen van binnenuit’ werken we aan de

realisatie van de droom, onder andere door te zorgen voor

eigenaarschap in een droomformatie. Een schoolleider

illustreert hoe je met ‘onorthodox interactief leidinggeven’

de kwaliteiten en wensen van de leerlingen en het team kunt

respecteren, én kunt omgaan met externe druk. “Als je leraren

kunt stimuleren om vanuit hun essentie te werken, blijft

werken in het onderwijs een feest.”

Het AVS-congres belicht in een groot aantal sessies en

workshops het overkoepelende thema ‘Leiden vanuit

kracht’. Daarnaast draait het tijdens het congres ook om

leren van elkaar, netwerken en het opdoen van ideeën aan

de hand van ervaringen van anderen. Daarom introduceert

de congrescommissie ook een aantal interactieve praktijk-

sessies. In feite een thematische pitch, waarin andere

schoolleiders, -bestuurders of onderwijsorganisaties

een bijzondere praktijkervaring delen met hun collega’s.

Praktijksessies op het gebied van zorg & onderwijs, de

Slimfit-brigade en leerKRACHT inspireren, geven nieuwe

energie en bieden verfrissende gespreksstof. Direct naast

het amfitheater waar dit ‘open podium’ plaatsvindt, bevinden

zich de informatiemarkt en het centrale cateringpunt, waar

congresbezoekers met elkaar en de sprekers het gesprek aan

kunnen gaan.

De afsluiting van het 20e AVS-congres is in handen van René

Kneyber, een bekende onderwijsvernieuwer, medeauteur van

‘Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!’

en sinds kort lid van de Onderwijsraad. Hij zet zich

actief in voor de vormgeving van nieuw

onderwijsbeleid.

Kriebelt het om – helemaal na

het lezen van deze Kader

Primair – het AVS-congres

2015 bij te wonen?

Profiteer dan nog snel

van de aantrekkelijke

vroegboekkorting die tot

en met 9 februari geldt!

Schrijf u snel in via

www.avs.nl/congres2015.
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b l i j f  j e  v i s ie  in  j e  e i g en  g ed r a g  b el i c h a m en

Als schoolleider heb je ongetwijfeld een visie op

onderwijs en hoe jouw school zich zou moeten

ontwikkelen. Hoe maak je die droom werkelijkheid?

“Alle dank en eer naar de oude garde”, adviseert

Karl Raats, zelfbenoemd begeleider en verspreider

van professionele creativiteit. Leidinggevenden in

het primair en voortgezet onderwijs vertellen hoe zij

draagvlak creëren om hun visie waar te maken.

tekst lisette blankestijn

Waarom zijn toekomstdromen zo belangrijk voor een schoolleider?

“Dromen zijn geen middel om aan de realiteit te ontsnap-

pen, ze gaan een nieuwe realiteit voor. Een droom is een

magneet naar morgen, een kompas. Stel je eens voor dat

jouw school de verbinding kan vormen tussen wat is en

wat kan zijn!”

Stel, je hebt een droom. Hoe begin je als je die wilt verwezenlijken?

“Gewoon doen, begin eraan, voordat je je helemaal

suf peinst. Op bestuursniveau worden visies vaak heel

abstract geformuleerd. De droom wordt doodgepolderd.

Uiteindelijk komt er iets uit waar niemand op tegen kan

zijn, maar waar ook niemand warm van wordt. Het vuur

zal nooit overslaan op de rest van de organisatie, omdat

er geen vonk is om mee te beginnen. Een voorbeeld. Elke

school heeft in haar schoolgids staan: het kind staat bij ons

centraal. Zal wel ja, maar waaruit blijkt dat? Waarom ligt

de kern van de droom vaak zo weinig bij de kinderen zelf,

bij wie ze nu zijn, wat ze willen en verwachten? Ik vraag

me af hoeveel scholen hun visie baseren op iets wat ze let-

terlijk van kinderen te horen hebben gekregen.”

‘Een droom is een
magneet naar morgen’

Karl Raats: “Je hoeft mensen niet te
motiveren om jouw visie te volgen. Hen niet
demotiveren is vaak al voldoende.”

>
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Hoe betrek je als schoolleider je team en stakeholders bij je visie?

“Het werkt niet als de directeur helemaal alleen staat in

zijn droom, maar als je glashelder maakt waar je naartoe

gaat, dan is het niet eens erg als niet alle neuzen dezelfde

kant op staan. Leraren die niet vooroplopen, zien mis-

schien veel risico’s en gevaren. Maar dat wil niet zeggen

dat ze jouw droom ten diepste afschrijven. Misschien staan

ze juist heel erg achter de visie. Ook kritische tegenstan-

ders zijn nodig, als je een droom hebt.

In het onderwijs zie je vaak dat plots alles anders moet,

en de oude garde is dan opeens fout bezig. Ik vind dat bij

veranderingen juist alle dank en eer moeten gaan naar

degenen die die verandering zijn voorgegaan. Op de schou-

ders van deze reuzen ga je verder. Als slimme, betrokken

mensen niet met je meegaan, moet je je afvragen: wat heb

ik daar in de weg gelegd? Botweg afscheid nemen van wie

niet meedoet is heel erg fout. Je hebt een nieuwe relatie

met je doelen, met elkaar: dat is aftasten, je hebt ruimte

nodig om te experimenteren. Wat wil je liever: de droom

afdwingen of een cultuur waarin men elkaar ondersteunt

en aanspreekt op wat beter kan?”

Hoe ontwikkel je een visie die aansluit bij de maatschappelijke

vragen en wensen?

“Hoe belangrijk vind je dat? En om welke redenen? Ga je

een maatschappij nalopen die ‘vijandig’ tegenover je staat?!

Zowat alle problemen in de samenleving worden tegen-

woordig teruggevoerd op het onderwijs en de leraar. Wat je

ook doet, je krijgt als onderwijs toch van links of rechts een

pak slaag. Het is tijd om een streep in het zand te trekken.

Neem je eigen standpunt in. Zeg uitdrukkelijk waar je voor

staat. Deel dat met je leerlingen en hun ouders: ‘Zo doen

wij het hier.’ En als dat niet je ding is dan is er vast wel een

school in de buurt waar je je wel thuis voelt.”

g at  t u s s e n  d r o o m  e n  w e r k e l i j k h e i d

RSG Magister Alvinus in Sneek (voortgezet

onderwijs) werkte het afgelopen jaar aan

haar missie en visie. Rector-bestuurder

Sixtus Haverkamp: “Aan het begin van dat

traject gebruikten we Management Drives*

als hulpmiddel. Dat werkte verrassend

positief, het maakte dat we op een ander

manier met elkaar gingen communiceren.

Parallel hieraan hebben we ons nieuwe

schoolplan in de steigers gezet. In een

24-uursbijeenkomst hebben we met elkaar

gesproken over waar we als school voor

staan. Waarin onderscheiden we ons,

waarop richten we ons voor de toekomst

en wat is daarvoor nodig? Als schoolleiding

hadden we een basisdocument opgesteld.

Daarover gingen we in gesprek met alle

docenten en het ondersteunend personeel,

begeleid door een organisatieadviesbureau.

Uiteindelijk kwamen hier drie speerpunten

uit: we willen onze leerlingen met het

mentoraat meer individuele begeleiding

geven, meer maatwerktrajecten mogelijk

maken en daarbij optimaal gebruikmaken

van de digitale mogelijkheden.”

Kennisuitwisseling
RSG Magister Alvinus heeft hoog opgeleid

personeel. Haverkamp: “Ik vond het

belangrijk om missie en visie op deze

manier met elkaar te delen. In de discussies

kreeg ik signalen dat leraren handvatten

en tools nodig hebben om dat maatwerk

te kunnen leveren. Als schoolleiding

stimuleren wij kennisuitwisseling met

docenten die hier verder in zijn.”

Koekjesfabriek
“In ons schoolplan maken we het

verwezenlijken van onze visie concreet.

We doen bijvoorbeeld een pilot met

tablets. Toch zal er altijd een gat blijven

tussen droom en werkelijkheid. We zijn

geen koekjesfabriek, waar je aan een

knop draait en dan komen er andere

koekjes uit. Dat is niet erg, het is

belangrijk dat je idealen en dromen hebt

met elkaar. Niet iedere docent is even

enthousiast, ik ontmoet ook wantrouwen.

Ik leg de verantwoordelijkheden voor

het verwerkelijken van de droom neer

in de organisatie. Want nu we de koers

met elkaar hebben afgetikt, moet

iedereen het daarmee doen. Ik heb de

teamleiders gevraagd dit onderwerp in

de functioneringsgesprekken op te nemen:

welke bijdrage lever je aan de invulling

van onze missie?”

* Management Drives Europe helpt

organisaties hun performance te verbeteren

en leiderschap te versterken door inzicht in

drijfveren.

Rector-bestuurder Sixtus Haverkamp:
“Het is belangrijk dat je idealen en dromen
hebt met elkaar.”

‘ i k  v r a a g  m e  a f  h o e v e e l  s c h o l e n
h u n  v i s i e  b a s e r e n  o p  i e t s  w at
z e l e t t e r l i j k  v a n  k i n d e r e n  t e
h o r e n  h e b b e n  g e k r e g e n ’
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thema _ leiden vanuit kr acht

k lo o f  o v e r b r u g g e n  m e t  h o r i z o n ta l e  d i a lo o g

Albert Helder, algemeen directeur van

Stichting Proloog (23 basisscholen in

Friesland) gebruikte Management Drives*

om zijn directeuren zicht te geven in hun

drijfveren. “Mijn visie op onderwijs?

De leraar maakt de kwaliteit, maar de

schooldirecteur maakt het verschil. Proloog

is een grote scholenkoepel. De kracht

daarvan is diversiteit. Daarom zie ik graag

dat er per school een visie ontwikkeld

wordt, ik wil geen eenheidsworst. Wij

hebben met onze directeuren een aantal

sessies gedaan om de individuele stijlen

van leidinggeven inzichtelijk te maken

en om een gezamenlijke taal te leren

bezigen. De methode gaat uit van zes

leiderschapsdrijfveren die met kleuren

inzichtelijk worden. Sinds de sessies is er

meer respect voor onderlinge verschillen,

en kunnen we elkaars kwaliteiten beter

benutten.”

Intervisiemaatje
“Vaak zie je een kloof tussen de droom

van een directeur en de werkelijkheid”,

vervolgt Helder. “Ik denk dat je die kloof

in een horizontale dialoog met collega-

directeuren moet zien te overbruggen.

Daarbij gaan we uit van de onderlinge

verschillen: de directeuren kennen

elkaars profielen en kiezen een maatje

dat hen aanvult. Sommige directeuren

zijn dromers, conceptuele denkers. Als

zo’n directeur een pragmatische collega-

directeur vindt, kunnen ze met intervisie

elkaars blinde vlekken aanvullen en

elkaar helpen om bijvoorbeeld een goed

schooljaarplan op te stellen. Zo worden ze

beiden beter.”

Meer	‘dromen	en	visies	waarmaken’
op	het	AVS-congres	2015

Karl Raats vertelt in zijn sessie op het AVS-congres hoe we dromen in het

onderwijs kunnen waarmaken. Raats is gecertificeerd De Bono trainer in Lateraal

Denken, Buzan Licensed Instructor in Mindmapping. Hij werd onlangs 2e bij de

AssembleeAward ‘Spreker van het Jaar’ 2014 in Nederland. “En dat als Belg.”

Management Drives Europe verzorgt een workshop over het komen tot een breed

gedragen en krachtige missie en visie binnen het schoolteam.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015

Albert Helder, algemeen directeur po: “Ik zie
graag dat er per school een visie ontwikkeld
wordt, ik wil geen eenheidsworst.”

Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

Wanneer gaat het realiseren van een visie mis?

“Je moet je realiseren: een leraar is vaak goed in zijn klas,

individueel, een op een met de leerlingen. In het collec

tieve is een leraar meestal minder goed. Als je per se een

teamvisie wilt, dan moet je daar rekening mee houden.

Ook gaat het mis als er op een school geen ruimte is voor

een ondernemende ziel. Vaak zie je bewondering voor lei

ders die het helemaal anders aanpakken en risico’s nemen,

maar organisaties willen zo’n leider liever niet zelf. Erken

dat het zo werkt en wees even blij met angst als met lef. Je

hoeft mensen niet te motiveren om jouw visie te volgen.

Hen niet demotiveren is vaak al voldoende. Blijf je visie in

je eigen gedrag belichamen. Straal uit: er is geen twijfel dat

wij dit kunnen.” _

‘a l s  j e  g l a s h e l d e r  m a a k t  w a a r  j e
n a a r to e  g a at ,  d a n  i s  h e t  n i e t  e e n s
e r g  a l s  n i e t  a l l e  n e u z e n  d e z e l f d e
k a n t  o p  s ta a n ’
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s a m en w er k in g  o n d erw i j s  en  j eu g dzo rg

Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de

verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede

richting’. Van centrale contactpersonen tot mobiele ambulante teams met zorgverleners op

school: er zijn volop ideeën om vorm te geven aan de samenwerking. “Zicht krijgen op elkaars

werkwijze zal leiden tot meer begrip en het spreken van elkaars taal.” tekst irene hemels

Special education is a service and not a place, zegt Erik Dannen

berg, projectleider (voortgezet) speciaal onderwijs in de

transities. “Het gaat om minder excluderen en meer inclu

deren, waarbij het speciaal onderwijs met alle specifieke

expertise een variant wordt binnen het regulier onderwijs.

Onderwijs verbinden met jeugdzorg biedt kansen om

met kwetsbare jongeren en gezinnen aan de slag te gaan.

thema _ leiden vanuit kr acht

In Zeewolde maakt de contactfunctionaris zelfs als onder

wijsspecialist deel uit van het zogenoemde Expertteam, een

wijkteam met deskundigen dat als poortwachter geldt voor

alle zorgvragen van gezinnen, vertelt Roel Hijne, algemeen

directeur van Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeewolde

en Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde,

die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Onder

wijszorgkoepel NoordVeluwe. Hiermee is het team van

ondersteuners in wijk en school direct met elkaar verbon

den. “Waar voorheen vier, vijf hulpverleners onafhankelijk

van elkaar voor de deur van een gezin stonden, bepaalt nu

het Expertteam wie de zorg gaat verlenen. Dat is prettig.”

