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Op 11, 12 en 13 februari is het weer zover. Leerlingen van groep 8 mogen laten
zien wat ze kunnen. Drie dagen gebogen over de eindtoets basisonderwijs.
Briefjes op de deur met ‘Stilte, toets!’. Voor veel kinderen hangt er (te) veel
van af. Omdat een groot deel van de vo-scholen nog steeds veel waarde
hecht  – soms in absolute zin – aan de Citoscores bij de aanname van
leerlingen, moet je wel goed presteren. Jammer als je een off day hebt, je
oma erg ziek is of je gewoon buikpijn hebt en dus minder goed presteert. Je
moet maar meteen leren dat het leven hard is en vol met te nemen barrières.
Daarbij moet Cito ook leven. Er wordt veel geïnvesteerd in de eindtoets en
er moet ook aan verdiend worden. Ongeveer 150 duizend leerlingen maken
de toets, die per leerling 17 euro kost. Het gaat dus om ruim 2,5 miljoen
euro. Maar ook andere organisaties willen graag wat mee profiteren van
deze melkkoe. Commerciële instellingen zoals de LOI, thuisonderwijs en vele
andere instanties bieden cursussen aan hoe om te gaan met de Citotoets
voor prijzen die liggen tussen de 50 en 100 euro en soms nog hoger. Ouders
wordt voorgespiegeld dat oefenen met de toets een hogere eindscore
betekent. Of dat kan is zeer twijfelachtig en hoe houd je je straks staande
als een hogere eindtoets niet meer past bij wat je eigenlijk kunt? Maar ook
scholen worden onder druk gezet. Ouders willen dat de school meedoet en
voor scholen wordt het steeds belangrijker een hogere Citoscore te bereiken.
Sinds jaar en dag gebruikt de onderwijsinspectie de Citoscore voor een groot
deel om de kwaliteit van de school te meten. En afgelopen jaar kwam daar
nog bij dat RTL4 met behulp van datagoochelaar Scheerens rankinglijstjes
presenteerde van zogenaamd ‘best scorende’ scholen.
En wat nou als we eens met dit circus ophielden? En de 2,5 miljoen euro
gewoon in goed onderwijs zouden investeren? Als we scholen en ouders
weer zelf laten bepalen hoe en wanneer kinderen kunnen laten zien wat ze
geleerd hebben op school? En dan niet alleen door het hanteren van een
cognitieve toets, maar vooral ook kijken hoe het kind heeft geleerd zich
staande te houden in deze gecompliceerde wereld. Hoe het zit met het
zelfvertrouwen en de leerdrift, met welke talenten dit kind heeft. Als we eens
zouden ophouden 12-jarige kinderen af te rekenen op hun ontwikkeling, op
een leeftijd dat ze nog volop ontdekken wie ze zijn? Dat we het onderwijs
teruggeven aan scholen en ouders, goed gefaciliteerd door een overheid
die deze taak grondwettelijk heeft vastgelegd. Wat nou als scholen volgend
jaar wel de wettelijke verplichting tot een eindtoets uitvoeren, maar zelf
bepalen wanneer en met welke toets? En wat nou als die uitkomst net als
het medisch beroepsgeheim alleen ter beschikking komt van school, ouders
en leerling? Wat nou… _
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actiegroep van schoolleiders keert zich tegen eindtoets

‘Schaf de Citotoets af’

om álle vaardigheden van
leerlingen te testen.

De Citotoets moet worden afgeschaft, stelde de nieuw opgerichte actiegroep
'Op weg naar geweldig onderwijs' onlangs in dagblad Trouw.
De graadmeter voor achtstegroepers die in februari op 85
procent van de basisscholen
wordt afgenomen, frustreert
het geven van goed onderwijs.
De actiegroep, bestaande uit
een aantal schooldirecteuren en een gz-psycholoog,
noemt het een ‘onrechtvaardige ontwikkeling’ dat de
onderwijsinspectie de toets
gebruikt als ijkpunt voor
onderwijskwaliteit’.

Het stoort de groep dat de
Citotoets alleen maar cognitieve vaardigheden beoordeelt
en dat de aandacht voor creativiteit, technisch inzicht en
sportief talent ontbreekt. Het
wordt hoog tijd, vinden de
ondertekenaars, dat het onderwijs weer de functie krijgt die
het vroeger had: de talenten
van kinderen ontplooien op
pedagogisch en didactisch
verantwoorde wijze. “Door de

verstikkende onderwijscultuur
vallen veel kinderen buiten de
boot. De gevolgen worden nog
zorgwekkender als Passend
onderwijs zijn intrede doet.
Het kan dat scholen liever
geen kinderen zien die niet
voor betere opbrengsten zorgen en veel zorg behoeven.”
Cito zelf benadrukt in een
reactie aan Trouw dat het
nooit de bedoeling is geweest

Onlangs stemde de Eerste
Kamer in met een verplichte,
centrale eindtoets voor
Nederlandse taal en voor
rekenen-wiskunde in groep 8
van het basisonderwijs, af te
nemen tussen half april en
half mei 2015. Scholen hoeven de verplichte toets niet
per se bij Cito af te nemen,
mits de alternatieve eindtoets voldoet aan landelijke
kwaliteitseisen. Het advies
van de leerkracht over het
vervolgonderwijs van de leerlingen is leidend. _

‘tijd voor maatschappelijk debat over onderwijs’

In toenemende mate ontslag voor ouder
onderwijspersoneel
Onderwijsbond CNV sloeg medio december 2013 alarm over het gedwongen
vertrek van oudere leraren. Dat besturen dit zouden doen om financiële redenen,
is maar gedeeltelijk waar. “Het wordt tijd voor een maatschappelijk debat over
het onderwijs”, vindt de AVS.
Dat ouder onderwijspersoneel
steeds vaker te maken heeft
met conflict- en ontslagsituaties, zoals Trouw op 12 december 2013 meldde (gebaseerd
op cijfers van CNV Onderwijs),
heeft volgens de AVS verschillende oorzaken:
• De werkomstandigheden
worden steeds zwaarder. De
verantwoordingslast richting inspectie en overheden
neemt toe, evenals het aantal
taken dat aan scholen wordt
toegedicht.
• Ouders worden steeds
veeleisender. Citoscores moeten omhoog en we moeten
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werken aan maatwerkonderwijs en Passend onderwijs.
Allemaal terechte eisen, maar
dat moeten we wel zien tegen
het licht van steeds achterblijvende bekostiging.
• De krimp waarmee scholen worstelen vraagt in veel
gevallen ook om ander personeelsbeleid. Het mechanisme
last in first out werkt zeer in
het nadeel van jonge leraren.
Het zijn juist de jonge leraren
die de komende jaren, als de
babyboomgeneratie met pensioen gaat, het onderwijs gaan
dragen.
• Schoolbesturen besteden
nog steeds veel te weinig geld

aan de professionalisering
van leraren. Als je je vak niet
(kunt) bijhouden, wordt het
werk ook steeds zwaarder.
De toenemende druk en
maatregelen leiden er, helaas
vaker dan in het verleden, toe
dat oudere leraren worden
ontslagen. Soms is het eigen
wens, soms is het tegen hun
wens. Er zijn immers nog
steeds veel mogelijkheden
om eerder te stoppen. Het
vertrek van oudere leraren
is niet altijd gedwongen. Het
komt ook voor dat oudere
leraren en besturen gezamenlijk besluiten tot demotiebeleid. Dit beeld is overigens

ook te zien bij directeuren.
De AVS begeleidt in toenemende mate oudere schoolleiders die door hun besturen
worden ontslagen.

Maatregelen
Het wordt echt tijd voor een
maatschappelijk/politiek
debat over wat we de komende
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jaren met ons onderwijs willen en wat we er voor over
hebben. De AVS zet in op de
volgende tien maatregelen:
1. Leg het primaat voor onderwijs terug bij de school. Dat is
de kern van ons onderwijs.
2. Zorg voor op de 21e eeuw
afgestemde onderwijsgebouwen, die aan dezelfde richtlijnen voldoen als werkruimten
waar wij werknemers buiten
het onderwijs in huisvesten.
3. Zorg voor voldoende handen in de klas. Grotere groepen in ruime klaslokalen met
voldoende middelen hoeven
geen probleem te zijn, als er

maar voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.
4. Geef de professional de
ruimte om zijn eigen werk
in te richten en maak hem of
haar daar ook verantwoordelijk voor. Stel realistische doelen aan scholen.
5. Verander de governancestructuur. Maak schoolleiders
weer de ondernemers van
vroeger en laat besturen
kaderstellend en faciliterend
optreden en toezicht houden
op de kwaliteit, zonder dat
dit de normale werkgeverwerknemerrelatie hoeft te
schaden. Met andere woorden: schaf de driedeling

lagere pensioenopbouw

Belangrijkste
aandachtspunten
pensioenakkoord
Op 18 december 2013 is een pensioenakkoord bereikt.
Het kabinet blijft er van uitgaan dat ook met een lagere
pensioenopbouw wel voldoende gespaard kan worden voor
een goede pensioenvoorziening.
Een korte samenvatting van de genomen besluiten:
• Vanaf 2015 mag er jaarlijks binnen de fiscale ruimte 1,875 procent van het inkomen voor pensioen worden gespaard. Nu is
dat nog 2,25 procent. Het kabinet had eerder in het Regeerakkoord nog afgesproken de maximale pensioenopbouw in
2015 te verlagen naar 1,75 procent, maar dat plan sneuvelde
afgelopen najaar in de Eerste Kamer. De pensioenopbouw van
1,875 procent geldt tot een jaarinkomen van Y 100.000. Voor
een hoger jaarinkomen komt een vrijwillige spaarregeling.
Die wordt betaald met geld uit het sociaal akkoord.
• Door de lagere pensioenopbouw kunnen de pensioenpremies verlaagd worden. De Nederlandsche Bank houdt hierop
toezicht.
• Er komt een apart pensioenfonds voor zzp’ers.
De Algemene Pensioengroep (APG), de moedermaatschappij van
pensioenfonds ABP, maakte een eerste analyse van de inhoud
van deze pensioenversoberingsdeal, zie www.avs.nl/dossiers/
pensioenensocialezekerheid. 
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toezicht-bestuur-directie af
en kom tot een tweelaagse
governance-structuur: een
kaderstellend, faciliterend en
toezichthoudend bestuur en
de schooldirectie.
6. Stel na- en bijscholing verplicht. Maak haast met het
Schoolleiders- en Lerarenregister. Ontwikkel lerende netwerken tussen scholen, schoolleiders en leraren.
7. Zorg voor voldoende en stabiele financiering.
8. Laat deskundige onderwijsinspecteurs scholen weer
inspecteren waarbij ze niet
kijken vanuit een toezichtkader, maar gaan functioneren

als professionele externe
assessors. Een inspectierapport moet aanleiding zijn tot
dialoog, niet tot rankinglijstjes
en afrekeningen.
9. Stop met door de overheid
afgedwongen centrale, gestandaardiseerde toetsen. Laat
scholen weer zelf gaan over het
meten van hun eigen kwaliteit.
Dat scholen daarover dan rapporteren staat buiten kijf.
10. Maar het meest belangrijke: spreek vertrouwen uit
in het belangrijke werk dat
professionals in de school
doen. Zij bouwen immers aan
het menselijk kapitaal van de
toekomst. 

initiatiefwet huis voor
klokkenluiders

Positie klokkenluiders
weer iets verstevigd
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de initiatiefwet
Huis voor Klokkenluiders. Het parlement nam ook een
amendement aan waarin nadrukkelijk geregeld wordt dat
klokkenluiders pas bij het Huis terechtkunnen als ze eerst
intern melding hebben gemaakt van de geconstateerde
maatschappelijke misstand.
De wet, ingediend door zeven politieke partijen, moet de positie
van klokkenluiders verbeteren. Medewerkers van organisaties
die menen dat hun werkgever zich schuldig maakt aan een ‘misstand waarbij het maatschappelijk belang ernstig in het geding
is’, kunnen naar het Huis voor Klokkenluiders stappen. Het
gaat bijvoorbeeld om het schenden van wettelijke voorschriften, maar ook wanneer er gevaar is voor gezondheid, veiligheid
of het milieu. Fraude en corruptie kunnen eveneens gemeld
worden.
Het Huis voor Klokkenluiders adviseert de klokkenluider over
de te nemen stappen, maar onderzoekt de melding ook zelf.
Een eerdere financiële ondersteuning voor de klokkenluider
door het Huis werd al eerder uit de wet geschrapt. 
Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010
of helpdesk@avs.nl.
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algemene rekenkamer landelijk specifiek plan ontbreekt

Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd
Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals:
kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat constateert het
Arbeidsmarktplatform PO in de ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’.
Bij gebrek aan een landelijk
specifiek plan voor duurzame inzetbaarheid dat de
pijlers vitaliteit/gezondheid,
ontwikkeling en motivatie/
werkplezier aan elkaar verbindt, lijken het beleid, de
afspraken en interventies
nogal fragmentarisch, aldus
het Arbeidsmarktplatform
PO. In akkoorden en agenda’s zijn globale afspraken

gemaakt die duurzame
inzetbaarheid raken, maar de
concrete invulling daarvan
wordt vaak doorgeschoven
naar de cao-tafel. Concrete
interventies gericht op duurzame inzetbaarheid zijn vooralsnog moeilijk te identificeren. Het lijkt erop dat, vooral
wat de pijler vitaliteitsbeleid/
gezondheid betreft, nog
veel winst te behalen valt bij

scholen en schoolbesturen
in het primair onderwijs,
concludeert het Arbeidsmarktplatform. Duurzame
inzetbaarheid van personeel
in het po staat mogelijk op
gespannen voet met kortetermijnbelangen van scholen
en schoolbesturen. Bijvoorbeeld in krimpregio’s, waar
het behoud van personeel
mogelijk geen voorrang

heeft. Belang hechten aan
duurzame inzetbaarheid
getuigt echter van goed werkgeverschap en professioneel
HRM-beleid op de wat langere
termijn. _
De ‘Jaarrapportage duurzame
inzetbaarheid’ is te vinden op
www.arbeidsmarkt
platformpo.nl.

aanmelden tot en met 31 januari

Inschrijving Koningsspelen 2014 van start
Ook dit jaar kunnen scholen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied weer deelnemen
aan de Koningsspelen. Tot en met 31 januari kunnen basisscholen en gemeenten zich inschrijven voor de
Koningsspelen, die dit jaar plaatsvinden op 25 april.
Vorig jaar werden de Koningsspelen voor het eerst gehouden ter gelegenheid van de
inhuldiging van koning Willem-Alexander. Meer dan 80
procent van alle basisscholen
deed toen mee aan de sportdag. Dit jaar zal het sportieve
Oranjefeest voor kinderen
plaatsvinden op de laatste
schooldag voor Koningsdag,
vrijdag 25 april. Richard
Krajicek, initiatiefnemer van
de Koningsspelen, maakte
onlangs bekend dat de organisatie van de Koningsspelen
dit jaar samen met Kinderen
voor Kinderen en zo veel
mogelijk basisschoolleerlingen een wereldrecordpoging
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Foto: Hans Roggen

doet. “Muziekproducer Tjeerd
Oosterhuis en choreografe
Lucia Marthas werken weer
aan een lied met bijbehorende dans, waarmee wij een
wereldrecord willen behalen”, zegt Krajicek. “Net als

vorig jaar met het nummer
Bewegen is Gezond, willen
wij met alle deelnemende
scholen met het nieuwe
lied en de dans de Koningssportdag starten. Als we dat
allemaal tegelijk doen, is
dat een wereldrecord”. Het
lied van Kinderen voor Kinderen wordt begin februari
gepresenteerd en direct na de
voorjaarsvakantie voor ingeschreven scholen beschikbaar
gesteld. Zo hebben de kinderen en scholen ruim de tijd
om te oefenen.
Ongeveer een derde van de
zevenduizend basisscholen
heeft zich al aangemeld voor

de Koningsspelen op 25 april.
Veel scholen zijn echter dicht
vanwege vakantie. De meivakantie start op 26 april, maar
een flink aantal scholen heeft
ook die week ervoor vakantie, omdat daarin Tweede
Paasdag valt. Krajicek roept
gemeenten waar veel scholen
dicht zijn op zelf Koningsspelen te organiseren. Om te
voorkomen dat de spelen volgend jaar opnieuw met vrije
dagen in de knoei komen, zal
dit jaar meteen na 25 april de
datum voor 2015 bekend worden gemaakt. _
Meer informatie en inschrijven: www.koningsspelen.nl
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vijf miljoen beschikbaar voor zeventig pleinen