Centrale contactpersoon
overbrugt cultuurverschillen

‘d e  h u l p  f ys i e k  b i j  d e  s c h o o l
o r g a n i s e r e n  b l i j k t  n o g  n i e t
g e n o e g  o m  d e  t w e e  d i s c i p l i n e s
d i c h t e r  b i j  e l k a a r  t e  b r e n g e n ’

Samenwerken is een must als we preventief willen werken

en de hulp sneller daar willen brengen waar het nodig is.”

Dannenberg pleit voor breed inzetbare generalisten die de

werelden van onderwijs en zorg kunnen verbinden. “We

moeten bekwame hulpverleners zoals psychiatrisch ver

pleegkundigen en maatschappelijk werkers in het onder

wijs, in wijkteams en in lokale gezondheidscentra zien te

krijgen. Op die manier haal je het dorp terug naar de stad

doordat de zorg dichtbij geboden wordt. De school is een

vindplaats en speelt een belangrijke rol bij het signaleren

van problemen. Hulpverleners daarentegen zijn echt in

staat om te kijken of er (meer) zorg nodig is. Dat is geen

taak van de leraren en moet je als school niet willen doen.

Bovendien zijn hulpverleners meer gefocust op het hele

gezin en de omgeving van een kind.”

Vertrouwd gezicht Een centrale contactpersoon die

zich bezighoudt met de koppeling tussen onderwijs en

jeugdzorg op elke school. Dat is wat alle 131 scholen die

vallen onder samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel

NoordVeluwe met elkaar gemeen hebben. Contactpersonen

of functionarissen zijn jeugdhulpverleners die vallen

onder de gemeente, aldus Sieb van der Heide, beleids

medewerker van de Onderwijszorgkoepel. “Dat is meestal

de schoolmaatschappelijk werker die voorheen vanuit

het WSNSverband werkte. Er is één bekend persoon en

telefoonnummer. Ook voor ouders is dit een vertrouwd

gezicht. Veel van de vragen kan deze persoon zelf beant

woorden. Waar nodig roept hij expertise in. Door zijn brede

manier van kijken en doordat hij de taal van hulpverleners

spreekt, kan de contactpersoon ook cultuurverschillen

makkelijker overbruggen.”

12
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s a m en w er k in g  o n d erw i j s  en  j eu g dzo rg

In ZuidKennemerland zien ze de samenwerking tussen

zorg en onderwijs het liefst nog intensiever. De eerste

gesprekken met de ggz zijn gevoerd om mobiele ambu

lante teams in de scholen op te zetten. Rurup: “Op onze

scholen voor speciaal onderwijs zitten veel kinderen met

vragen die extra expertise behoeven. Als de zorgverleners

naar de kinderen toe komen hopen we dat de lijnen kor

ter worden. Voor de reguliere basisscholen zouden deze

ambulante teams een buurtfunctie kunnen vervullen.

Ik geloof er in dat fysiek bij elkaar zitten helpt om elkaar

sneller en ook op de inhoud makkelijker te vinden.”

Abstract De Onderwijsraad concludeert in het eind

2014 verschenen advies ‘Samen voor een ononderbroken

schoolloopbaan’ (zie www.onderwijsraad.nl) dat de samen

werking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening in het

algemeen nog onvoldoende van de grond komt.

Mandaat De 86 scholen van samenwerkingsverband

ZuidKennemerland kunnen een beroep doen op een coach

van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), die gezin

nen en kinderen ondersteunt met complexere opvoed en

opgroeiproblemen. Directeur Lucas Rurup: “Per gemeente

wordt het weer anders ingevuld, maar elke school heeft

een ‘eigen’ CJGcoach. Die CJGcoach is regelmatig op

school aanwezig en dus een bekend gezicht. Het zijn men

sen afkomstig van onder meer bureau Jeugdzorg, MEE, ggz

en schoolmaatschappelijk werk. Elk met een eigen deskun

digheid, maar wel breed geschoold. Het mooie is dat zij ook

weer samen overleggen en met elkaar het veld van de hulp

verlening goed kennen.”

De directe ondersteuning wordt door de scholen omarmd.

Het is laagdrempelig, snel en zonder een structurele over

legstructuur. In dat laatste zit de winst, meent Rurup: “De

CJGcoach heeft mandaat om aan de slag te gaan. Er hoeven

geen indicaties aangevraagd te worden, er is geen bureau

cratische rompslomp. Er is veel afstemming tussen school

en CJGcoach. Dit werkt effectiever dan multidisciplinaire

overlegteams zoals het ZAT (zorgadviesteam, red.). Het lijkt

wel of het daar ingewikkeld moet zijn, want waarom zit je

anders bij elkaar, terwijl er altijd een aantal hulpverleners

bij zit dat niet daadwerkelijk betrokken is.”

Centrale contactpersoon
overbrugt cultuurverschillen

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

>

“School is een vindplaats en speelt een
belangrijke rol bij het signaleren van
problemen.” Foto: Hans Roggen
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Po-bestuurder Roel Hijne: “Waar
voorheen vier, vijf hulpverleners
onafhankelijk van elkaar voor de
deur van een gezin stonden, bepaalt
nu het Expertteam wie de zorg gaat
verlenen.”

Directeur samenwerkingsverband
Lucas Rurup: “Ik heb geen wetgever
uit Den Haag nodig die zegt waaruit op
overeenstemming gericht overleg moet
bestaan.”

Regina Stoutjesdijk van de
Onderwijsraad: “De samenwerking
die je nu nog vaak ziet, is abstract
en procesmatig en vindt vooral op
bestuurlijk niveau plaats.“

Regina Stoutjesdijk, stafmedewerker en projectleider van

het advies: “De samenwerking die je nu nog vaak ziet, is

abstract en procesmatig en vindt vooral op bestuurlijk

niveau plaats.“ Volgens de Onderwijsraad moet de jeugd

hulpverlening structureel onderdeel worden van de onder

steuningsstructuur op school. Stoutjesdijk: “Dat betekent

veel directer contact dan nu het geval is. Sommige scholen

vinden het prima als jeugdhulpverleners daadwerkelijk op

school zijn, bijvoorbeeld met een spreekuur. Andere heb

ben daarmee meer moeite omdat het bedreigend zou zijn

voor ouders. Het is aan de scholen om te bekijken wat wel

en niet werkt.”

Gezamenlijke scholing En al die cultuurverschil

len, negatieve beeldvorming, naar binnen gericht zijn

en terughoudendheid bij de partijen? In de praktijk valt

dat erg mee, zeggen betrokkenen. Van der Heide van

Onderwijszorgkoepel NoordVeluwe: “De vorm is nu gere

geld. Een volgende stap is dat we gezamenlijke scholing

voor leraren en beroepskrachten in de jeugdzorg willen

opzetten. Om nog meer dan nu vertrouwen te winnen.

Zicht krijgen op elkaars werkwijze zal leiden tot meer

begrip en het spreken van elkaars taal. Het onderwijs zal

leren sneller te signaleren en eerder hulp in te schakelen

en de hulpverlening leert meer begrip op te brengen voor

de positie van leraren.”

Ook de Onderwijsraad adviseert te investeren in een pro

fessionaliseringsaanbod voor onderwijs en jeugdhulpver

leningsprofessionals samen. “De hulp fysiek bij de school

organiseren blijkt nog niet genoeg om de twee disciplines

ook dichter bij elkaar te brengen. Om de verschillende

referentiekaders en werkwijzen op elkaar af te stemmen is

meer nodig. Praten aan de hand van casuïstiek biedt een

kapstok, een inhoudelijke invulling voor hoe samenwer

king buiten die deskundigheidsbevordering – in de praktijk

dus – kan plaatsvinden.”

In ZuidKennemerland organiseert Rurup ontmoetingen

tussen professionals van zorg en onderwijs als zaken niet

soepel lopen. “Het uitspreken van elkaars verwachtingen

neemt veel onbekendheid weg.” Hij zweert bij een goede

evaluatie van alle ingezette zorg. “Daarin vragen we ouders

bijvoorbeeld of beroepskrachten in het onderwijs en de

jeugdhulpsector goed met elkaar samenwerken. Zo’n vraag

is enorm sturend voor het gedrag van mensen. Op school

weten de professionals dan dat ze dit goed voor elkaar

moeten hebben.”

Middelpunt Dannenberg is positief gestemd over de

samenwerking op uitvoeringsniveau en ziet eerder uitda

gingen voor bestuurders en directeuren. “Scholen vinden

‘ b r e e d  i n z e t b a r e  g e n e r a l i s t e n
k u n n e n  d e  w e r e l d e n  v a n
o n d e r w i j s  e n  z o r g  v e r b i n d e n ’

Foto: Rene Schotanus

Foto: Josje Deekens
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thema _ leiden vanuit kr acht

Erik Dannenberg, projectleider
(voortgezet) speciaal onderwijs
in de transities: “Scholen vinden
zichzelf nog te vaak het middelpunt
van de wereld.”

Sieb van der Heide, beleidsmedewerker
samenwerkingsverband: “Zicht krijgen
op elkaars werkwijze zal leiden tot meer
begrip en het spreken van elkaars taal.”

Meer	‘samenwerken’	op	het	AVS-congres	2015

Hoe gaan we een goed partnerschap – warme overdracht – aan met (jeugd)

zorgprofessionals, ouders, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs en andere

partners rondom Passend onderwijs? Hoe ziet die samenwerking eruit?

Het programma ‘Zorg en Onderwijs Matcht’ geeft handen en voeten aan de

verbinding tussen beide sectoren en aan de organisatie en financiering van

Passend onderwijs in de praktijk (zie www.avs.nl/zorgonderwijsmatcht of

www.zorg-onderwijsmatcht.nl voor meer informatie, een flyer en een korte film).

Het schoolondersteuningsprofiel en de training ‘Anders kijken naar kinderen’

staan centraal. In het Amfitheater van het AVS-congres verzorgt Koos Stienstra

(Intraverte) hierover een inspirerende praktijksessie voor schoolleiders, ib’ers

en leraren.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015

Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

o o g o  s t r u i k e l b lo k ?

Dertig procent van de samenwerkingsverbanden vindt dat

het contact met de gemeenten moeizaam verloopt, blijkt

uit de zesde voortgangsrapportage Passend onderwijs

van staatssecretaris Dekker. De Onderwijsraad wijst op de

vrijblijvendheid van het verplichte op overeenstemming

gerichte overleg (OOGO) en vindt dat schoolbesturen zich

actiever moeten opstellen in het overleg. Sieb van der

Heide van samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel

Noord-Veluwe: “In het OOGO worden op hoofdlijnen

beleidsafspraken gemaakt. Deze moeten vervolgens door

acht gemeenteraden en 41 schoolbesturen in concreet

beleid vertaald worden. Dat is weleens moeizaam. Ook

de vrijblijvendheid helpt niet echt. We kunnen met de

beste intenties overleg met elkaar voeren en afspreken

hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden.

Maar tegelijk zijn we niet in staat om iets af te dwingen.

Het is een proces dat langzaam gaat.” Lucas Rurup

van samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland is

positiever gestemd. “Goed beschouwd is elk overleg

op overeenstemming gericht. Ik ben blij dat het OOGO

vrijblijvend is. Al die voorgeschreven zaken waarin van

alles vastgelegd wordt werken belemmerend. Ik heb

geen wetgever uit Den Haag nodig die zegt waaruit op

overeenstemming gericht overleg moet bestaan. Wij

werken gewoon nauw en goed met elkaar samen op alle

onderwerpen die spelen.”

zichzelf nog te vaak het middelpunt van de wereld. Ze zijn

weliswaar vindplaats omdat kinderen er veel uren door

brengen en daardoor ook behandelplaats, maar dat is het

dan ook. Onderwijs is ontiegelijk goed in educatie, maar

moet zorgen voor een open houding, een grote verbonden

heid met andere professionals in de wijk.” Algemeen direc

teur Hijne van de onderwijsstichtingen in Zeewolde consta

teert een omslag. “Na een aantal jaren met krimp leek het

alsof directeuren zich op hun eigen eiland terugtrokken.

Met de nieuwe manier van werken zie ik de gezamenlijk

heid weer terugkomen. We kwamen al bij elkaar, maar

iedereen is zich er nu meer van bewust dat we elkaar nodig

hebben. We vinden elkaar in onze gemeenschappelijke

visie: geen kind Zeewolde uit.” _
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o n t w i k k el en  va n  b inn en u i t

Een kwalitatief goede school, waar leraren alleen vakken geven waar ze blij van worden

en leerlingen meebeslissen over wat ze willen leren. Door te kijken naar ieders kwaliteiten

en drijfveren is dit voor elke school haalbaar, vertelt schoolleider Hanneke de Vries.

“Wettelijke eisen kun je heel goed mixen met de wensen van kinderen en het team.”

tekst daniëlla van ’t erve

‘Ken je
kwaliteiten’

thema _ leiden vanuit kr acht
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kwaliteiten’

Het thema van het AVS-congres is ‘Leiden vanuit kracht’.

Wat is voor u een krachtige schoolleider?

“Dat is iemand die zichzelf kent en dus weet wat zijn of

haar drijfveren, kwaliteiten, mogelijkheden en valkuilen

zijn. Dat is nodig om te kunnen sturen op de drijfveren,

kwaliteiten en mogelijkheden van de leraren in het team.

Waardoor zij weer in staat zijn hun onderwijs aan te slui-

ten op de leerwensen en kwaliteiten van kinderen. Als je

leraren kunt stimuleren om vanuit hun essentie te werken,

dan blijft werken in het onderwijs een feest.”

Werken vanuit je essentie, hoe ziet dat eruit?