Nederlandse scholen starten met Gezond Schoolplein
Zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, bouwen in
de periode 2014-2016 een Gezond Schoolplein. De eerste tweeëntwintig scholen gaan vanaf januari 2014 aan
de slag. De zeventig Gezonde Schoolpleinen krijgen een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in
Nederland.
Op een Gezond Schoolplein
krijgen jongeren de ruimte
om te bewegen en te spelen
in een uitdagende, groene
en rookvrije omgeving. Een
Gezond Schoolplein prikkelt
de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang
van de natuur. Tijdens én
na schooltijd. Dit heeft niet
alleen een positief effect op
het concentratievermogen
en de leerprestaties van de
leerlingen, maar ook op het
sociale klimaat van de pleinen. Zo constateerden onderzoekers van Alterra dat er op
groene schoolpleinen minder
wordt gepest. Het Wageningse
kennisinstituut onderzocht
op verzoek van het ministerie van Economische Zaken
en de gemeente Rotterdam
de effecten van de groene
herinrichting van vier Rotterdamse schoolpleinen. Als
een plein aantrekkelijker werd
gevonden, verbeterde het sociale klimaat: kinderen waren
aardiger voor elkaar en er
werd minder ruzie gemaakt.
Op termijn gingen de succesvolle groene herinrichtingen
ook gepaard met een verbetering van het welzijn van
leerlingen.

Aanvraag

2014 kunnen alle scholen een
aanvraag indienen via een
open inschrijving op Gezondeschool.nl/schoolpleinen. Uit de
inschrijvingen worden achtenveertig scholen geselecteerd
die in de periode 2014-2016 een
Gezond Schoolplein realiseren.
De ondersteuning die zij krijgen bestaat uit een financiële
bijdrage voor de inrichting en
aanleg van het schoolplein en
begeleiding bij het:
•	Ontwerp- en
realisatieproces;
•	Organiseren van beheer en
onderhoud;
•	Uitvoeren van een Gezonde
School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen,
roken, alcohol, et cetera;
•	Gebruik van het Gezonde
Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve
buitenactiviteiten worden
verankerd in het bestaande
lesprogramma;
•	Behalen van het vignet
Gezonde School;
•	Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland. _

In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met
de realisatie van een Gezond
Schoolplein. Medio maart

Meer informatie:
www.gezondeschool.nl/
schoolpleinen

Foto: Michiel Wijnbergh

Vijf miljoen beschikbaar
Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door
de ministeries van VWS en
OCW. De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, het
RIVM Centrum Gezond Leven
en de sectorraden. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS):
“De komende jaren is vijf
miljoen euro beschikbaar om
ieder geval zeventig schoolpleinen om te bouwen tot een
Gezond Schoolplein.”
Jantje Beton, IVN en het RIVM
Centrum Gezond Leven zetten in hun aanpak jongeren
centraal bij de inrichting, zij
weten immers als geen ander
wat hen motiveert om te

bewegen en buiten te spelen.
Het onderhoud en beheer is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en
andere betrokkenen uit de
wijk waarin het schoolplein
zich bevindt.
Scholen met een Gezond
Schoolplein gaan voor het
behalen van het vignet Gezonde School. Hiermee laten zij
zien structureel, planmatig
en integraal te werken aan
het verbeteren van de gezondheid van jongeren.

Adverteren in Kader Primair?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair vaak gelezen en goed gewaardeerd
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter
in/met Kader Primair kunt u terecht bij Elma Connecting Business. In geval van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business _ Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk _ t 0226 3316oo _ e avs@elma.nl _ t www.elma.nl
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nog onvoldoende betrokkenheid ouders en leraren

Meerderheid Tweede Kamer wil doorgaan
met invoeren Passend onderwijs
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat voluit moet worden doorgegaan met de invoering van
Passend onderwijs op 1 augustus 2014. De komende maanden moeten wel worden benut om Passend
onderwijs goed te laten landen in de klas, aldus verschillende partijen in een algemeen overleg hierover
op 18 december 2013.
De Vaste Kamercommissie
voor OCW sprak met staatssecretaris Sander Dekker
over onder andere de derde
voortgangsrapportage, het
eindadvies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) en de
Gateway Review. D66 en SP
toonden zich kritisch over de
invoering van Passend onderwijs op 1 augustus aanstaande. Volgens D66 zijn scholen
er op 1 augustus niet klaar
voor. De SP vindt bovendien
dat eerst de klassen kleiner
moeten worden om het tot
een succes te maken.
In het debat uitte de Tweede
Kamer haar zorgen over de
betrokkenheid van ouders
en leraren. Uit de eerder
genoemde rapporten blijkt
dat ouders en leraren nog
onvoldoende worden betrokken (code oranje), terwijl zij
juist belangrijke partners zijn
voor het succes van Passend
onderwijs. Er moeten extra
maatregelen komen om Passend onderwijs op 1 augustus
2014 goed te kunnen invoeren. Dekker acht een extra
impuls aan het invoeringsprogramma nodig en start
een informatie-offensief. De
verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de AVS,
delen de zorg van de Kamer
en vinden het belangrijk dat
de komende tijd wordt ingezet
op de inhoudelijke vraagstukken van Passend onderwijs.
Dan moet bijvoorbeeld
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duidelijk worden hoe een
samenwerkingsverband vanaf
1 augustus 2014 de ondersteuningstoewijzing regelt en
hoe ouders en leraren daarbij
worden betrokken. De VVD wil
een serieuze impuls geven aan
de voorbereidingen. PvdA en
D66 vroegen aandacht voor de
samenhang van onderwijs en
jeugdzorg.

Onjuiste beelden
In de derde voortgangsrapportage wordt ook geconstateerd
dat er onjuiste beelden over
Passend onderwijs bestaan.
Bijvoorbeeld dat het speciaal
onderwijs verdwijnt, of dat er
‘busladingen’ leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte de reguliere klassen
binnenkomen. In de voortgangsrapportage staat wat
er op 1 augustus 2014 in elk
geval duidelijk moet zijn:
•	Ouders en scholen moeten
weten hoe de ondersteuning
van leerlingen met een rugzak eruit ziet.
•	Scholen moeten weten
wat zij doen als een ouder
met een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte
zich meldt.
•	Scholen moeten weten wat
zij doen als er op school
geen passende plek is voor
een leerling.
•	Duidelijk moet zijn hoe een
samenwerkingsverband een
leerling geschikt acht voor
het (v)so.
•	Ouders en scholen moeten

weten waar zij terecht kunnen met klachten over extra
ondersteuning of Passend
onderwijs.
Dekker verwacht dat veel
samenwerkingsverbanden
na 1 augustus nog tijd kwijt
zijn aan de professionalisering van leraren, een betere
samenwerking tussen regulier
en speciaal onderwijs, een
betere samenwerking tussen
onderwijs en zorg, thuiszitters
weer naar school krijgen en
budgetfinanciering.