“Dan werk je vanuit je innerlijke kracht, dan kun je jezelf

zijn en ben je los van verwachtingen van anderen. Je doet

werk waar je goed in bent en blij van wordt. Als een leraar

plezier schept in het geven van zaakvakken of juist in taal

of rekenen, dan probeer ik als schoolleider ervoor te zor-

gen dat dat kan. Dat die leraar dat vak bijvoorbeeld kan

gaan geven in alle groepen. Daarvoor moet het traditionele

schoolsysteem op de schop, ja, daar ben ik een groot voor-

stander van. Maar het hoeft niet meteen zo groots. Als ver-

halen vertellen je kwaliteit is, zou je bijvoorbeeld je les met

een verhaal kunnen beginnen. Daarnaast zijn er op school

genoeg taken te verdelen: van het regelen van schoolreis-

jes, het organiseren van teambijeenkomsten tot het opzet-

ten van projecten. Als je weet wat iemands kwaliteiten zijn,

kun je zoeken naar werk dat bij hem of haar past.”

Hoe kom je tot een droomteam?

“Het begint bij het stellen van vragen. Wat zijn je eigen

kwaliteiten en waar liggen die voor de leraren in je team?

Kijk naar wat je leuk vindt om te doen en waar je goed in

bent. Een andere vraag is: Wat is jouw drijfveer om op deze

school te werken? Hang de uitkomsten op, draag ze uit en

vraag leraren met voorstellen te komen om hun kwaliteiten

te gaan gebruiken. Vervolgens kun je aan de slag om een

combinatie te maken van de kwaliteiten in het team en wat

je met de school wilt bereiken. Ik noem dit ‘onorthodox

interactief leidinggeven’. Het onorthodoxe is het uitgaan

van gelijkwaardigheid. Dat betekent niet dat iedereen zijn

zin krijgt. Maar door de interactie, doordat je luistert naar

elkaars wensen, ontstaat er respect over en weer. Daardoor

kun je samen tot een plan komen.”

Kun je een voorbeeld geven waar dit werkt?

“Op de school in Den Haag waar ik zes jaar als direc-

teur werkte, was deze aanpak succesvol. Tegelijk met de

invoering van het concept ontwikkelingsgericht onder-

wijs, hebben we gekeken naar hoe we elke leraar in zijn

of haar kracht konden zetten. Kinderen gingen er met

plezier naar school, omdat ze mee mochten bepalen wat

er geleerd wordt. De leraar stelt daarvoor de kaders: wat

bied ik kinderen aan waardoor ze getriggerd raken en aan

de slag gaan, maar wel zo dat ze hun doelen halen? Zo is

bij het thema Romeinen een heel museum in groep 6 ont-

staan. Leerlingen gingen zelf naar musea, bouwden brug-

gen, schreven rollenspellen en zochten als archeologen

in de bodem. In zo’n project komen zoveel vakken samen,

dat maakt het onderwijs betekenisvol voor leerlingen en

een feest voor leraren.”

Dat klinkt als een sprookje, waarom gebeurt dit niet al

overal?

“Wat ik merk is dat mensen nog erg kijken naar de

buitenwereld; wat wil de maatschappij, wat willen de

ouders, wat zegt de methode? Terwijl de doelstelling

moet zijn: wat wil ík het kind leren? Op heel veel scholen

zijn methodes de leidraad voor het onderwijs. Natuurlijk

bieden die houvast en zeker als je starter bent of net een

nieuwe jaargroep hebt, zal ik de laatste zijn die zegt dat

dat niet goed is. Maar als je je verdiept in de Citotoets,

kun je best zonder methode je lessen voorbereiden.

Kijk goed naar wat je als leerkracht belangrijk vindt wat

kinderen leren en hoe je daarin recht kunt doen aan de

interesses en talenten van kinderen. Tot de herfstvakan-

tie ben je daarnaar op zoek, want je kent de kinderen of

de leerstof niet, maar zodra je een beeld hebt, kun je die

methode best meer loslaten.”

Uiteindelijk zul je als school moeten voldoen aan de

wettelijke eisen, die kun je toch niet loslaten?

“Nee, dat is ook niet de bedoeling. Die eisen kun je heel

goed mixen met de wensen van kinderen of het team. In

het nadenken over hoe je je doelen kunt bereiken op een

manier die tegemoetkomt aan de wensen, gaat de meeste

tijd zitten.”

Hoe creëer je draagvlak in het team?

“Dat is nog best ingewikkeld, want de meesten reageren

met ongeloof als ik vertel wat mogelijk is. Het begint bij

acceptatie dat zoals je het nu doet, je niet het meeste

uit de kinderen en jezelf haalt. Gaandeweg lukt het om

de intrinsieke motivatie van leraren te prikkelen, door

‘ l e r a r e n  d e n k e n  d at  d e  l e i d i n g g e v e n d e  e e n  m a c h t s p o s i t i e  h e e f t ,
m a a r  d e  g r o ot s t e  m a c h t  l i g t  b i j  h e n ’

Schoolleider Hanneke de Vries: “Leraren kijken nog
erg naar de buitenwereld, terwijl de doelstelling
moet zijn: wat wil ík het kind leren?”

17k ader prim air februari 2015
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1000-21-4000-2671 AVS KP 2014-2015-06 feb Kleur:

Nieuw concept

zorgpraktijk op school

U het onderwijs, wij de zorg!
• Centraal	aanspreekpunt
• Multidisciplinair
• Contracten	met	verzekeraars
•	Huurvergoeding

www.expertisecentrum-uniek.nl
Wilt u ook meer tijd voor

lesgeven?

Maak dan een afspraak en bel:

085-8772232

of

ga naar onze site

www.expertisecentrum-uniek.nl

U het onderwijs,
wij de passende zorg!

• Praktijk	en	behandelingen	op	school

• Alle	zorg	wordt	gecoördineerd

• 1	aanspreekpunt	voor	alle	betrokkenen

• De	school	ontvangt	een	huurvergoeding

• Multidisciplinair	team	bestaande	uit	Logopodist,

Dyslexiespecialist,	Kinderpsycholoog,	-fysiotherapeut,

Dietist,	Orthopedagoog,	Sova-trainer,	Speltherapeut,	RT

Bezoek onsook op destand op hetAVS congres op20 maart a.s.

1_2_li_AVS_fc_Xx.indd   1 28-01-15   19:52
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Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

steeds weer het gesprek aan te gaan en te vragen naar

ambities en drijfveren. Daar moet je echt de tijd en ruimte

voor nemen. Het mooist is als ze met eigen ogen kunnen

zien dat het werkt. Ik werk nu twee jaar op een andere

basisschool en één leraar heeft het nu opgepakt. Dat gaat

misschien minder snel dan ik zou willen, maar het begin

is er. In het geschiedenisthema Eerste Wereldoorlog komen

ook spelling, woordenschat en begrijpend lezen aan bod.

Hierdoor zijn leerlingen gemotiveerd bezig met het oefe

nen van onderdelen die ze moeilijk vinden. Het loopt als

een trein, de leraar is enorm trots en vindt het ontzettend

leuk. Het succes en haar enthousiasme werken vervolgens

besmettelijk.”

En bij ouders?

“Die moet je goed betrekken bij je plannen. Zowel vooraf

informeren als later evalueren. Bijvoorbeeld via een

nieuwsbrief en/of tevredenheidsenquête. Maar het is heel

belangrijk om eerst de koers met het team goed neer te zet

ten, voor je de ouders erbij betrekt.”

thema _ leiden vanuit kr acht

Samen Leren Inhoud Geven: 
Driedaagse studieconferentie PO/SO in
Lunteren 23 t/m 25 maart 2015
U heeft de uitdagende opdracht om leerlingen voor te bereiden op een toekomst die niemand kent,
tegen de achtergrond van een continu veranderende en veeleisende omgeving. Dat vraagt om onder-
wijs dat beter aansluit op de vragen van de maatschappij, de arbeidsmarkt, ouders en leerlingen. Dat
vraagt om scholen met een ambitieuze leercultuur, waarin leraren en schoolleiders van en met elkaar
leren en er zo in slagen zichzelf en elkaar continu te verbeteren. Maar hoe realiseert u die ambitieuze
leercultuur? En hoe geeft u inhoud aan het samen leren? Dat zijn vragen die centraal staan tijdens de
Driedaagse studieconferentie voor het primair en speciaal onderwijs die School aan Zet van 23 t/m
25 maart 2015 in Lunteren organiseert.

(Advertorial)

Tijdens de alweer veer-
tiende editie van deze
studieconferentie staat ‘Sa-
men Leren Inhoud Geven’
centraal: in een rijk gevuld
programma kunt u zich ver-
diepen in diverse aspecten
van samen leren zoals het
realiseren van een breed
gedragen koers, gebruik van
feedback, ontwikkeling van
teamleren en georganiseerd
leiderschap in de school. Al
deze aspecten worden ook

gekoppeld aan inhoudelijke
thema’s als excellentie, ba-
sisvaardigheden, opbrengst-
gericht werken en omgaan
met verschillen.

In het programma is een be-
langrijke rol weggelegd voor

uw collega’s van scholen in
het basis- en speciaal on-
derwijs die hun succesvolle
aanpak of praktijkvoorbeeld
over samen leren presen-
teren. Daarnaast kunt u
kiezen uit een rijk en gevari-
eerd aanbod aan trainingen
en sessies; ruim negentig
bijdragen is er een inspi-
rerend programma voor
leraren, intern begeleiders,
schoolleiders, bestuurders,
coördinatoren van samen-

werkingsverbanden en alle
andere betrokkenen bij het
onderwijs. Bovendien krijgt
u op alle dagen een inspire-
rende keynote voorgescho-
teld: op maandag breekt
Martin Bootsma (leraar van
het jaar 2011) een lans voor

het benutten van de profes-
sionele ruimte door leraren,
op dinsdag spreekt Jay Ma-
rino (Amerikaans school-
bestuurder en onderwijs-
specialist) over leren op alle
niveaus in de school en op
woensdag geeft Jos Vreeker
(Manager bij de Corporate
communications groep van
ASML) een inkijkje in team-
leren in het bedrijfsleven
en de parallellen met het
onderwijs.

Meer informatie en aan-
melden
Vorig jaar waren ruim 1.400
schoolleiders, intern bege-
leiders, leraren, directeuren
en bestuurders aanwezig op
de conferentie om van én
met elkaar. Sluit u zich bij
hen aan?

Meer informatie over de
conferentie en de mogelijk-
heid tot aanmelden vindt u
op www.schoolaanzet.nl.

Ervaringen deelnemers
2014
“Ik was hier vorig jaar ook.
Ik heb veel profijt gehad
van de handvatten die
ik heb meegekregen. Dit
jaar ga ik aan de slag met
professionele leergemeen-
schappen en ik ga naar
de lezing over Executieve
functies bij kleuters.” -
bouwcoördinator uit
Rijsenhout

“Vorig jaar waren wij met
alle directeuren van de
stichting aanwezig. Dat is
zo goed bevallen dat we er
een traditie van maken.
We laten bezinken wat we
hier leren en bespreken
wat we ervan gaan invoe-
ren. Ik breng bijvoorbeeld
sinds een jaar ‘Flitsbezoe-
ken’ aan klassen.” - school-
leider uit Coevorden

Meer	‘ontwikkelen	van binnenuit’
op	het	AVS-congres	2015

Hanneke de Vries (56) werkt als schoolleider op obs de Timp in

Hengelo. Daarnaast geeft ze trainingen en workshops en is ze

auteur van het boek ‘In welk bos wil jij boswachter zijn?’ (zie

ook www.proefwerkbijhanneke.nl). Tijdens het AVS-congres

gaat ze in de sessie ‘Hoe blijft werken in het onderwijs een

feest?’ verder in op Onorthodox Interactief Leidinggeven.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015

Kun je wel gelijkwaardig zijn aan je team als leidinggevende?

Uiteindelijk bepaal jij wie mag blijven en wie niet.

“Ik zie mijn leraren als volwaardige sparringpartners, maar

ik merk dat dat omgekeerd lastiger ligt. Leraren denken

dat de leidinggevende een machtspositie heeft, maar de

grootste macht ligt bij hen. Het onderwijs valt of staat bij

wat zij doen. Ik kan honderd keer op mijn kop gaan staan

en zeggen dat het anders moet, maar als ze dat niet doen,

gebeurt het niet. Ik zeg altijd: wees mijn adviseur en geef

me ook feedback. Dat is de gelijkwaardigheid waar ik voor

sta. En dat betekent winst voor iedereen. Want alleen op

die manier lukt het om tot elkaar te komen en te zorgen

dat zowel het onderwijs, de kinderen en het hele team er

beter van worden.” _

‘a l s  j e  l e r a r e n  k u n t  s t i m u l e r e n  o m  v a n u i t  h u n  e s s e n t i e
t e  w e r k e n ,  b l i j f t  w e r k e n  i n  h e t  o n d e r w i j s  e e n  f e e s t ’

Gratis clinics &
lespakket Vallen
is ook een sport
Leren vallen zorgt voor
50% minder letsels

Vraag het pakket met subsidie aan tussen 12 februari en 16 maart.
Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.veiligheid.nl/vallen
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Samen Leren Inhoud Geven: 
Driedaagse studieconferentie PO/SO in
Lunteren 23 t/m 25 maart 2015
U heeft de uitdagende opdracht om leerlingen voor te bereiden op een toekomst die niemand kent,
tegen de achtergrond van een continu veranderende en veeleisende omgeving. Dat vraagt om onder-
wijs dat beter aansluit op de vragen van de maatschappij, de arbeidsmarkt, ouders en leerlingen. Dat
vraagt om scholen met een ambitieuze leercultuur, waarin leraren en schoolleiders van en met elkaar
leren en er zo in slagen zichzelf en elkaar continu te verbeteren. Maar hoe realiseert u die ambitieuze
leercultuur? En hoe geeft u inhoud aan het samen leren? Dat zijn vragen die centraal staan tijdens de
Driedaagse studieconferentie voor het primair en speciaal onderwijs die School aan Zet van 23 t/m
25 maart 2015 in Lunteren organiseert.

(Advertorial)

Tijdens de alweer veer-
tiende editie van deze
studieconferentie staat ‘Sa-
men Leren Inhoud Geven’
centraal: in een rijk gevuld
programma kunt u zich ver-
diepen in diverse aspecten
van samen leren zoals het
realiseren van een breed
gedragen koers, gebruik van
feedback, ontwikkeling van
teamleren en georganiseerd
leiderschap in de school. Al
deze aspecten worden ook

gekoppeld aan inhoudelijke
thema’s als excellentie, ba-
sisvaardigheden, opbrengst-
gericht werken en omgaan
met verschillen.

In het programma is een be-
langrijke rol weggelegd voor

uw collega’s van scholen in
het basis- en speciaal on-
derwijs die hun succesvolle
aanpak of praktijkvoorbeeld
over samen leren presen-
teren. Daarnaast kunt u
kiezen uit een rijk en gevari-
eerd aanbod aan trainingen
en sessies; ruim negentig
bijdragen is er een inspi-
rerend programma voor
leraren, intern begeleiders,
schoolleiders, bestuurders,
coördinatoren van samen-

werkingsverbanden en alle
andere betrokkenen bij het
onderwijs. Bovendien krijgt
u op alle dagen een inspire-
rende keynote voorgescho-
teld: op maandag breekt
Martin Bootsma (leraar van
het jaar 2011) een lans voor

het benutten van de profes-
sionele ruimte door leraren,
op dinsdag spreekt Jay Ma-
rino (Amerikaans school-
bestuurder en onderwijs-
specialist) over leren op alle
niveaus in de school en op
woensdag geeft Jos Vreeker
(Manager bij de Corporate
communications groep van
ASML) een inkijkje in team-
leren in het bedrijfsleven
en de parallellen met het
onderwijs.

Meer informatie en aan-
melden
Vorig jaar waren ruim 1.400
schoolleiders, intern bege-
leiders, leraren, directeuren
en bestuurders aanwezig op
de conferentie om van én
met elkaar. Sluit u zich bij
hen aan?

Meer informatie over de
conferentie en de mogelijk-
heid tot aanmelden vindt u
op www.schoolaanzet.nl.

Ervaringen deelnemers
2014
“Ik was hier vorig jaar ook.
Ik heb veel profijt gehad
van de handvatten die
ik heb meegekregen. Dit
jaar ga ik aan de slag met
professionele leergemeen-
schappen en ik ga naar
de lezing over Executieve
functies bij kleuters.” -
bouwcoördinator uit
Rijsenhout

“Vorig jaar waren wij met
alle directeuren van de
stichting aanwezig. Dat is
zo goed bevallen dat we er
een traditie van maken.
We laten bezinken wat we
hier leren en bespreken
wat we ervan gaan invoe-
ren. Ik breng bijvoorbeeld
sinds een jaar ‘Flitsbezoe-
ken’ aan klassen.” - school-
leider uit Coevorden
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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!: Door al in het eerste jaar praktijkvakken te geven,

weet het Rotterdamse Beroepencollege De Swaef (vmbo) de motivatie van

leerlingen vast te houden, resultaten te verbeteren en nieuwe leerlingen te

trekken. tekst andrea holwerda

Vmbo-locatie De Swaef van het Wartburg

College in Rotterdam zag zes jaar geleden

haar leerlingenaantal steeds verder

teruglopen. “We hadden last van het

niet al te beste imago van het vmbo”,

vertelt toenmalig directeur Jaap van Dam.

“De onderwijsresultaten waren ook niet

denderend. Dat vertaalde zich in krimp van

de leerlingenaantallen naar 550. Daardoor

werd het moeilijker onze afdelingen goed

gevuld te krijgen. Vervolgens kwamen we

ook financieel in zwaar weer.”

Reden voor de betrokkenen om over te

gaan tot actie. Uit een analyse bleek dat

de inrichting van het onderwijs op de

school niet goed paste bij de leerstijl van

de leerlingen. Waar ze tijdens de open dag

enthousiast raakten bij het zien van de

praktijklokalen, kregen ze eenmaal op De

Swaef pas na twee

jaar praktijklessen.

“De motivatie van

onze doeners was dan

zo gezakt”, stelt Van

Dam. “Dat moest echt

anders.”

Dit leidde tot het plan

voor het omvormen

van De Swaef tot

Beroepencollege.

“Speerpunt was dat

de leerlingen in het

vervolg vanaf de

start een dag in de

week praktijkvakken

kregen”, vertelt Van

Dam. In het eerste

jaar kan tijdens

die acht uur kennis

worden gemaakt met

alle zeven afdelingen: van bouwtechniek,

zorg & welzijn tot handel & verkoop.

Om vervolgens in het eerste deel van het

tweede jaar de uren op de twee favoriete

afdelingen in te vullen, en in de tweede

helft van het jaar en verder op de afdeling

waar een leerling examen wil doen.

Om dit waar te kunnen maken, moest het

team er flink de schouders onder zetten.

“Maar iedereen voelde de urgentie”, stelt

Van Dam. Om ruimte te krijgen voor de

praktijkuren werd besloten zaakvakken

als geschiedenis, aardrijkskunde en eco-

nomie te clusteren tot één vak. Van Dam:

“Docenten gingen samen aan de slag

met het maken van nieuw lesmateriaal.”

Ook de praktijkdocenten bogen zich over

te geven lessen. “Die kregen nu leerlingen

van 12/13 jaar en bij alle vakken jongens

én meisjes.” Met natuurlijk verloop en

docenten die ook praktijklessen konden

en wilden geven, is het schuiven in de uren

opgevangen.

In de afgelopen vier jaar is met de leer-

jaren mee aan de verdere uitwerking

van de nieuwe aanpak gewerkt. Zo werd

besloten om tweede- en derdejaars samen

les te gaan geven, om van elkaar te kun-

nen leren, maar ook de praktijklokalen

goed gevuld te hebben. Er is geïnvesteerd

in gereedschap en machines. En er is

op gelet dat met de aandacht voor de

praktijk, de aandacht voor de theorie niet

helemaal zou verslappen, vertelt Van Dam.

Er is gediscussieerd over hoe de theorie-

vakken beter op de praktijkvakken kunnen

aansluiten.

“Het was een spannende tijd”, con-

cludeert hij. Maar goed was volgens

hem tegelijkertijd het enthousiasme bij

iedereen verder te zien groeien. “En dat

leerlingen nu bewuster voor een afdeling

kiezen. Dat ze trots zijn op wat ze doen.

Er zijn door de eerste examenleerlingen

ook betere resultaten behaald.” Het

leerlingenaantal steeg daarnaast naar 700.

De exploitatie is sluitend.

Van Dam gelooft er dan ook in dat het

concept werkt. Net als zijn opvolger Gerard

den Besten, die dit schooljaar het stokje

van hem overnam. “De basis is goed. Daar

bouwen we nu op verder.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook!’

doeners laten doen

Vanaf de start van de opleiding krijgen de leerlingen van vmbo
De Swaef een dag in de week praktijkvakken. Foto: Beelden van Enith
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pa ssend onderwijs

Op de synergieschool in

Roermond zitten alle kinderen

van sbo De Balans en de reguliere

St. Alfonsus straks bij elkaar.

Aan etiketten voor ‘speciale’ en

‘reguliere’ leerlingen doet de

synergieschool niet. Iedereen

volgt z’n eigen traject binnen een

arrangement. De trekkers zijn nog

in onderhandeling met OCW over

de financiering, want de huidige

regelgeving is niet ingesteld op

inclusief onderwijs.

tekst marijke nijboer

Sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus,

twee scholen van het Limburgse bestuur

Swalm en Roer, kampten beide met huis-

vestingsproblemen. De Balans moest haar

pand vrijmaken voor een andere gebruiker.

En St. Alfonsus huisde in een oud, maar

prachtig gebouw, dat veel te groot was voor

deze school alleen. De gemeente kwam op

het idee om het gebouw van St. Alfonsus op

te knappen en beide scholen hierin onder

te brengen. Dat inspireerde de betrokken

directeuren Kirsten Belt, Jet Dekkers en

Hetty Belgers. Belgers, destijds meerscho-

lendirecteur van onder andere St. Alfonsus:

“We keken elkaar aan en zeiden: we gaan

toch niet apart zitten? Dit is een kans om te

gaan voor onderwijs zoals het bedoeld is.

We willen kinderen een omgeving bieden

waar ze mogen groeien en zich kunnen ont-

wikkelen op hun eigen persoonlijke wijze.”

Belgers is inmiddels projectdirecteur van

de ‘synergieschool’ in wording. Stap voor

stap werken de teams toe naar een nauwe

samenwerking, die moet uitmonden in één

school. Belgers: “Elk kind volgt straks zijn

eigen traject. We borgen de kwaliteit door

de leerlijnen met de onderliggende referen-

tieniveaus te volgen. Leerkrachten bewaken

deze leerlijnen, en bieden de stof op een

aantrekkelijke manier aan.”

Hoge doelen
De groepen worden straks waarschijnlijk

ingedeeld op leeftijd: een groep van 4 tot

7 jaar, een van 7 tot 9 jaar, en de boven-

bouw. Alle leerlingen krijgen een ontwik-

kelperspectief. “Dat geeft richting, inzicht

en motivatie aan het leren. Daarbij stellen

we hoge doelen. We willen elke zes tot

acht weken met elke leerling en zijn ouders

een portfoliogesprek voeren over wat het

kind aankan en nodig heeft, om vervolgens

samen doelen te stellen voor de volgende

periode.”

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met

‘speciale’ behoeftes, maar dat voorrecht

geldt voor álle leerlingen. Zo komt er een

kleine binnenspeeltuin voor kinderen die

niet in een grote groep willen spelen.

De onderbouw en middenbouw van beide

scholen zitten al in hetzelfde pand, en

daar krijgt de samenwerking steeds meer

gestalte. “Er is bijvoorbeeld al een leerling

van De Balans die behoefte heeft aan meer

wereldoriëntatie. Hij doet ’s middags mee

op de St. Alfonsusschool. En zo zijn er meer

kleine proeftuintjes.” De scholen houden

gezamenlijk creamiddagen, en de leerlingen

spelen samen buiten.

Generalisten of specialisten
In 2016, als de verbouwing klaar is, heeft

het team de beschikking over grote ruimtes

op de synergieschool zijn
alle kinderen speciaal

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

De gezamenlijke bibliotheek in de Synergieschool is een ontmoetingsplek voor alle kinderen.
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en kleine, gesloten units waar ze workshops

kunnen geven of in kleinere groepjes

werken. Tot die tijd kunnen ze hun plannen

rustig verder ontwikkelen. Belgers: “We

denken bijvoorbeeld na over de vraag waar

we meer behoefte aan zullen hebben:

generalisten of specialisten. We gaan ook

regelmatig kijken bij andere scholen die aan

het vernieuwen zijn.”

Trek je met zo’n symbioseschool niet vooral

leerlingen met leer- of gedragsproblemen?

Belgers: “Die kans bestaat, maar dat is niet

de bedoeling. Onze school is bedoeld voor

alle kinderen, ook hoogbegaafden. Zij krij-

gen ook veel aandacht.”

Richten op het individu
Er moeten nog wel wat praktische hob-

bels worden genomen. Zo schrijft de

1000-21-4000-2837 AVS KP 2014-2015-06 Kleur:

De Europese Commissie heeft een breed scala aan (gratis) lesmateriaal
ontwikkeld voor zowel het Primair als het Voortgezet Onderwijs.
Het lesmateriaal “De Europese Verhalenkoffer” is aangepast aan de
huidige lesmethodes in het Primair Onderwijs.
Dit maakt lessen over de EU eenvoudiger,
leuker en interactiever.

NIEUWSGIERIG?
De Europese verhalenkoffer
wordt momenteel geheel
herzien. Een van de verhalen uit
de koffer: “De Pet van de Douanier” vertelt
over de (open) grenzen binnen de Europese
Unie. De koffer bevat gesproken verhalen en
vragen voor groep 5/6 en 7/8. Voor groep 1
t/m 4 zijn er enkele creatieve opdrachten. Ook
is er een EU-spel beschikbaar als digibord spel
voor individueel of klassikaal gebruik. Daar-
naast is er een gedrukte versie met pionnen,
waarbij groepjes van 4 samen kunnen spelen.

De Europese verhalenkoffer
maakt lessen over de EU eenvoudiger, leuker en interactiever

Kijk voor meer informatie op

www.eu.nl > onderwijs
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‘symbioseregeling’ voor dat sbo-leerlingen

maar 60 procent van de tijd mogen mee-

doen met regulier onderwijs. Andersom

mag een ‘regulier’ kind niet meedoen aan

het sbo. Belgers: “Wij zouden dergelijke

regels het liefst om zeep helpen en gewoon

kijken naar het kind. Als onze scholen straks

samengaan, moeten we een van de twee

brinnummers verlaten. Vanwege de sym-

bioseregeling zal dat het sbo-brinnummer

zijn, terwijl dat het meeste geld oplevert.

We overleggen met het ministerie over

een oplossing. We hopen van harte dat we

in een pilot kunnen komen en zo de kans

krijgen om aan te tonen dat deze werkwijze

goed is.”

De projectdirecteur: “Een kind is een kind

en iedereen is speciaal. Wij volwassenen

moeten ons meer richten op het individu. De

‘e r  i s  e e n  k l e i n e  b i n n e n s p e e lt u i n  vo o r
k i n d e r e n  d i e  n i e t  i n  e e n  g r ot e  g r o e p  w i l l e n
s p e l e n ’

een heeft extra aandacht nodig bij rekenen,

de ander bij gedrag. We moeten een veilige

pedagogische omgeving bieden. Als dat

lukt, kun je met gepersonaliseerd leren

alle kinderen bieden wat ze nodig hebben.

Al die hokjes en labels zijn helemaal niet

nodig. Soms is het handig om te weten dat

een kind autistisch is. Je moet weten of het

meer structuur nodig heeft of misschien

snel overprikkeld raakt, dan kun je daar je

aanpak op afstemmen. Maar belangrijker

dan dat moet het niet zijn.”