Nog niet af
Staatssecretaris Dekker benadrukt dat Passend onderwijs
op 1 augustus aanstaande nog
niet af is. Met de oprichting
van de samenwerkingsverbanden is het fundament
gelegd, maar er moet nog veel
gebeuren. De inhoudelijke
uitwerking moet vorm krijgen
en ouders en leraren moeten
beter worden betrokken. Het
is van belang dat ouders die
hun kind met extra ondersteuningsbehoeften in januari
aanmelden bij een school,
weten waar ze op kunnen
rekenen. De staatssecretaris
zet samen met de onderwijsorganisaties extra acties in om
ouders, schoolleiders en leraren beter te informeren en te
betrekken bij Passend onderwijs. Dekker zegde toe met
een actieplan te komen voor
de verdere invoering van Passend onderwijs na 1 augustus

2014. Ook zal hij de motie
Ypma invullen door met een
wetsvoorstel te komen over de
ondertekening door ouders
van het handelingsdeel van
het ontwikkelingsperspectief.
Het wetsvoorstel regelt dat
ouders instemmingsrecht
krijgen op het zorgdeel van
het ondersteuningsplan. Wanneer het een samenwerkingsverband niet lukt om op tijd
klaar te zijn voor de invoering,
kan Dekker ingrijpen en een
tijdelijke bewindvoerder aanstellen tot het moment dat
het samenwerkingsverband
weer op schema ligt. In de
voortgangsrapportage in het
voorjaar van 2014 wordt de
Kamer geïnformeerd over het
proces van het aanstellen van
deze bewindvoerders en is er
aandacht voor het samenwerken over denominaties heen. _
Meer informatie:
www.passendonderwijs.nl
en www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/
passendonderwijs

advies
o p m a at
De AVS biedt advies
op maat op het gebied
van Passend onderwijs,
zie www.avspifo.nl of
neem contact op via
adviesopmaat@avs.nl.
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meer mobiliteit

Aanvraag sectorplan 1.500 banen leerkrachten po
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangings
fonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge
leerkrachten moet het primair onderwijs de komende paar jaar 1.500 leraren kunnen behouden of aantrekken.
De leerlingenkrimp heeft in
drie jaar tijd de werkgelegenheid met 9,6 procent laten
dalen maar die groeit vanaf
2016 weer. Als het ministerie
van SZW het sectorplan goedkeurt, gaan het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds
dat de komende twee jaar tijd
uitvoeren.
Patrick Banis, secretaris
Arbeidsmarktplatform PO: “De
sector moet op tijd inspelen op
de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling dat veel leraren
met pensioen gaan. Het aantal pabo-studenten dat geen
onderwijsbaan krijgt, stijgt
en zo gaan jonge leerkrachten
verloren voor het onderwijs.
Ook dreigen steeds meer leraren hun baan kwijt te raken.
Daarom moet het po met
mobiliteit in en tussen regio’s
hun leerkrachten kunnen
behouden en nieuwe jongere
krachten kunnen werven.”
Denis Vijgen, directeur
Vervangingsfonds/Participatiefonds: “Door samen in
transfercentra aan de slag
te gaan met mobiliteit, kunnen scholen in krimpregio’s
boventallige leraren behouden
en werkloosheid voorkomen. Als zij bijvoorbeeld een
bovenbestuurlijke vervangingspool instellen, bekostigt
het Vervangingsfonds deze
pool. Ook activiteiten als
het laten doorstromen van
leerkrachten naar het voortgezet onderwijs voorkomt een
personeelsoverschot.”
Het Arbeidsmarktplatform
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PO en het Vervangingsfonds/
Participatiefonds hebben sinds
de zomer aan het sectorplan
voor het primair gewerkt. De
organisaties hopen snel groen
licht te krijgen om met de uitvoering aan de slag te gaan. Zij
willen het geld besteden aan:
• Regionale transfercentra
voor bemiddeling van werk
naar werk in die regio’s waar
nog tot 2020 krimp zal zijn;
• Landelijke mobiliteitstools
voor die centra en andere
samenwerkingsverbanden van
schoolbesturen elders in het
land;
• Een hogere instroom van
jongere leraren door bijvoorbeeld oudere collega’s andere
taken te geven.

Niet genoeg
De AVS is als een van de sociale partners nadrukkelijk
betrokken geweest bij de
totstandkoming van dit sectorplan. Uit de nieuwe cijfers
van CentERdata, dat hier in
opdracht van het ministerie
van Onderwijs onderzoek
naar heeft gedaan, blijkt dat
het basisonderwijs in 2025 op
een tekort afstevent van zo’n
7.000 tot 10.000 leraren. In het
voortgezet onderwijs lopen de
tekorten aan vakleerkrachten
al in 2016 op tot zo’n 1.700
leraren. Het dreigende probleem in het basisonderwijs
is vooral zo groot omdat er de
komende jaren 4.400 studenten minder afstuderen aan de
pabo’s dan was voorzien. Daar
komt bij dat pas afgestudeerden momenteel nauwelijks

aan de bak komen en voor het
basisonderwijs verloren dreigen te raken. Ook het Centraal
Planbureau adviseert scholen
daarom tijdelijk extra geld uit
te geven, om zo personeel in
dienst te kunnen nemen dat
over een aantal jaren weer
hard nodig is. In het Nationaal
Onderwijsakkoord en het
Herfstakkoord zijn daarvoor al
extra middelen vrijgespeeld.
Maar dat is volgens de AVS
niet genoeg om de hele nood

te lenigen. Daarom zijn de
maatregelen uit het sectorplan van wezenlijk belang om
de tussenliggende periode te
overbruggen en jonge leraren
voor het onderwijs te behouden. In totaal gaat het hier
om 1.200 fte. Waar de deeltijdfactor in het po circa 1,4 is,
betekent dit werkgelegenheid
voor in totaal 1.680 mensen.
Vooral van maatregel 3 (‘jong
voor oud’) verwacht de AVS
veel heil. _

kernprognose cbs

Dalende trend
leerlingenaantallen zet
door tot 2022
Nederland telt eind dit jaar 1,52 miljoen kinderen in de
basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75.000
minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar
wordt een daling met nog eens 96.000 kinderen verwacht.
Het aantal leerlingen op basisscholen zal daardoor de
komende jaren aanhoudend verder afnemen.
Uit de Kernprognose 2013-2060 van het CBS
blijkt dat de dalende trend zich naar verwachting doorzet tot 2022. In dat jaar zal
het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd
tot 1,43 miljoen zijn afgenomen. In de jaren
daarna wordt een toename voorzien.
Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt vooral doordat sinds de eeuwwisseling het aantal geboorten is afgenomen.
Immigratie en emigratie hebben er minder invloed op. Voor de
jaren na 2018 hangt het aantal 4- tot 12-jarigen ook af van hoeveel kinderen de komende jaren geboren worden en is de prognose dus minder zeker, aldus het CBS. _
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gezonde school

Groot aantal aanvragen voor ondersteuning
gezondheidsbevordering
Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen maanden
meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school.
Scholen konden kiezen voor
gratis advies op maat over
gezondheidsactiviteiten
en passende maatregelen
voor de school. Ook was het
mogelijk een bijdrage aan te
vragen in de kosten of extra
hulp bij het uitvoeren van
een Gezonde School-activiteit
rond thema’s als voeding,
bewegen, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling,
seksuele gezondheid, gehoorschade of letselpreventie.
Daarnaast konden scholen
kiezen voor een geldbedrag

dat bestemd is voor vergoeding van de inzet van eigen
medewerkers die een taak
hebben bij het maken of
uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Scholen kunnen
dit geldbedrag ook besteden
aan de aanvraag voor het vignet Gezonde School.

Beoordeling
Scholen die een aanvraag
hebben gedaan, horen in
januari 2014 of deze aanvraag wordt gehonoreerd.
Bij de beoordeling van de

aanvragen wordt rekening
gehouden met: regionale
spreiding, verdeling over de
schooltypes (po, vo en mbo),
scholen met leerlingen/
studenten uit lagere economische milieus, school in
JOGG-gemeente en eventueel
met een lokaal advies van de
GGD of een andere betrokken
partner. De scholen moeten
de kosten voor de activiteiten
tussen februari 2014 tot en
met november 2014 maken.
De doorlooptijd kan ook na
deze periode vallen.