Haar ideaal is dat het sbo en regulier onder-

wijs in elkaar opgaan. “Het zou geweldig

zijn als een kind niet meer met het busje

naar school hoeft, maar dicht bij huis een

plekje vindt. We hopen dat dit concept zich

als een olievlek gaat uitbreiden naar andere

scholen.” _

Dit onderwijsvernieuwingstraject wordt

ondersteund door het Welten Instituut van

de Open Universiteit Heerlen.
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achtergrond

a n d er s  a a n v l ieg en  s t r at eg i s c h  b el ei d spl a n

Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor

het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO

Wolderwijs en SCPO Noordoostpolder. Uitgangspunt: het beleidsplan moet zijn van degenen die

rechtstreeks te maken krijgen met de uitvoering ervan. tekst susan de boer

“Wij willen luisteren naar wat medewerkers en betrok-

kenen te zeggen hebben en hun ideeën serieus nemen”,

zegt Martijn Mulder, algemeen directeur van de stichting

Wolderwijs in de Drentse gemeente De Wolden. “Daarom

hebben we leraren, directeuren, bestuurders, ouders,

leerlingen en extern betrokkenen gevraagd om met ons te

komen praten over de beelden die leven van Wolderwijs

en over het verbeteren van ons onderwijs. Dat worden de

ingrediënten voor het strategisch beleidsplan voor de peri-

ode 2015-2019.” Wolderwijs organiseerde eind 2014 zes keer

een onderwijscafé en nodigde per bijeenkomst de verschil-

lende doelgroepen uit. In de cafés gingen de deelnemers

aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek. “We

hebben gesproken over landelijke en regionale ontwikke-

lingen, over de vraag wat goed onderwijs is, over het ‘merk’

Wolderwijs en hoe dat beeld verstevigd kan worden”, ver-

telt Mulder. “Over de meeste zaken zijn we het wel eens,

maar we hebben niet altijd dezelfde verwachtingen.

comfortzone
bestuurlijke

We hebben ook gepraat over wat ouders van de school kun-

nen verwachten en omgekeerd.” De schoolleiders bespre-

ken de uitkomsten van de cafés op een studiedag. Mulder:

“Zo krijgen we draagvlak in alle geledingen. De bedoeling

is dat het beleidsplan niet in een la belandt, maar dat

mensen het ook echt gebruiken als richtsnoer bij te nemen

beslissingen en bij het samenstellen van het schoolplan.”

Midden in maatschappij “Van iedere school waren

er wel een paar ouders”, zegt Harmke van Engelenhoven,

lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

“We hebben onder meer gebrainstormd over de toekomst

van het onderwijs. Dat zal bijvoorbeeld vaker digitaal

plaatsvinden, waarbij leerlingen meer zelfstandig gaan

leren. Voor mij is belangrijk dat er naar de ouders geluis-

terd wordt, dat we niet aan de zijlijn staan.” Ook Fokelien

Robijns is enthousiast over de aanpak. Zij is zelfstandig

psycholoog/orthopedagoog en nam deel aan de bijeen-

komst voor externen. “Ik vind het goed dat Wolderwijs op

deze manier laat zien midden in de maatschappij te staan.

Er waren mensen van de kinderopvang, de bibliotheek,

creatieve organisaties, enzovoort. We hebben onder meer

gediscussieerd over de maatschappelijke opdracht van

het onderwijs: daar werd aan mijn tafel genuanceerd over

gedacht. De opvatting dat de school kinderen geletterd

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

Uit de
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a n d er s  a a n v l ieg en  s t r at eg i s c h  b el ei d spl a n

volwassenen werden er voor de leerlingen workshops

georganiseerd. In moodboards, met tekeningen, muziek,

drama of al filosoferend geven leerlingen aan wat zij

belangrijk vinden. Vooral nieuwe media – allemaal een

Ipad! – creatieve vakken en langere pauzes scoren hoog.

Rode draad In de cafés zijn niet alleen de bouwste-

nen verzameld voor het beleidsplan, er is ook een priori-

teit aan toegekend. Wat moet er de komende jaren echt

gebeuren? “We hebben een werkgroep samengesteld die

de rode draad gaat ontdekken”, zegt Mulder. “Die komt

terug in het beleidsplan. We kunnen niet alles realiseren,

dat hebben we van tevoren ook aangegeven. Maar we heb-

ben voldoende reserves om een goed strategisch beleids-

plan neer te zetten en uit te voeren. Daarnaast moeten

de scholen ook een Schoolplan 2015-2019 maken. Als het

goed is zijn die twee plannen met elkaar vervlochten, al

zullen de scholen ook eigen accenten leggen. Thema’s die

waarschijnlijk een belangrijke plaats krijgen, zijn omgaan

met ouders en communicatie. We hebben de laatste vijf

jaar veel bereikt op het gebied van kwaliteit en dat willen

we laten zien.”

Meerdaagse conferentie Ook de Stichting voor

Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder

SCPO-NOP vindt dat het belangrijk is om te luisteren naar

de opvattingen van medewerkers en andere betrokkenen

bij het onderwijs. Voorzitter van het College van Bestuur

Adriaan van Hove heeft vier jaar geleden zelf in zeven

vergaderrondes een beleidsplan in elkaar gezet. “Dat vind

ik, achteraf gezien, een minder zinvolle route. Ik wil het

nu over een andere boeg gooien.” Van Hove heeft een

conferentie van drie dagen – van woensdagmiddag tot en

met vrijdagmiddag – georganiseerd voor ruim dertig deel-

nemers: directeuren, teamleden en extern betrokkenen.

“Ik heb doordacht uitgenodigd. Van iedere school een paar

collega’s, daarnaast externe betrokkenen en de medewer-

kers van het bestuurskantoor. Ik zocht vooral mensen met

een helikopterview. Voor ouders en leerlingen organiseren

we begin dit jaar een onderwijscafé. Je kunt van ouders

niet vragen om zich zo lang vrij te maken en ook voor de

kinderen moet je het anders aanpakken.”

De woensdagmiddag en -avond worden besteed aan ken-

nismaken. Donderdag en vrijdag gaat het gezelschap aan

de slag met thema’s en analyses. In workshopachtige

groepjes, maar ook in de vorm van limericks en schilde-

rijen, worden ideeën ‘opgehaald’. “Ik vind het zo goed

dat ze uit hun comfortzone komen”, zegt Karen Anne

van Dorp, directeur/bestuurder van de Stichting Kinder-

opvang Noordoostpolder. “Ik heb kennisgemaakt met

en gecijferd moet maken, geldt niet even sterk voor ieder-

een.” Schoolleider Valentine de Ruyter van obs De Horst in

De Wijk: “De directeuren hebben zich verdeeld over de ver-

schillende cafés en daarna, op de studiedag voor directeu-

ren, hebben we met elkaar de invalshoeken besproken. Er

zijn veel raakvlakken. Zo vindt iedereen dat we de komen-

de tijd veel aandacht moeten besteden aan nieuwe media

en informatietechnologie. Ook over de rol van ouders zijn

interessante dingen gezegd. Zij weten zoveel over hun kind,

daar kunnen we veel meer gebruik van maken. Daarnaast

neem ik de input van de leraren heel serieus. Wij zijn ons

er als team van bewust hoe belangrijk een school is voor

het leven van het kind.” Naast de onderwijscafés voor

‘ h e t  i s  v e r f r i s s e n d  o m  m e n s e n
v a n  b u i t e n  d e  s t i c h t i n g  t e
s p r e k e n ’

In workshopachtige groepjes, maar ook in de vorm van limericks en
schilderijen, worden ideeën ‘opgehaald’.
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www.schoolventilatie.nl

Energiebesparende ventilatieoplossingen
voor klas- en praktijklokalen.

Vraag de kant-en-klare projectvoorstellen aan.
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sales@inatherm.nl
Tel.: 0416-317830
Fax: 0416-342755
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leraren en directeuren en dat praat meteen makkelijker als

het gaat om de relatie tussen de buitenschoolse opvang die

wij organiseren en het onderwijs op de scholen. We willen

op termijn een Integraal Kindcentrum in de Noordoostpol-

der starten. Ik zie wel een intensieve samenwerking voor

me, zowel op de werkvloer als op strategisch niveau.”

Frisse geluiden “Het was verfrissend om mensen van

buiten de stichting te spreken”, vertelt Sicco Schoonewille,

directeur van cbs De Schalmei in Bant. “Ik heb bijvoorbeeld

gepraat met de directeur van een peuterspeelzaal over

visies op opvoeding en onderwijs. Misschien willen we een

ander onderwijsconcept invoeren en meer samenwerken

met andere organisaties. Ik ga de uitkomsten ook zeker

bespreken in het team en vertalen in het schoolplan. Ik wil

het gevoel van enthousiasme vasthouden en echt met de

toekomst aan de slag.” Ook Dorien Bosselaar, leerkracht op

cbs De Koperwiek in Emmeloord is te spreken over de aan-

pak. “Ik ben leraar op een redelijk vernieuwende school,

maar de stichting als geheel vind ik vaak wat behoudend.

Nu hoorde ik allerlei frisse geluiden. Ik ben erg benieuwd

hoe de praktijk straks zal zijn. Sommige directeuren den-

ken nog heel traditioneel, het vraagt wel wat om echt te

vernieuwen. Op mijn eigen school wil ik nu ook een bijeen-

komst organiseren. We moeten aan de slag met 21st century

skills. Dat kunnen we, dat weet ik zeker. De meerdaagse

heeft mijn betrokkenheid zeker vergroot!”

Petit fourtjes Mensen uitgebreid met elkaar in con-

tact laten komen, was expliciet een van de doelen van de

meerdaagse conferentie. Adriaan van Hove: “We hebben

in deze regio te maken met een krimpsituatie. We moeten

toe naar meer samenwerking, met partners van buiten het

onderwijs en met scholen van andere besturen. We doen

al wel veel, maar het blijven vaak losse projecten. Op de

conferentie zag je het verband. Daardoor ontstond saam-

horigheid. Er is zoveel energie vrijgekomen die we kunnen

benutten.”

Zowel Van Hove als Mulder van Wolderwijs benadrukt het

belang van een prettige en enigszins luxueuze omgeving

voor dit type bijeenkomsten. Ook moet er een mix zijn

van inspanning en ontspanning. “Je moet de mensen een

beetje verwennen. We hadden petits fourtjes met ‘welkom’

erop bij de koffie, er was muziek en na afloop kregen de

deelnemers Drentse hapjes mee naar huis”, vertelt Mulder

over de onderwijscafés. Van Hove: “De locatie lag prachtig,

midden in het bos. Mensen konden wandelen tussendoor,

er was een goede catering en tot slot kreeg iedereen een

fles in de polder geproduceerde wijn. Dat lijkt triviaal,

maar het helpt.”

“Deze twee bestuurders hebben een aanvliegroute gekozen

die de medewerkers in de organisatie betrekken bij het

strategisch beleid van de komende jaren”, zegt AVS-advi-

seur Ruud de Sain, die de onderwijscafés en de heisessies

begeleidde. “Zij tonen lef door de bestuurlijke comfortzone

te verlaten: de aanvliegroute bepaalt immers de kwali-

teit van landing. Vaak is een strategisch beleidsplan een

top down verhaal, terwijl het de mensen op de werkvloer

zijn die het beleid handen en voeten geven, de resultaten

behalen en de sfeer creëren.” _

Voor meer informatie en advies over het anders aanvliegen van

het strategisch beleidsplan kunt u terecht bij AVS-adviseur

Ruud de Sain, tel. 030-2361010, r.desain@avs.nl

achtergrond

Er waren ook mensen van de kinderopvang, de bibliotheek
en creatieve organisaties.
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s c hool be s t uren sl a a n h a nden ineen bi j  in voeren nieuwe c ao po

Verschillende schoolbesturen uit Deventer

slaan de handen ineen bij het implementeren

van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder

andere samen op in de beleidsvoering

– de keuze voor het basis- of overlegmodel en

het vaststellen van de bijbehorende kaders –

en geven de informatievoorziening gezamenlijk

vorm met ondersteuning van de AVS.

tekst vanja de groot

‘Je kunt elkaar
versterken’

Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD), Quo Vadis,

de Stichting Deventer en Almelose montessorischolen

(DAM) en enkele andere schoolbesturen delen dezelfde

gang in hetzelfde gebouw, vallen onder hetzelfde samen-

werkingsverband, voeren gezamenlijk bovenschools overleg

en werken al langer intensief samen op bepaalde terreinen.

“Dat we ‘samenwonen’ zorgt ervoor dat we elkaar makke-

lijk vinden”, schetst Jan Rensink, bestuurder van OPOD.”

Een bestuurlijke fusie tussen OPOD en DAM wat betreft

de Deventer scholen, als gevolg van een teruglopend

leerlingenaantal, is gepland voor 2016. Quo Vadis neemt

waarschijnlijk een montessorischool in Almelo over van

Stichting DAM. “Ook op het gebied van personeelsbeleid

willen we in de toekomst verder samenwerken en op dezelf-

de manier omgaan met onze medewerkers”, vertelt collega-

bestuurder Jan Schakel van DAM. Rensink: “De cao gaat al

het onderwijspersoneel in de regio aan. De vernieuwingen

achtergrond
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s c hool be s t uren sl a a n h a nden ineen bi j  in voeren nieuwe c ao po werkverdeling betreft wel gezamenlijk kiezen voor het

overlegmodel*.

Schooltijden Om de 40urige werkweek in te voeren

stimuleren de bestuurders van Stichting DAM, OPOD

en Quo Vadis het invoeren van een continurooster

(‘vijfgelijkedagenmodel’) op al hun scholen. “Allemaal

dezelfde lestijden maakt het realiseren van de 40urige

werkweek makkelijker”, aldus Schakel van Stichting DAM.

“We kunnen dit niet opleggen. Scholen maken hierin

hun eigen keuze, want ook ouders moeten akkoord gaan

met andere schooltijden. Wel adviseren we alle scholen

het continurooster en gaan we erover in gesprek met

de betrokkenen.” Rensink hoopt dat in augustus 2017

alle scholen ‘om’ zijn. Van Stiphout: “Afwijken van de

norm moet wel mogelijk blijven, bijvoorbeeld voor een

zijn ingrijpend, we willen niet vijf verschillende uitwerkin

gen creëren en uitleggen.” Schakel: “Neem bijvoorbeeld het

invoeren van de 40urige werkweek per 1 augustus 2015.

Als je dat helemaal aan de scholen zelf over laat, krijg je

wildgroei. Wij geven de richtlijnen hiervoor, maar uitein

delijk moeten de schoolleiders er samen met hun team zelf

uitkomen en voor iedereen een goede jaarplanning maken.

Dat zal nog best lastig worden, omdat je naast lesuren ook

ruimte moet inbouwen voor ouderavonden en rapportages,

studiebijeenkomsten, diverse soorten verlof, et cetera.”

Bestuurder Louis van Stiphout van Quo Vadis vult aan: “Er

komt veel op ze af, scholen krijgen veel regelruimte, waar

schoolleiders een eigen invulling aan kunnen geven. Dat

vergt afstemming, zowel in het belang van de medewer

kers als de ouders.” Rensink van OPOD: “Verschillen op

schoolniveau blijven er natuurlijk, maar we willen wat de

Van links naar rechts: Louis van Stiphout (Quo Vadis), Jan Rensink
(St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer) en Jan Schakel (St. Deventer
en Almelose Montessorischolen). Foto: Joost Grol

>
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islamitische school die de vrijdagmiddag vrij wil houden in

verband met moskeebezoek.”

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid en professio

nalisering (‘de middelen zijn nog lang niet genoeg’ vindt

Schakel) gaan de bestuurders de mogelijkheden bekijken

van gezamenlijke scholing, klassenbezoeken en consulta

ties tussen de scholen van de verschillende organisaties,

en onderlinge mobiliteit. “Daarbij moeten we goed kijken

naar de verschillende kwaliteitssystemen, maar het biedt

zeker kansen”, zegt Schakel. Rensink: “Je kunt elkaar

versterken en hoeft niet overal zelf het wiel voor uit te vin

den.” Een overkoepelende vervangingspool is ook een van

de plannen en speelt in op de Wet Werk en zekerheid die

vanaf 1 juli 2015 gaat gelden. Evenals eenzelfde beleid voor

boventalligheid en ideeën voor gezamenlijke activiteiten

op het gebied van vitaliteit, zoals workshops time manage-

ment en het bewaken van de werkprivébalans. Schakel:

“Personeelsuitgaven vormen het grootste onderdeel van

je begroting, als we de kosten kunnen delen scheelt dat

enorm.”

Voorlichting Bij het gezamenlijk implementeren van

de nieuwe cao, zien de verschillende bestuurders het vooral

als hun taak te zorgen voor goede informatievoorziening

en afstemming, het formuleren van uitgangspunten voor

schoolleiders, het voeren van een gezamenlijke planning

en het coördineren van bijvoorbeeld de vervangingspool.

Van Stiphout van Quo Vadis: “We zijn met hulp van

de AVS begonnen met het beleggen van een centrale

voorlichtingsbijeenkomst voor

de directeuren van alle besturen.

Vervolgens hebben we alle leden

van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraden

collectief geïnformeerd.”

Rensink meldt dat de

gezamenlijke voorlichting een

vervolg krijgt voor alle overige

medewerkers. “We moeten

ervoor zorgen dat de juiste

informatie op de juiste plek

terechtkomt. Het is een

behoorlijke klus om alle

werknemers op de hoogte te

stellen.”

Voor de administratie die de nieuwe cao met zich mee

brengt, gaan de besturen dezelfde formulieren hanteren,

bijvoorbeeld voor het inventariseren van de urenbesteding

– inclusief overuren – en de overgangsregeling van de

BAPO. Rensink denkt dat de nieuwe cao veel mogelijkheden

en (rechtspositionele) verbeteringen met zich meebrengt

– vooral voor starters , maar denkt dat het qua uitvoering,

interpretatie en acceptatie een hell of a job wordt om het in

de praktijk te brengen en iedereen op een lijn te krijgen.

“Daar krijgen schoolleiders een hele kluif aan. Ook P&O

afdelingen krijgen het razend druk.” Hij verwacht veel

‘knip en plakwerk’ om alles op individueel niveau uitge

werkt te krijgen. “Het overlegmodel vergt veel maatwerk

op het gebied van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid,

er zijn afwijkende (overgangs)regelingen en uitzonderin

gen. Dat maakt het er niet eenvoudig op, het is nog steeds

een enorm dik boekwerk. We kunnen op bestuursniveau

wel kaders scheppen en het met elkaar eens zijn, maar

op school en GMRniveau zal de uitwerking en visie soms

verschillen. Als daar problemen ontstaan, komen die weer

terug bij ons en moeten we die oplossen. Goed informeren

vanaf het begin is dus van wezenlijk belang.”

AVSadviseur en caoonderhandelaar Paul van Lent: “Meer

dere schoolbesturen in dezelfde gemeente of regio kiezen

vaker voor gezamenlijke voorlichting over de nieuwe CAO

PO. Of ze ook gemeenschappelijk beleid ontwikkelen is een

tweede. Voor mobiliteit tussen verschillende onderwijs

organisaties zijn vergelijkbare arbeidsvoorwaarden mak

kelijk, maar als besturen gericht zijn op het behoud van

eigenheid zal men er minder snel voor kiezen om samen

aan de slag te gaan met beleidsvoering.” _

*Bij het overlegmodel wordt, anders dan bij het basismodel,

de zwaarte van het werk meegewogen bij de taakverdeling

en vervalt de maximale lessentaak. De invulling vindt op

schoolniveau plaats, met instemming van de PMR.

c a o  p o 2 0 1 4 - 2 0 1 5  i n  b o e k vo r m ,
v e r d i e p i n g  e n  a dv i e s  o p  m a at

De AVS brengt de CAO PO ook als boek uit. Daarnaast is er een

eendaagse verdieping over de achtergronden en toepassing van

de nieuwe cao: ‘De CAO-PO – nieuw en anders’. Na afloop zijn

deelnemers onder andere in staat de nieuwe cao aan hun team

uit te leggen. De verdiepingsdag kan ook op maat en/of in de

eigen organisatie (incompany) voor diverse organisatielagen

verzorgd worden.

De CAO PO 2014-2015 in boekvorm is voor t 17,95 te bestellen

via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties.

Kijk voor meer informatie, data en inschrijven voor de verdiepingsdag op

www.avs.nl/professionalisering/caopo.

‘d e  v e r n i e u w i n g e n  z i j n
i n g r i j p e n d ,  w e  w i l l e n  n i e t  v i j f
v e r s c h i l l e n d e  u i t w e r k i n g e n
c r e ë r e n  e n  u i t l e g g e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord

aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs voor het CDA

in de Tweede Kamer.

politieke column

curriculumvrijheid?
Eén van de vele rollen die de schoolleider

bekleedt, is die van onderwijskundig leider

van een schoolteam. Een belangrijke rol,

omdat hiermee inhoud wordt gegeven aan

de identiteit en het pedagogische en didac-

tische klimaat van de school. De overheid

stelt een aantal eisen met betrekking tot de

kwaliteit van het onderwijs en er zijn een

aantal vakken en kerndoelen vastgesteld

die behandeld moeten worden. Maar anders

dan in veel andere landen genieten scholen

een grondwettelijk beschermde vrijheid van

inrichting van onderwijs: schoolleiders en

leraren geven een eigen invulling aan hoe

zijn het onderwijs in de school vormgeven

en welke lesmethoden zij gebruiken. Hier

geen Franse toestanden, waar alle kinderen

op hetzelfde tijdstip, op dezelfde wijze,

dezelfde vakken volgen. Sterker nog, het

aantal kerndoelen werd in 2006 terugge-

bracht van 115 naar 58. En in 2008 stelde de

commissie Dijsselbloem in een Kamerbreed

omarmd rapport dat de overheid wel het

‘wat’ in het onderwijs mocht bepalen, maar

niet ‘hoe’ scholen het onderwijs moeten

invullen. Een duidelijke onderstreping van

de grondwettelijke vrijheid van inrichting.

Maar al snel bleek de overheid te willen

voorzien in meer aandacht op school voor

seksuele diversiteit. De kerndoelen werden

dus aangepast. En onlangs ondertekende

veel politieke partijen een manifest om

duurzaamheid een prominentere plek in

het curriculum te geven. Ook de huidige

bewindslieden laten zich niet onbetuigd. Na

de aanslagen van islamitische terroristen

in Parijs vond minister Bussemaker het tijd

dat scholen de radicalisering van jongeren

zouden gaan aanpakken. Net zoals zij

eerder een rol kregen toebedeeld in de

terugdringing van bijvoorbeeld obesitas en

het aangaan van schulden. Basisscholen

moeten binnenkort volgens een antipest-

wetsvoorstel het sociaal veiligheidsbeleid

nader invullen. Gelukkig is de staatssecre-

taris daarbij teruggekomen op zijn eerdere

voorstel om zelfs de antipestprogramma’s

exact voor te schrijven aan scholen.

De overheid biedt scholen veel ruimte,

maar perkt die ook in hoge mate in. Het is

dan ook verstandig een grondig debat te

voeren over het curriculum. Het is goed dat

de staatssecretaris een nationale dialoog is

gestart onder de noemer #Onderwijs2032.

Het is ook mooi om te zien dat zoveel

Nederlanders betrokken zijn bij de inrichting

van ons onderwijs en een bijdrage leveren

aan dit debat. Maar we moeten ook reëel

zijn. Een aanpassing van het curriculum

kan onmogelijk de optelsom zijn van de

vele wensen die door de lobbyclubs worden

opgevoerd. Daarom hecht ik ook veel waar-

de aan het rapport van de Onderwijsraad

met de titel ‘Een eigentijds curriculum’. De

raad pleit er juist voor om schoolleiders en

leraren zelf meer invloed te geven op de

inhoud van het onderwijs. Dit leidt tot meer

eigenaarschap en betrokkenheid. Maar

volgens mij is het ook gewoon verstandig

als de politiek luistert naar mensen met

verstand van zaken. Ik hoop dan ook dat

de onderwijskundige schoolleiders de

aanjagers worden van kennisuitwisseling,

kennisverrijking en curriculumvernieuwing.

En ik hoop dat politieke beleidsmakers zich

een beetje weten te beheersen. De noodza-

kelijke discussie over vernieuwing van het

curriculum mag niet worden aangegrepen

om het onderwijs vanuit ‘Den Haag’ nog

verder dicht te timmeren. _

r e a g e r e n ?
Mail naar m.rog@tweedekamer.nl.

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

e e n  a a n pa s s i n g  v a n  h e t  c u r r i c u l u m  k a n
o n m o g e l i j k  d e  o p t e l s o m  z i j n  v a n  d e  v e l e
w e n s e n  v a n  lo b b yc l u b s
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’
verstaan in de CAO PO 2014-2015?

tekst harry van soest

Het begrip schoolleider wordt in de CAO PO 2014-2015 in zijn

algemeenheid gebruikt en niet zozeer gekoppeld aan een

salarisschaal. Daarom is er in de begrippenlijst ook geen

omschrijving van ‘de schoolleider’ opgenomen.

Door de sociale partners is in artikel 9.3 lid 3 afgesproken

dat iedere school (BRIN-nummer) een schoolleider heeft die

verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en beschikt over

de bevoegdheden die daarbij horen.

Dit is ook de leidinggevende die – namens de werkgever – de

functionerings- en beoordelingsgesprekken voert. In artikel 9.11 lid

1 wordt de functie als volgt omschreven: “Het directielid benoemd

of aangesteld in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+

maakt in het kader van de gesprekkencyclus afspraken met de

werkgever over zijn professionele ontwikkeling.”

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 werk-

dagen 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.

n o t

AVS tekent pledge ‘Alles is gezondheid’
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op dinsdag
27 januari in de AVS-stand op de NOT de pledge ‘Alles is
gezondheid’ ondertekend.

Vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders samen met

leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve partners in de

schoolomgeving met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan

de gezondheid op school, buiten school en thuis. “Er zijn kinderen

die nooit honger hebben, maar wel ondervoed zijn. En bewegen

is belangrijk”, licht Van Haren de verbinding aan het nationale

preventieprogramma verder toe. Hans Christiaanse van ‘Alles is

gezondheid’ leidde de ondertekening in.

Inspannen
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.

Meer informatie: www.gezondeschool.nl

actie! word voordelig avs-lid Wie uiterlijk 9 februari 2015 regulier 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).

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).

Foto: Rene Verleg Fotografie

32

925478-02_032_02-Feb-15_12:06:07_walter



AVS Helpdesk – Vraag van de maand

a v s  i n  d e  p e r s

Radicalisering herkennen
“We moeten met elkaar erkennen dat we iets moeten gaan doen

aan het herkennen van radicalisering”, zegt AVS-voorzitter Petra

van Haren op 15 januari bij BNR Nieuwsradio naar aanleiding van

de Veiligheidsmonitor. “We zijn er nu heel beperkt mee bezig.

Veel leraren en leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school,

dat kan betekenen dat we minder alert zijn.” Structureel gedrag

herkennen in het voortgezet onderwijs is lastig, legt ze uit, omdat

er per vak een andere docent is. “Op de basisschool zijn andere

kansen. Het zijn vaak kwetsbare kinderen uit een kwetsbaar milieu.

Die omstandigheden zijn hetzelfde als in het vo.” Er ligt volgens

Van Haren een grote kans in het nader samenwerken van onderwijs

en jeugdzorg. “Dan kunnen we het herkennen van radicalisering

expliciet een plek geven.”

p u b l i c at i e s

Brochure opleidingen
en leergangen 2015/2016

De opleidingen en leergangen van het AVS Centrum
Educatief Leiderschap voor schooljaar 2015/1016 zijn
gebundeld in een overzichtelijke brochure. Deze is
bijgevoegd bij deze Kader Primair.