Van begin maart tot eind
april 2014 kunnen po-, vo- en
mbo-scholen opnieuw een
aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van
gezondheidsbevordering.
De extra middelen worden
mogelijk gemaakt door de
Onderwijsagenda SBGL en
#Jeugdimpuls van het RIVM/
CGL en partners. _
Meer informatie: Gezonde
School-adviseur Eelco
Dam, e.dam@avs.nl of tel.
030-2361010.

recordaantal aanmeldingen

Scholenbouwprijs 2013 uitgereikt
Mytylschool Gabriël/KinderExpertiseCentrum Atlent in ’s-Hertogenbosch heeft de Scholenbouwprijs 2013
in de wacht gesleept. Kinderen met een beperking krijgen niet alleen onderwijs, maar ook integrale zorg
in deze brede school voor speciaal onderwijs.
De school is ontworpen om
kinderen allerlei ervaringen te
laten opdoen. Zodat ze voortdurend aan het leren zijn.
Staatssecretaris Sander Dekker reikte de Scholenbouwprijs eind november 2013 uit.
In totaal waren acht projecten
door de jury genomineerd.
Vier scholen voor voortgezet
onderwijs mochten een zogenoemde ‘innovatieprijs’ in
ontvangst nemen: het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam, het Sterrencollege
(vmbo) in Haarlem, het Lentiz
I LIFE College in Schiedam
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(vmbo/mbo) en het Scheepvaart en Transport college
aan de Anthony Fokkerweg in
Rotterdam.
Voor de tiende editie van de
Scholenbouwprijs was een
recordaantal projecten aangemeld (220 inzendingen). In
het ‘Scholenbouwprijsboek
2013: Onderwijskwaliteit en
verbindingen’ zijn de genomineerde projecten uitvoerig
gedocumenteerd. _
Meer informatie:
www.scholenbouwprijs.nl

Mytylschool Gabriël is ontworpen om kinderen allerlei (leer)ervaringen te
laten opdoen. Foto: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Bob Barten
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‘meten en maken’ belangrijkste trends

Kennisnet zet belangrijkste technologietrends
onderwijs op een rij
Technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. Kennisnet heeft
samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geïdentificeerd die voor
het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Datagedreven onderwijs en Do-it-yourself-technologieën
blijken de belangrijkste technologietrends voor de komende vijf jaar.
Michael van Wetering, manager Innovatie bij Kennisnet:
“We zien ontwikkelingen als
adaptief leermateriaal, learning analytics en de persoonlijke leeromgeving. Hierbij
draait het erom dat je data
gebruikt om het leerproces
op maat te organiseren en
daarmee het leren optimaal
ondersteunt. Deze ontwikkelingen worden nog niet breed
ingezet en zijn qua volwassenheid ‘adolescenten’. Maar
wil je inderdaad op deze
manier onderwijs op maat
bieden, dan moet het ictfundament van je instelling
staan als een huis. Je moet
kunnen beschikken over bijvoorbeeld laptops of tablets,
cloudoplossingen kunnen
gebruiken en goede verbindingen hebben. Deze laatste
technologieën beginnen al
aardig volwassen te worden
en zien we al veel terug in het
onderwijs. Do-it-yourself-technologieën en de zogenaamde
Maker movement zijn nog in
de adolescentiefase. Bij deze
trends ga je zelf en samen
met anderen heel laagdrempelig aan de slag met het bouwen met technologie. Heel
concreet en vooral ook heel
leerzaam want je begrijpt
beter hoe de (digitale) wereld
om je heen functioneert. De
trend ‘Slimme sensoren’ staat
nog helemaal in de kinderschoenen, we verwachten dat
die pas over vijf tot tien jaar
een rol gaat spelen. Sensoren
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kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het meten en bepalen
van het juiste concentratieniveau of ze regelen de
prettigste leeromgeving qua
temperatuur, licht, CO2, et
cetera. Heel beknopt kun je
zeggen dat ‘meten en maken’
de belangrijkste technologietrends worden de komende jaren in het onderwijs.”

Twitter via @KN_innovatie,
#kntrendrapport of per mail
via innovatie@kennisnet.nl.
Voorjaar 2014 verschijnt een
gedrukte versie waarin voorbeelden en aanvullingen uit
het onderwijs zijn verwerkt.
Lees ook het artikel over
Leidinggeven aan 21e-eeuws
onderwijs op pagina 32.

Kompas
Elke technologie is geplaatst
op de Gartner hype cycle, waarop te zien is of een technologie heel nieuw en onbekend
is, of al verder in ontwikkeling. Ook is te zien welke verwachtingen er heersen rondom die trend op het gebied
van acceptatie en impact op
de maatschappij of het onderwijs. Verder staan de sterke en
zwakke punten per technologie beschreven en komen de
kansen en bedreigingen voor
het onderwijs aan bod.
Het Kennisnet ‘Trendrapport
2014/2015 - technologiekompas voor het onderwijs’ is in
de eerste plaats bedoeld voor
bestuurders en schoolleiders
in het po, vo en mbo om hen
te helpen bij het maken van
keuzes binnen hun eigen
instellingen. _
Het trendrapport is te downloaden via kn.nu/trendrapport. Reacties, voorbeelden
en aanvullingen uit het
onderwijs zijn welkom op

decentralisatie arbeidsvoorwaarden

BBWO en BZA omgezet in
regelingen WOPO en ZAPO
Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden
in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf
dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling
voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO)
en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor
onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) ingetrokken.
Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op
te nemen in de verlengde CAO PO 2013. De BBWO is vervangen
door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel
primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO).
Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde
CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in
de verlengde CAO PO 2013 tekstueel aangepast. _
Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo
De verlengde CAO PO is verkrijgbaar bij de AVS, zie
www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/caopo2013.
Vragen? Raadpleeg de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010,
helpdesk@avs.nl.
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burgerschapsonderwijs in het gedrang

Lector Hogeschool iPabo hekelt toetscultuur
De toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag: waartoe leiden wij op? Dat stelt dr. Monique
Leygraaf, lector Diversiteit & Kritisch burgerschap aan de Hogeschool iPabo.
Tot en met groep 8 buigt een
kind zich maar liefst over 72
Citotoetsen. Leygraaf: “Waar is
de tijd en ruimte om het kind
te stimuleren in zijn ontwikkeling tot kritisch burger?”
Dinsdag 7 januari sprak Leygraaf als afscheidnemend
lector haar rede uit: ‘Voor wie
durft... Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan
Social Justice’. Het bewustzijn dat kennis en wijsheid
niet alleen zit in het meten
van opbrengsten, is volgens
haar een vrije ruimte die de

leerkracht invult. “Daar is
moed voor nodig. Het gaat
om het leren en onderwijzen
de ander te zien als iemand
die zijn eigen redenen heeft
om te denken wat hij denkt.
En het besef dat de wereld
groter is dan de eigen leefomgeving. Verbeelding en
inlevingsvermogen helpen
daarbij.” Zo blijkt bijvoorbeeld uit Leygraafs onderzoek
rond De Schoolschrijver - een
initiatief waarbij een kinderboekenschrijver voor langere
tijd verbonden wordt aan

proef

Eerste basisscholen van
start met tweetalig
onderwijs
Twaalf Nederlandse basisscholen zullen vanaf schooljaar
2014/2015 als proef volledig tweetalig onderwijs aan
bieden. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool
maximaal de helft van de onderwijstijd les in het Engels.
Leerlingen op de deelnemende scholen krijgen niet alleen les in
de Engelse taal, maar ook andere vakken zoals gym, geschiedenis
en aardrijkskunde kunnen maximaal de helft van de tijd in het
Engels worden gegeven. In 2015 krijgen nog acht scholen de kans
om bij de pilot met volledig tweetalig onderwijs aan te sluiten.
Verder werkt Dekker aan een wetsvoorstel dat álle basisscholen
structureel ruimte biedt om (niet verplicht) tot 15 procent van hun
onderwijstijd Engels, Frans of Duits als instructietaal te kunnen
hanteren. Dekker: “Nederlandse kinderen zullen hun brood later
verdienen in een wereld waarin het meer dan ooit van belang is
dat ze naast Nederlands ook goed Engels spreken. Juist als ze jong
zijn pikken ze taal met speels gemak op. Bovendien maakt het
vroeg aanbieden van een vreemde taal het onderwijs uitdagender
voor talentvolle leerlingen met een talenknobbel.” _

10

een basisschool - dat leerkrachten zo in beslag worden
genomen door de technische
aspecten van het lezen, dat ze
nauwelijks toekomen aan de
beleving van verhalen en de
fantasie van kinderen.

Goede voorbeeld
Om kritisch burgerschapsonderwijs een meer prominente
plek te geven moet, volgens
de lector, de lerarenopleiding
het goede voorbeeld geven.
Echter, binnen de lerarenopleidingen heerst ook een

toetscultuur. Volgens Leygraaf
horen ook op de lerarenopleidingen discussies gevoerd te
worden over politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
“Deelname aan publieke
dialogen moet geleerd worden. Het onderwijs is een
belangrijke plek om dit te
oefenen. Laten we leerlingen
en studenten begeleiden in
hun ontwikkeling tot kritisch
burger die in samenspraak
met anderen verantwoordelijkheid neemt voor zijn denken en doen.” _

nieuwe spreekbuis vervangt
ouderorganisaties

Landelijke Ouderraad
van start
De nieuwe Landelijke Ouderraad is 1 januari 2014 van
start gegaan. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders
met schoolgaande kinderen, sinds het ministerie van OCW
de subsidie voor de landelijke ouderorganisaties heeft
ingetrokken.
Kerntaak is informatie en steun bieden aan individuele ouders
en groepen van ouders die zich regionaal of rond een specifiek
(onderwijs)thema organiseren. Het oprichtingsbestuur van de LO
Raad heeft met het aannemen van een directeur de eerste stap
gezet voor de vorming van de organisatie. Peter Hulsen zal vanaf
1 februari 2014 de LO Raad verder opbouwen tot een vraagbaak
voor individuele ouders en georganiseerde ouders en steunpunt
voor regionale ouderinitiatieven. De LO-raad wordt een gezaghebbende gesprekspartner voor de Tweede Kamer, werkgevers
organisaties in het onderwijs, vakbonden en leerlingen.
De LO Raad blijft ook de landelijke telefonische adviesdienst
(5010) verzorgen. _
Meer informatie: www.loraad.nl

illustratie _ jos collignon
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apart hoofdstuk voor school

Over het thema

Duidelijkheid over de normjaartaak voor
schoolleiders, een breder alternatief voor de
BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren

Bij het verschijnen van deze Kader Primair zijn
de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO

in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij

nog in volle gang. Het is een flinke zoektocht

op dat elke school in principe een directeur

om een cao te formuleren die aansluit bij de

heeft en dat schoolleiders zelf over hun

hedendaagse wensen en belangen van alle
betrokkenen in het primair onderwijs. AVS’ers

professionaliseringsbudget kunnen beschikken

Paul van Lent en Harry van Soest zetten zich bij

en je hebt grofweg de vijf punten waarmee de

die onderhandelingen in voor de belangen van
de AVS-achterban. Detailwerk, waarbij ze te

AVS de cao-onderhandelingen is ingegaan.

maken hebben met ‘stroperige materie’. Maar

Een heldere én haalbare inzet.

ook belangrijk werk, omdat ze op deze manier
“de context en spelregels scheppen, zodat

tekst joëlle poortvliet

de mensen in het veld dat mooie vak kunnen
uitvoeren.”
Maar wat zijn nu eigenlijk moderne arbeids
voorwaarden en hoe moet een cao er uit zien
die daar bij past? “Een keuzemenu waaruit
iedere leerkracht en schoolleider zijn eigen
unieke pakket samenstelt”, zo beschrijft
Henk Strating, deskundig op het gebied van
arbeidsvoorwaardenvorming, in een interview
met Kader Primair zijn ‘droomcao’.
Dat het belangrijk is om de rechten en plichten
van een ieder duidelijk op papier te hebben,

De spel
van h

blijkt ook in deze tijden van economisch
en financieel zwaar weer. Door krimp en
bezuinigingen komen arbeidsvoorwaarden
onder druk te staan. Hoe schoolbesturen
en -directeuren hiermee omgaan, leest u in het
derde thema-artikel.
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Elk jaar opnieuw worden arbeidsvoorwaarden voor onder
andere schoolleiders vastgelegd in de CAO PO. De AVS vertegenwoordigt haar achterban in werkgroepen en commissies waarin sociale partners de gewenste regelingen voor
alle werkenden in het primair onderwijs formuleren. Ook
in de cao-onderhandelingen met de PO-Raad verdedigt de
AVS de positie van de schoolleider. Nieuw is dat werkgevers- en werknemersorganisaties per 2014 ook de primaire
arbeidsvoorwaarden mogen bepalen (salaris, bovenwettelijke uitkeringen, normjaartaak). En nieuw is AVS-woordvoerder Paul van Lent, die zich samen met onderhandelaar
Harry van Soest over zowel de grote lijnen als de minutieuze details van de cao buigt.

leider in c ao po 2014

regels
et vak bepalen
Want detailwerk is het zeker, geeft Van Lent glimlachend
toe. Hij en zijn collega Van Soest bemannen tevens de
vijfkoppige helpdesk van de AVS waar cao-gerelateerde
vragen bijna dagelijks binnenkomen. Neem de werktijdfactor (wtf). Van Lent: “De omvang waarop iemand
wordt benoemd telt vier cijfers achter de komma. Als ik
anderhalve dag werk, ben ik aangesteld voor – ik noem
maar een gek voorbeeld – 0,2637 wtf.” Wtf is iets anders
dan fte: de fulltime-equivalent. Dat gaat over de functie.
Van Lent: “1 fte is een volle baan.” Van Soest: “Nou ja,
een volle baan is eigenlijk 1,08 wtf. Formeel moeten we
dat op 1,0000 houden. Maar wil je 1 fte invullen, dan
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Foto’s: Hans Roggen

heb  je 1,08 persoon nodig.” Van Lent: “Kortom: stroperige materie.”

Op de schop
En daar moet vanaf dit jaar verandering in komen.
De CAO PO gaat ingrijpend op de schop. Officieel is de
huidige cao over de secundaire arbeidsvoorwaarden – deze
liep tot en met 2012 en is nog anderhalf jaar verlengd –
nog afgestemd met de Werkgeversvereniging Primair
Onderwijs (WvPO), een overkoepelende orgaan van besturenorganisaties zoals de VOS/ABB en de Besturenraad.
Sinds de oprichting van de PO-Raad in 2008 neemt de raad >

13

informeel het werkgeversdeel voor haar rekening. De WvPO
hief zichzelf op en inmiddels is het ledenpercentage van
de PO-Raad voldoende om ook officieel de werkgevers in
het cao-overleg te vertegenwoordigen. Bovendien komen
vanaf 2014 ook de primaire arbeidsvoorwaarden aan bod,
voorheen bepaald door het ministerie. Dit betekent dat de
sociale partners, waaronder de AVS, niet alleen gaan over de
uitvoerende kant van benoeming, salaris en ontslag (secundaire voorwaarden), maar ook over de hoogte van de salarissen zelf, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid en het aantal uren in de normjaartaak (primaire arbeidsvoorwaarden).

Harry van Soest is officieel
voor een dag in de week
cao-onderhandelaar voor
de AVS. Hij is de man van
de details en neemt deel
aan alle cao-werkgroepen.
“Er moet nog veel werk
verricht worden als het
gaat om concretiseren,
uitwerken en uitschrijven,
maar het belangrijkste
is dat de nieuwe cao er
komt.”

Een mooie kans om er één logisch geheel van te maken.
En het mag zeker eenvoudiger, beknopter en ook moderner, vinden de AVS’ers. Om dit voor elkaar te krijgen is
in 2013 het hele onderwijsveld geraadpleegd. Van Soest:
“Van onder tot boven hebben werknemers aan mogen
geven wat er volgens hen in hun cao geregeld moet worden.” Het Innovatieschrift, waarin de verkregen informatie en standpunten zijn verzameld en gebundeld, vormt
voor de sociale partners de basis om de nieuwe cao op
te bouwen. Voor de eigen achterban hebben Van Lent en
Van Soest ingezet op vijf punten. In willekeurige volgorde:
• Duidelijkheid over de normjaartaak. Welke taken horen
bij een directeur en welke omvang brengt dat met zich
mee? Van Soest: “Er is op dit moment geen onderscheid
tussen onderwijsgevend personeel en directie. De wtf voor
directeuren wordt berekend op basis van lestijd, terwijl zij
in veel gevallen helemaal niet voor de klas staan.” Van Lent:
“Die duidelijkheid over directietaken moet er snel komen,
dat is hard nodig.”
• Een goede vervangings-/overgangsregeling voor de BAPO
(zie kader).
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• Elke school een directeur. Zo staat het in de wet op het
primair onderwijs en daar worden besturen ook naar
bekostigd. In krimpsituaties met kleine scholen kunnen
uitzonderingen zich voordoen, maar in principe zou ook
dan een directeur niet meer dan twee BRIN-nummers moeten aansturen. Van Lent: “Zodra het er meer worden, zien
we in de praktijk dat leidinggevende taken – het voeren
van gesprekken, aanspreekpunt zijn voor ouders, het regelen van de dagelijkse gang van zaken – terechtkomen op
het bord van iemand die als leerkracht wordt betaald. Dat
willen wij blokkeren.”
• Professionalisering van schoolleiders. Dit onderdeel is al
opgenomen in de huidige cao (artikel 9.6), alleen moet het
geld dat de minister hiervoor beschikbaar heeft gesteld –
gemiddeld 2.000 euro per directeur – op persoonlijke basis
beschikbaar komen. Van Lent: “We horen nu verhalen van
besturen die tegen hun directeuren zeggen: ‘we gaan je
dat bedrag nu niet toekennen, maar sparen het drie jaar
op’. Daar zit de gevaarlijke kant aan dat het geld drie jaar
later aan iets anders is besteed. Daarom willen we het
oormerken.”
• Duidelijkheid over de status van de cao bestuurders.
De Wet normering topinkomens (2012) eist dat ook
bestuurders (als werknemers) onder een cao vallen. Ook in
het po hebben zij inmiddels hun eigen arbeidsvoorwaarden. Althans, bestuurders die lid zijn van de Vereniging
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) kunnen aanspraak maken op de door hen geformuleerde cao.
Andere bestuurders vallen onder de CAO PO. Van Soest:
“Voor onze leden die een bestuursfunctie vervullen willen wij duidelijkheid: blijft de bestuurders-cao zelfstandig
naast de onze bestaan, of maken we hem onderdeel van?
Wij zijn voorstander van dat laatste.”