Nieuw zijn bijvoorbeeld de Leergang Directeur Integraal

KindCentrum (IKC) en de Action Learning Opleiding. Raadpleeg de

brochure voor meer informatie zoals startdata en certificering door

het Schoolleidersregister PO.

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering

l i d m a at s c h a p

Lidmaatschap statutair
bestuurders aangepast

De AVS faciliteert voor de statutair bestuurders, zijnde
het bevoegd gezag, vanaf 1 augustus 2015 alleen nog
een individueel, persoonlijk lidmaatschap. Dit omvat
de individuele belangenbehartiging en persoonlijke
ontwikkeling en kent daarmee geen instellingsdeel meer
in de contributie.

Statutair bestuurders zijn vertegenwoordigers van hun organi-

satie in de werkgeversrol, zij ‘verpersoonlijken’ hun instelling.

De PO-Raad vervult inmiddels haar rol als werkgeversorganisatie

en instellingsvertegenwoordiger waarbij het bevoegd gezag van

po-organisaties de leden zijn. De AVS heeft zich ontwikkeld tot

vak- en beroepsorganisatie voor leidinggevenden in het funderend

onderwijs. Met individuele leden, die binnen hun lidmaatschaps-

bijdrage een persoonlijk en een managementdeel betalen. De AVS

vertegenwoordigt géén werkgevers en verwijst bestuurders voor

werkgevers- en instellingsvragen door naar de sectororganisatie.

Individuele vragen van bestuurders vanuit de werknemersrol wor-

den wel als vanouds opgepakt.

Daarom faciliteert de AVS voor de statutair bestuurders, zijnde het

bevoegd gezag, vanaf 1 augustus 2015 alleen nog een individueel,

persoonlijk lidmaatschap. Dit omvat de individuele belangen-

behartiging en persoonlijke ontwikkeling en kent daarmee geen

instellingsdeel meer in de contributie. De lidmaatschapsbijdrage

zal vanaf 1-8-2015 alleen een persoonlijk deel betreffen en gelijk-

geschakeld worden aan het persoonlijk tarief voor leidinggevenden

uit het voortgezet onderwijs (t 267), die ook geen managementdeel

betalen. Het gehele bedrag komt in aanmerking voor de regeling

vakbondscontributie. Niet statutair bestuurders en/of (algemeen)

directeuren blijven als vanouds lid.

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

Laatste kans vroegboekkorting!
‘Leiden vanuit kracht’ is het thema
van het 20e AVS-congres dat plaats-
vindt op vrijdag 20 maart 2015 in
het NBC te Nieuwegein. Profiteer
van de vroegboekkorting en schrijf
u uiterlijk 9 februari in!

Visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken zijn drie belang-

rijke ‘sporen’ waarop leiden vanuit kracht is gestoeld. Binnen

deze ‘sporen’ kunnen congresbezoekers kiezen uit tal van andere

(plenaire) sessies, workshops en lezingen. Kijk in het congres-

katern in het hart van deze Kader Primair voor een greep hieruit en

meer informatie over bijvoorbeeld de informatiemarkt en speciale

praktijksessies.

Zowel AVS-leden als niet-leden kunnen gebruikmaken van de vroeg-

boekkorting wanneer zij zich uiterlijk 9 februari inschrijven voor

het congres. Ook kunnen leden tegen een aantrekkelijk tarief één

introducé meenemen.

Voordelig lid worden
Wie eveneens uiterlijk 9 februari 2015 lid wordt van de AVS, ont-

vangt 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
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Wat kun je doen om je team

in beweging te krijgen? Hoe

vergroot je het bewustzijn

over loopbaanstappen?

Hoe voer je effectieve

loopbaangesprekken? Welke

loopbaancompetenties omarmt

het onderwijs? Bijzonder

hoogleraar Marinka Kuijpers

verzorgt op 13 en 23 april voor leidinggevenden

in het primair en voortgezet onderwijs een

Masterclass Loopbaangesprekken bij de AVS, waarin

zij haar wetenschappelijke kennis combineert

met de praktische toepassing van de door haar

ontwikkelde loopbaancompetenties. Ook leert ze

dit gedachtegoed door te vertalen naar de eigen

school(organisatie). tekst winnie lafeber

“Zorg ervoor dat leraren zelf gaan nadenken over hun talenten en

hoe ze deze kunnen inzetten voor hun eigen organisatie(doelen).

Creëer een cultuur waarin schoolleiders en medewerkers zich

bewust zijn van welke veranderingen er voor henzelf en de orga-

nisatie nodig zijn. Bespreek de invloed van leraren op hun eigen

loopbaan.” Dit zijn volgens Marinka Kuijpers, al 15 jaar loopbaan-

deskundige en trainer van ruim 1.000 loopbaanbegeleiders en

schoolleiders op vmbo’s en roc’s, enkele essentiële uitgangspunten

bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). Kuijpers weet van

wanten als bijzonder hoogleraar Leeromgeving en Leerloopbanen

in het (v)mbo aan de Open Universiteit, lector Pedagogiek van

de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool en onderzoeker/

directeur bij Carpe-CarrièrePerspectief en Loopbaangroep. Ze deed

(in 1999-2003) promotieonderzoek naar loopbaancompetenties van

werknemers. Dit wekte de interesse vanuit het onderwijs – hoe je

leerlingen kunt activeren om zich voor te bereiden op hun loopbaan

– wat ertoe geleid heeft dat haar loopbaancompetenties onder

andere zijn opgenomen in het lob-examenprogramma van de vmbo-

beroepsgerichte leerweg.

Onderzoekende houding
Voor haar promotie onderzocht ze welke loopbaancompetenties bij-

dragen aan succesvol proactief loopbaangedrag. Na uitgebreid lite-

ratuuronderzoek en onderzoek in de praktijk (bij scholen en andere

organisaties) is Kuijpers uitgekomen op vijf loopbaancompetenties

die bijdragen aan de loopbaanontwikkeling van werknemers: kwali-

teitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing

en netwerken. “In de (trainings)praktijk is dit een handvat gebleken

voor het voeren van goede loopbaangesprekken. De competentie

‘werkexploratie’, een onderzoekende houding aannemen, wordt bij-

voorbeeld steeds vaker gevraagd van leraren. Maar ook de andere

competenties zijn steeds belangrijker voor werken in het onderwijs.

Het sluit bovendien aan bij de cultuurverandering die in sommige

onderwijsorganisaties nodig is.”

Verantwoordelijkheid
Voor die cultuurverandering zijn zowel schoolleiders als leraren ver-

antwoordelijk. “Ik hoor sommige schoolleiders zeggen dat leraren

zich niet willen ontwikkelen en leraren roepen dat ze geen tijd heb-

ben om na te denken over hun loopbaan. Maar de arbeidsmarkt ver-

andert, het werk wordt complexer en dat vraagt een andere manier

van werken waarin steeds vaker een beroep wordt gedaan op

(zelfsturing in) leren. Daarom is het belangrijk loopbaangesprekken

te voeren over de passie en talenten van de werknemer en hoe die

aansluiten bij de doelen van de organisatie. De schoolleider heeft

hierin een voorbeeld en bespreekt welke veranderingen mogelijk

zijn, hoe je projecten anders kunt aanpakken, et cetera. De school-

leider draagt niet de kant-en-klare antwoorden en de oplossingen

aan, maar stelt de (goede) vragen en laat problemen onderzoeken.

Uit onderzoek blijkt dat de schoolleider een essentiële rol heeft

bij cultuurverandering.” Daar ligt volgens Kuijpers dan ook een

grote kans.

Autonomie en werkplezier
Veel (vo-)scholen passen inmiddels het gedachtegoed van Kuijpers

toe in de begeleiding van leerlingen. Die ervaring is ook goed toe-

pasbaar op loopbaangesprekken die schoolleiders met leraren voe-

ren. “De uitgangspunten zijn hetzelfde, hoewel er op microniveau

natuurlijk verschillen zijn. In loopbaangesprekken met leraren moet

de schoolleider aandacht hebben voor wat iemand ‘wil leren’, niet

wat hij of zij ‘moet doen’. Laat leraren nadenken over ervaringen die

indruk maken en wat dat zegt over hun talenten en motieven.

Talenten van leraren ontdekken
en inzetten

Masterclass Loopbaangesprekken Nieuw!
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Veel leraren durven zich daarover niet te uiten of zijn zich er niet

bewust van. Ze denken pas na over hun loopbaan als het water ze

aan de lippen staat, bijvoorbeeld als de baan niet meer bevalt of als

ze een burn-out hebben. Het leven wordt veel leuker als je je eerder

bedenkt waar je kansen liggen.” Kuijpers wijst hierbij op het belang

van autonomie en werkplezier, wat ook minder ziekteverzuim

veroorzaakt.

Reflecteren en activeren
De Masterclass Loopbaanleren is met name bedoeld voor school-

leiders die de kwaliteiten van hun medewerkers en eigenaarschap

in persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden en een stap willen

zetten in de gespreksvoering hierover. Deelnemers leren met behulp

van oefeningen welke gerichte vragen ze kunnen stellen en hoe

ze talenten kunnen ontdekken en inzetten voor de organisatie.

Kuijpers: “Daarbij behandelen we ook de praktische toepassing van

de loopbaancompetenties. Belangrijk is het ‘reflecteren’ en ‘active-

ren’. Met reflecteren zet je leraren aan het denken over hun eigen

loopbaan, met ‘activeren’ kunnen schoolleiders leraren stimuleren

tot actie. Hierbij gaat het om leren netwerken, werkexploratie en

loopbaansturing.” Ook de eigen loopbaan van schoolleiders komt

aan bod, net als good practices.

Netwerken
Kuijpers constateert dat loopbaanontwikkeling in het onderwijs

steeds vaker in het schoolprogramma staat en dat ook de politiek

professionalisering hoog op de agenda zet. “In het onderwijs is,

zeker in vergelijking met het bedrijfsleven, weinig aandacht voor

netwerken, wat toch een belangrijk element is voor loopbaansuc-

ces. Ik hoor regelmatig dat schoolleiders loopbaanontwikkeling

een belangrijke plaats willen geven in hun onderwijs. Toch weten

ze vaak niet wat het precies inhoudt. Het komt ook voor dat leiding-

gevenden alleen aandacht hebben voor wat nodig is voor de orga-

nisatie en weinig oog hebben voor talentontwikkeling.” Illustratief

is de tegeltjeswijsheid die Kuijpers aanhaalt: Manager tegen HRM:

‘Stel je voor dat ze zich allemaal gaan ontwikkelen en ze vertrek-

ken?’ Waarop HRM antwoordt: ‘Stel je voor dat je het niet doet,

en ze blijven?’ _

‘ l e r a r e n  z i j n  g e m ot i v e e r d e r  a l s
d e  d i a lo o g  o v e r  h u n  lo o p b a a n
m e t  d e  s c h o o l l e i d e r  h e e f t
p l a at s g e vo n d e n ’

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Data: 13 april of 23 april 2015

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/masterclass loopbaangesprekken

Foto: Hans Roggen
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voor: schoolleider, intern begeleider, in- of externe coach

van: Bazalt, HCO, RPCZ, OnderwijsAdvies en Fontys Fydes

wat: boek

Coaching en reflectie in de klas
Uit onderzoek blijkt dat reflectie het meest krachtige instrument

is om de vaardigheden van leraren te verbeteren. Het gaat hier-

bij om het stellen van persoonlijke doelen, gerichte oefening

en feedback en observaties en discussies over lesgeven. De

Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano geeft

tips en tools om dit proces van reflecteren op gang te brengen

en ondersteunen. Bouwt voort op het boek De Reflectieve

Leraar. www.bazalt.nl

voor: schoolleiders en leraren po, vo en so, opleiders van

lerarenopleidingen en pabo’s

van: OCW, Rutgers WPF, Stichting School en Veiligheid,

EduDivers en Soa Aids Nederland

wanneer: 16 april

waar: TivoliVredenburg, Utrecht

wat: landelijke onderwijsconferentie

Samen werken aan sociale
veiligheid

Dé plek voor inspiratie en dialoog over een effectieve aanpak

van sociale veiligheid in en om de school. Met thema’s als

pesten, discriminatie, seksualiteit, seksueel grensoverschrij-

dend gedrag en seksuele diversiteit, religie en culuur. Verder

ook good practices, tips en tools. Tevens aandacht voor

dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst. Speciale gasten:

minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

www.allerespect.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: po-scholen

van: Liliane Fonds

wanneer: 12 maart

waar: landelijk

wat: actie

‘Wij trekken aan de bel’
Een minuut lang maken zoveel mogelijk basisscholieren wereld-

wijd een herrie van jewelste om te laten horen hoe oneerlijk ze

het vinden dat op de armste plekken van de wereld 90 procent

van de kinderen (vaak met een handicap) niet naar school kan

of mag. Het Milleniumdoel ‘in 2015 gaat elk kind naar de basis-

school’ wordt niet gehaald. Scholen kunnen zich aanmelden

voor de actie op www.wijtrekkenaandebel.nl. Daar zijn ook een

actiedraaiboek, lesmateriaal over kinderrechten en informatie

over gratis gastlessen te vinden.

voor: bestuurders, HR-medewerkers, directeuren, leraren en

onderwijsondersteunend personeel po

van: Sectorplan PO/Participatiefonds

wat: wedstrijd

Beste idee voor mobiliteit
Heeft u een goed idee of praktijkvoorbeeld op gebied van

mobiliteit in het onderwijs, waarmee u uw collega’s en

de sector wilt helpen? Het beste idee wordt beloond met

een leuke prijs! Ideeën voor deze wedstrijd kunt u vóór

maandag 13 april 2015 indienen via www.sectorplanpo.nl/

wedstrijd-beste-idee-voor-mobiliteit-het-po

voor: schoolleiders, bestuurders, rectoren/teamleiders vo

van: VO-content

wanneer: 23 april

waar: Stedelijk College Eindhoven

wat: managementdag

Ict in het vo
Hoe pakken andere scholen de implementatie van ict aan?