‘je kunt niet zeggen: we
stoppen met de bapo en morgen
moet iedereen zijn rechten
inleveren’
De vijf punten zijn geïnspireerd door het Innovatieschrift,
waaraan volgens Van Soest en Van Lent opvallend veel
schoolleiders hebben meegedaan. Ook heeft het duo de
inzet afgestemd met de eigen AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & personeelsbeleid. Deze commissie komt zo’n
vier tot zes keer per schooljaar bij elkaar en bestaat uit
acht personen. Er is ruimte voor nieuwe leden. Van Lent:
“Deze commissie is hèt gremium waar AVS-leden kunnen
meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de
arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders. Ook kunnen ze
delen wat op het gebied van personeelsbeleid in hun eigen
school speelt.”

them a _ moderne arbeids voorwa arden

van bapo na ar duurzame inzetba arheid

Leiderschap cruciaal

‘g o o i g e e n o u d e s c h o e n e n
weg voor je nieuwe hebt’

Van Lent en Van Soest ervaren in de diverse overleggen en
aan de onderhandelingstafel ruimte voor de positie van
de schoolleider. Ondanks dat leidinggevenden qua aantal
ver onderdoen voor bijvoorbeeld leerkrachten in het po
(onder andere vertegenwoordigd door de AOb en CNV).
Van Lent: “Het zou anders zijn als de sociale partners zeggen: ‘Nee hoor, een school heeft helemaal geen directeur
nodig’. Dan hadden we een probleem en zouden we als
kleine partij moeten opboksen tegen tegenovergestelde
standpunten.” Maar zoals het er bij het ter perse gaan van
deze Kader Primair naar uitziet, krijgen schoolleiders voor
het eerst een eigen hoofdstuk in de cao, waar alle voor hen
relevante regelingen en condities worden toegelicht. Van
Lent: “Ook in de voorstellen van andere bonden wordt de
rol en positie van de directeur beschreven in termen als
‘cruciaal’. Leiderschap doet er toe.”

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Primair Onderwijs) is ooit in het leven geroepen om
jongeren kans te geven op een baan in het onderwijs.
Werknemers leverden allemaal een stukje loon in om
vanaf 52 jaar minder te kunnen gaan werken. Ook de
werkgever droeg daar aan bij. Door ophoging van de
pensioenleeftijd en versobering van mogelijkheden om
eerder te stoppen met werken, past de BAPO niet meer
in deze tijd. Bovendien wordt het met een vergrijzend
onderwijspersoneelsbestand erg duur. In de nieuwe
CAO PO komt het woord BAPO niet meer voor, maar dat
betekent niet dat er geen regeling komt.
Paul van Lent, cao-woordvoerder voor de AVS: “Je kunt
niet zeggen: ‘We stoppen met de BAPO en morgen
moet iedereen zijn rechten inleveren’. We moeten goed
nadenken over een goede overgang. Je gooit geen oude
schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Het gaat om
de vraag: hoe houden we mensen vitaal aan het werk
gedurende hun hele loopbaan? Een jonge leerkracht wil
misschien van faciliteiten gebruik maken om een gezin
te stichten, terwijl een veertiger behoefte heeft aan
een studie of wereldreis en daarvoor langdurig verlof
wil opnemen. Of denk aan de werknemer die voor een
zieke echtgenoot of ouder moet zorgen, ongeacht zijn
of haar leeftijd. Voor de oudere collega’s is het wellicht
nodig – en dat kan individueel sterk verschillen – om
iets minder te werken, of om hun expertise anders in te
zetten. Bij ‘duurzame inzetbaarheid’ kun je aan veel meer
dingen denken dan alleen een specifiek budget voor de
52-plusser.”

Paul van Lent volgt oudAVS-adviseur Carine
Hulscher-Slot op als caowoordvoerder voor de AVS.
“Ik vind het mooi om mede
aan het roer te staan bij het
verder professionaliseren
van het vak dat ik jarenlang
zelf heb uitgeoefend. De
context en spelregels
scheppen zodat de mensen
in het veld dat mooie
vak kunnen oefenen, is
belangrijk.”
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‘d i e d u i d e l i j k h e i d o v e r
d i r e c t i e ta k e n m o e t e r s n e l
ko m e n , d a t i s h a r d n o d i g ’

Van Soest en Van Lent laten in elke bijeenkomst hun stem
horen. “’Denk daarbij ook aan de schoolleider, vergeet
de positie van de schoolleider niet, de schoolleider moet
daar ook een stukje in krijgen’. Door dat stelselmatig te
zeggen krijgen we stap voor stap meer grip, en wellicht
meer invloed, om het hoofdstuk schoolleiders gerealiseerd
te krijgen.” _

meer weten?
Onderwijsbonden en werkgeversorganisaties hebben met veel
mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze sessies zijn gebundeld in het Innovatieschrift ‘mijn werk, onze
scholen’, zie www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo.
Op dit moment onderhandelen werkgevers en
werknemers over de nieuwe CAO PO 2014. Zodra
het mogelijk is zal de AVS hierover meer informatie
verstrekken. Tot het vaststellen van de CAO PO 2014
is de verlengde CAO PO 2013 van kracht, zie www.avs.nl/
vereniging/publicatiesenproducten/caopo2013.
AVS-leden die interesse hebben in deelname aan de
commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid, kunnen
contact opnemen met Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl,
tel. 030-2361010.
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‘dwa r sden k er’ h en k s t r at in g ov er een c ao 3.0

De huidige cao primair onderwijs is niet
toekomstbestendig. Dat stelt Henk Strating,
oprichter van HS arbeidsvoorwaarden,
cao-advies en onderhandelingen.
Door de cao aan te passen aan de eisen
van deze tijd kunnen leerkrachten en
schoolleiders zelf hun persoonlijke
arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen.
Ook het onderhandelingsproces kan
beter: puzzelen in plaats van touwtrekken.
Een interview over zijn ‘droomcao’ in 2025.
tekst jaan van aken

Sluit de huidige CAO PO aan bij brede scholen en integrale
kindcentra, die vaak andere schooltijden hanteren?
“Scholen hebben behoefte om op een andere manier met
afspraken over vrije tijd en werktijd om te gaan. Ook moeten kinderopvang en scholen de ruimte hebben om de
cao’s op elkaar af te stemmen. Die ruimte biedt de cao nu
niet en daarmee wordt het een sta in de weg. Een cao mag
nooit vakinhoudelijke ontwikkelingen in de weg staan, dat
is de dood in de pot.”
Waarom is er überhaupt een cao voor het primair onderwijs
nodig?
“De cao bestaat sinds 1927 en maakt het mogelijk collectieve afspraken te maken. Het deel van de arbeidsvoorwaarden waarvan het niet doelmatig is ze individueel te
bepalen, leg je centraal vast. Dat zijn verzekeringsachtige
zaken waar ik ook pensioenen toe reken. De algemene
rechten en plichten van werknemer en werkgever ten
opzichte van elkaar. En het niveau van de verbetering van
de arbeidsvoorwaarden. Het is niet handig als leerkrachten
jaarlijks zelf moeten onderhandelen over hoeveel procent
het arbeidsvoorwaardenpakket omhoog gaat.”
Kan de cao afgeschaft worden?
“Over een huis van honderd jaar oud wordt gezegd dat het
nog wel honderd jaar staat. Dat geldt, denk ik, ook voor de
cao. Net als een huis moet je de cao wel aanpassen aan de
eisen van deze tijd. Op dit moment is de cao niet toekomstbestendig. In de loop van de tijd heeft de cao de individuele
arbeidsovereenkomst bijna vervangen. Dat is volgens mij
nooit de bedoeling geweest.”