Schoolleiders presenteren hun ervaringen. Bezoekers gaan met

hen en met elkaar in gesprek over de kansen en knelpunten

van ict, devices, Stercollecties en gepersonaliseerd onderwijs.

www.vo-content.nl/managementdagen
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voor: besturen, directeuren, leraren, it-coördinatoren po

van: Samsung

wat: online platform

Toekomstproof
Onderwijsprofessionals kunnen hier kennis, nuttige apps, ver-

nieuwende ideeën en inzichten uitwisselen. Om de digitale kloof

tussen leerlingen en leraren te overbruggen. Elke hub bestaat

uit de onderdelen Smart Classrooms, fysieke inrichting van

klaslokalen met de nieuwste technologie en digitale leermid-

delen en Smart Teachers, waar onderwijsprofessionals worden

getraind om hun lessen ‘toekomstproef’ te maken. Is onder-

deel van overkoepelende Smart Education Hub-programma.

www.smartsharingplatform.nl

voor: onderwijs en jeugdzorg

van: Nederlands Jeugdinstituut

wat: online dossier

Jongerenwerk
Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van

kwetsbare jongens en meisjes en bij het begeleiden bij talent-

ontwikkeling. Daarnaast is het van belang voor de participatie

van jongeren in het onderwijs, de vrije tijd, de arbeidsmarkt en

voor de samenleving. De samenwerking tussen jongerenwerk en

jeugdzorg krijgt in aanloop naar het nieuwe jeugdstelsel meer

vorm. In het dossier staat hoe jongerenwerk in de wijk samen-

werkt met vmbo-scholen, kinder- en tienerwerk, opbouwwerk en

maatschappelijk werk. Ook is er meer informatie te vinden over

praktijk, kwaliteit en beleid rond jongerenwerk. www.nji.nl/

jongerenwerk

voor: docenten vo-scholen, ouders, jeugdwerkers

van: uitgeverij LannooCampus

wat: boek

Mediawijs online
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren veilig kunnen

internetten? Deze gids geeft een overzicht van alle wetenschap-

pelijke kennis over online kansen en risico’s, zoals cyberpesten,

grooming, sexting en nieuwe digitale vormen van reclame.

Opgesteld in samenwerking met leraren en praktijkdeskundigen

uit diverse organisaties. Met tips om kansen en problemen

met betrekking tot jongeren en sociale media te herkennen en

bespreekbaar te maken. www.lannoocampus.be

voor: scholen, besturen, MR’en, ouders, gemeenten

van: Public Result

wat: instrument

Transitieatlas
De nieuwe Transitieatlas helpt gebruikers te denken in ver-

schillende scenario’s en zorgt voor meer bewustwording van

de gevolgen van krimp. Bevordert ook dat alle partijen in een

vroeg stadium bij het proces betrokken worden. Op basis van

de uitkomsten kunnen gebruikers beleidsopties opstellen. Als

alle relevante partijen daaraan meewerken, draagt de atlas

bij aan het verkrijgen van draagvlak voor de te maken keuzes.

www.transitieatlas.nl

voor: directeuren po

van: Koninklijke Van Gorcum

wat: online tool

Mijnschoolplan
Met Mijnschoolplan kunnen scholen heel eenvoudig hun

schoolplan opstellen, en voldoen aan de eisen die de inspectie

stelt. Nieuw is de mogelijkheid om samen met het team de basis

te leggen voor het schoolplan. www.mijnschoolplan.nl

voor: groep 6, 7 en 8

van: Platform Handschriftontwikkeling en Kika

wat: lessenserie

Werken aan de schrijfbeweging
Motiveert om met de hand te blijven schrijven. Schrijven

heeft een positief effect op de coördinatie en ontwikke-

ling van hersenfuncties. De set bestaat uit losse kaarten

en uitgewerkte schrijflessen. Kan naast elke bestaande

methode gebruikt worden, zowel klassikaal als zelfstandig.

Geschikt voor digibord en printer. De opbrengst gaat naar

Kika. Bestellen: platformhso@home.nl Meer informatie:

www.handschriftontwikkeling.nl
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www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen,
veiligheid, rust en
wederzijds respect
• Preventief en curatief

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

• Gratis volgsysteem, door COTAN
positief beoordeeld

• Aanpak van pesten, erkend effectief 
(NJi)

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

T (036) 548 94 05
E info@kanjertraining.nl
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 15,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

Handig!
• Altijd dichtbij de natuur
• Altijd als enige in een verblijf
• Veel speelmogelijkheden

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

maaltijden p.p.p.d. rekening
houdend met dieet- en eetwensen

36 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
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boekbespreking

Ja, u leest het goed. De kop van deze boekbespreking eindigt niet met een

vraagteken, maar met een uitroepteken. En dat terwijl de publicatie van Joost

Crasborn veel vragen stelt en beantwoordt. Een boek dat na het lezen maar

één groot nadeel heeft: het is bijna een kilo zwaar terwijl je het eigenlijk altijd

bij je wilt hebben. tekst marleen huisman

De publicatie is een uitnodiging voor elke

schoolleider om de eigen waarden, visie,

keuzes, koers en acties stevig neer te zetten

in de school en verder te ontwikkelen. Het

is een echt leer-werkboek en een absolute

aanrader voor iedereen die bij het coachen

van zijn of haar team een steuntje in de

rug kan gebruiken. Veel van de beschreven

interventies ben ik al ergens tegen gekomen

of heb ik al geleerd tijdens een nascholing.

Maar in welke cursusmap stond het? En

hoe ging het ook alweer precies? Alles staat

overzichtelijk bij elkaar in Crasborns naslag-

werk, met achtergronden, tips, praktijkvoor-

beelden en voorbeeldvragen. De schrijver

helpt je bij het zetten van de stappen die

nodig zijn om bijvoorbeeld de individuele

verschillen te benutten om tot één krachtig

team te komen. Het hele boek richt zich

vooral op het hoe en is neutraal en zonder

oordeel geschreven. Het helpt je je team

goed aan te sturen en geeft duidelijk aan

wat er van je leiderschap verwacht wordt.

De grote hoe-vraag van het boek is: Hoe kan

ik de resultaten van mijn team optimalise-

ren door het zelfaccepterend, zelflerend,

zelfsturend en zelfoplossend vermogen van

het team te vergroten? Deze vraag wordt

in 29 hoofdstukken en een groot aantal

deelvragen beantwoord. Voorbeelden

van deelvragen zijn: Hoe leer je je team

creatief om te gaan met tegenstellingen en

weerstanden? Hoe vergroot je de resultaat-

gerichtheid? Hoe maak je zo goed mogelijk

gebruik van elkaars talenten? Hoe bouw

je vertrouwen op in een team? Hoe zorg je

ervoor dat de collectieve ambitie en kracht

gezamenlijk ervaren en gedragen wordt?

Allemaal vragen die je de weg wijzen om

samen met je team via mooie werkvormen

hoe coach ik mijn team
en het team zichzelf!

keuzes te maken en antwoorden te vinden.

Na het lezen van de publicatie wil je het

liefst zo snel mogelijk een studiedag of

meer plannen. Zoveel ideeën en werkvor-

men om binnen je eigen onderwerpen te

gebruiken en allemaal heel makkelijk op

te pakken. Wat ik heel prettig vind zijn de

vragenlijstjes en checklijsten. Ze zetten je

meteen op het goede spoor of zorgen voor

goede reflectie. Je hoeft hierdoor niet altijd

alles uit jezelf te halen.

Op de cover staat beschreven dat het een

inspirerend naslagwerk is. Daar heb ik in

eerste instantie wel moeite mee. Ik bepaal

zelf wel hoe inspirerend ik een boek vind.

Maar achteraf moet ik zeggen dat deze belof-

te echt wordt waargemaakt. Vooral de ‘denk

& doe acties’, waar veel onderdelen mee

eindigen zijn fijn. En mooi dat Crasborn ook

aangeeft dat je over samenwerking wel veel

kunt lezen, maar dat je het alleen leert door

veel samen te doen. Zijn visie onderstreep ik

helemaal: Hou het simpel, focus op en doe

wat werkt, kom vanuit ambitie en kracht in

actie, vier successen en wees open en direct.

Dit boek wordt voor mij een ‘samen-leren-

samen-doen-naslagwerk’ dat me zeker gaat

helpen. En dat met een uitroepteken, geen

vraagteken! _

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij

de Stichting Katholiek Onderwijs Haaren.

Hoe coach ik mijn team en het team zichzelf!

Inspirerend naslagwerk met veel praktische

tips, Joost Crasborn, uitgeverij Thema, 2013,

ISBN: 9789058716378

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug

te vinden op www.avs.nl/vereniging/publicatiesen

producten/kaderprimair/boekbesprekingen.

‘d it  boek wordt voor
mi j  een ‘samen-leren-
samen-doen-na sl ag-
werk’

a dv i e s  o p  m a at
Het hebben van of het werken in een goed functionerend team is geen toeval: daar moet

hard aan worden gewerkt en vraagt constant onderhoud en reflectie van aanstuurder en

teamlid. De AVS biedt schoolleiders en hun team(s) in het po en vo het maatwerkaanbod

‘Van team-gedoe naar een doe-team’. Organiseer tijd om de teamkwaliteit te onderhouden

en verder te ontwikkelen. Laat u eens bijpraten om vanuit een niet alledaagse invalshoek

naar uw team te kijken en met uw team te werken.

Meer informatie: AVS, Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010
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Stichting Sint Josephscholen zoekt een:
daadkrachtige, ondernemende en
inspirerende: DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

Basisschool “De Hazesprong”,
Bisonstraat 3, 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 Hazesprong  is gevestigd aan de
Bisonstraat  in de wijk Hazekamp in Nijmegen.
De school telt op dit ogenblik ruim 500  leerlingen, 19
groepen en 40 medewerkers.
Kenmerkend voor onze school is een goed
pedagogisch klimaat waar,  in een gestructureerde
omgeving, rekening gehouden wordt met verschillen
tussen kinderen. Adaptief onderwijs, een goed
opgezette structuur voor leerlingenzorg en een
uitgewerkte aanpak voor meerbegaafde kinderen
staan garant voor onderwijs op maat. Binnen de
school zijn twee zgn. Leonardogroepen actief.
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.hazesprong.nl.

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• daadkrachtig is vanuit de menselijke maat, en op een
respectvolle wijze in staat is om lijnen uit te zetten en er naar
handelt;

• zichtbaar is binnen onze school en oog heeft voor profilering in
de omgeving;

• communicatief sterk is naar team, ouders en kinderen en naar
externen;

• gericht aandacht heeft voor teamontwikkeling en mensen
weet te verbinden;

• op een inspirerende wijze onderwijskundig leiding geeft aan
de school en onderbouwd aan veranderingen weet te werken,
samen met het team en in afstemming met de ouders;

• een duidelijke visie heeft op de omgang met en de
ontwikkeling van kinderen op alle niveaus.

• 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 6 en 9 maart 2015
uitgenodigd voor deelname aan een online-assessment. Dit assessment
wordt door hen uitgevoerd tussen 10 en 13 maart 2015.
O.b.v. de uitslagen van de assessments worden kandidaten opgeroepen
voor een sollicitatiegesprek. De 1e gespreksronde vindt plaats op 25
maart 2015 (in de middag en avond). Voor nadere inlichtingen kan men
zich wenden tot Carina Coenen, lid van het schoolmanagementteam
(024-3550130) of tot de beleidsmedewerker P&O van de Stichting Sint
Josephscholen, de heer Ab Verheul (024-3818288).
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae,
kan men kan men vóór 1 maart 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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Uitgelicht
thema _ Onderwijs verbinden met jeugdzorg
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe

Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen

beide sectoren. Het biedt kansen om met kwetsbare

jongeren en gezinnen aan de slag te gaan. Er zijn volop

ideeën om vorm te geven aan de samenwerking. “Dit

werkt effectiever dan multidisciplinaire overlegteams

zoals het ZAT.” pagina 12

achtergrond _ Meepraten over
strategisch beleidsplan
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen

bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch

beleidsplan. Want het beleidsplan moet zijn van degenen

die rechtstreeks te maken krijgen met de uitvoering

ervan. Twee schoolbesturen experimenteerden met

deze aanpak. pagina 24

actueel

// Tussenkop
Bodytekst

// Tussenkop
Bodytekst

// Tussenkop
Bodytekst

1000-21-4000-2496 AVS KP 2014-2015-6 Kleur: fc

Hoe mooi
  WETENSCHAP
EN TECHNOLOGIE is

en wat je er allemaal 
 mee kunt doen, 

dát zie je pas, 
 door de OGEN van 
de INSPIRERENDE 
     LERAAR

- Jan Terlouw -

Een inspirerende leraar is onmisbaar in het leerproces, net als
verwondering en nieuwsgierigheid. Wetenschap & technologie
wakkert de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan.
Met wetenschap en technologie ontwikkel je vaardigheden
voor de toekomst zoals vindingrijkheid en creativiteit. Haal
wetenschap en technologie de klas in! Uw regionale netwerk
kan u daarbij helpen, of het nu gaat om informatie, middelen
voor professionalisering van uw leraren of inspiratie. Kijk op
www.kiezenvoortechnologie.nl, vind uw regio en doe mee!

Vind de volledige rede van Jan Terlouw over de inspirerende
leraar op www.kiezenvoortechnologie.nl/terlouw

Ondersteuning nodig met wetenschap 
en techniek op school? Meld u nu aan op 
www.kiezenvoortechnologie.nl
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Krijgt u onze nieuwsbrief? info@boomtestuitgevers.nl
Schrijf u in op de website! (020) 524 45 14

Kies voor het andere
leerlingvolgsysteem!

✓ Op	elk	moment	in het	jaar	af te	nemen
✓ Toegelaten	door	de	Onderwijsinspectie
✓ Verwacht:	SVT	Spelling.	100%	dictee!

   www.boomonderwijs.nl

Bestel	een	gratis	informatiepakket
of	maak	een	afspraak met	ons	bij	u	in	huis!
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