Puzzelen
in plaats van
touwtrekken
16

Is een cao à la carte een optie?
“De hamvraag is in hoeverre je nog collectieve afspraken
wilt maken. De cao moet daarbij het sluitstuk zijn. Begin
bij de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever
en werknemer. Alles wat je daarin kunt regelen, moet je
doen.”
Hoe ziet u de cao 2025 voor u, wat is uw ideale cao?
“De ideale cao maakt het mogelijk dat elke leerkracht of
schoolleider zijn eigen unieke pakket arbeidsvoorwaarden
kan samenstellen. Zie het als een soort keuzemenu met
loonsverhoging, pensioen, vrije tijd en studierechten. De
waarde van het pakket moet wel voor iedereen gelijk zijn,
voor iedereen 2 procent erbij bijvoorbeeld. Via een ict-toepassing kun je elke maand aangeven hoeveel extra geld je
in je pensioen wilt steken, zoveel in vrije tijd en in je opleidingspot. Ik wens het primair onderwijs toe dat ze ruim
vóór 2025 dit ideaalplaatje bereikt hebben.”

‘d e h a m v r a a g i s i n h o e v e r r e
je nog collectieve afspraken
w i lt m a k e n ’

Sluit dat beter aan bij behoeften van jongeren en ouderen?
“Tijdens de levensloop kan een pakket anders samen
gesteld zijn. Iemand die begint met werken heeft andere
behoeften dan een bijna gepensioneerde. Maar ook
vijftigjarigen kunnen onderling verschillen. Als je later
begonnen bent met werken, kun je zo extra sparen voor
je pensioen. Je kunt een reis van drie maanden naar ZuidAfrika maken zonder inkomensverlies. Sommigen hebben de ambitie om scholing te volgen, daar kun je voor
sparen.”
>

h e n k st rat i n g
Henk Strating (1954) is directeur en eigenaar van HS
arbeidsvoorwaarden, cao-advies en onderhandelingen.
Hij was betrokken bij de totstandkoming van
tientallen cao’s. Strating werkte aan beide zijden
van de onderhandelingstafel: bij vakbond CNV en
bij de Federatie van Werkgeversverenigingen. In het
voortraject bij de huidige cao-onderhandelingen
voor het primair onderwijs was hij als ‘dwarsdenker’
betrokken bij vernieuwingen van de cao.
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl
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Word nu AVS-lid
met
forse korting
Bestaansrecht
scholen

Kleur:
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primair onderwijs

Nieuwe AVS-publicatie nu te bestellen
Een school stichten, fuseren of een school
opheffen: veel scholen hebben er momenteel
mee te maken. De gevolgen bij leerlingendalingen
zijn soms niet te overzien. De Wet Primair onderwijs
(WPO), met de vele artikelen en bepalingen, is niet
eenvoudig te doorgronden.

De publicatie ‘Bestaansrecht scholen primair onderwijs’
is samengesteld door AVS-Helpdeskadviseur Harry
van Soest en biedt inzicht in de materie en draagt
oplossingen aan.
Bestel ‘Bestaansrecht scholen primair
onderwijs’ nu via http://www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten/publicaties. Prijs: Y 17,50.

goed onderwijs door visionair leiderschap
Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 info@avs.nl www.avs.nl
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‘zie het als een soort
k e u z e m e n u m e t lo o n s v e r h o g i n g ,
pensioen, vrije tijd en
studierechten’

in de praktijk niemand precies dat aantal uren werkt. Ik
ben voor zelfroostering. Stel vast hoeveel uren je aan (niet-)
lesgebonden taken hebt, voor schoolactiviteiten en voor
deskundigheidsbevordering, en laat aan leerkrachten zelf
over hoe ze die invullen. Het is prima dat de een meer lesgeeft en de ander meer begeleiding doet.”

Stelt de huidige generatie jonge leerkrachten andere eisen aan
arbeidsvoorwaarden?
“Ze verschillen op twee manieren van oudere collega’s.
Hun waardering voor arbeidsvoorwaarden gaat meer richting persoonlijke ontwikkeling, werkdruk en werktijden
dan richting loon en vergoedingen. Daarbij hebben ze de
wil om inhoudelijk betrokken te zijn bij keuzes op dit terrein. Om recht te doen aan de vragen van jonge werknemers, moet je andere accenten in de cao leggen en moet je
ze bij de onderhandelingen betrekken.”

Het proces bij cao-onderhandelingen moet veranderen van
touwtrekken naar puzzelen, stelde u eerder.
“Bij traditionele onderhandelingen nemen partijen met
inzetbrieven een positie in. Dat lijkt op touwtrekken. Schaf
de inzetbrieven af en vervang die door een gezamenlijke
agenda. In het voortraject van de CAO PO, waar ik bij
betrokken was, zijn thema’s gezamenlijk gepresenteerd
door een vertegenwoordiger van werknemers en van werkgevers. Dan zit je puzzelend naast elkaar. Door samen een
puzzel op tafel te leggen, waarbij de wederzijdse eisen puzzelstukjes zijn, kun je de krachten bundelen en samen een
goede cao tot stand brengen.”

Zitten werkgevers- en werknemersorganisaties op een cao als
keuzemenu te wachten?
“Er zijn wel wat beren op de weg. Werkgevers zien er tegenop van alles individueel en met medezeggenschapsraden te
moeten regelen. Vakbonden zijn bang om hun invloed kwijt
te raken en vrezen dat er verschillen tussen leerkrachten
ontstaan. Dat zijn angsten en dat zijn slechte raadgevers.
De organisatiegraad bij bonden neemt af. Als je arbeidsvoorwaarden meer op individueel niveau regelt, kunnen
mensen daarbij juist een steuntje in de rug gebruiken. En
de eerste die daarvoor in aanmerking komt, is de vakbond.”
Is het goed dat de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals
loon, arbeidsongeschiktheid en normjaartaak, vanaf 2014
decentraal worden geregeld in het po?
“Dat is hartstikke goed. Elke decentralisatie is welkom als
het uitgangspunt is dat je de arbeidsvoorwaarden zo dicht
mogelijk bij het individu wilt regelen. Het biedt de kans ze
als één pakket te bekijken, in plaats van dat loon en secundaire arbeidsvoorwaarden gescheiden zijn. Het is nooit
goed om die twee uit elkaar te halen, omdat het dan moeilijker is om combinaties van afspraken te maken.”

‘kinderopvang en scholen
moeten de ruimte hebben om de
c a o ’s o p e l k a a r a f t e s t e m m e n ’

Wat betekent dit voor de normjaartaak en het taakbeleid?
“De 1.659 uur van de normjaartaak is een typisch Haagse
norm. Als je leest dat er zoveel uur ingepland staat voor die
taak en zoveel uur voor die, voel je op je klompen aan dat
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‘s c h a f d e i n zetb r i eve n a f
en vervang die door een
g e z a m e n l i j k e a g e n d a’

Hoe voorkom je dat de achterban vindt dat je te veel
puzzelstukjes weggeeft?
“Het risico is vooral dat de achterban niet begrijpt waarom
je een bepaald puzzelstukje legt. Communicatie tijdens het
puzzelen is daarom heel belangrijk. Betrek medewerkers
en leidinggevenden bij het puzzelproces door werkgroepen
in te stellen van schoolleiders leerkrachten en ondersteunend personeel, die voorstellen doen voor loon, pensioen,
vrije tijd, scholing en ontwikkeling.”
U tipt de looneis niet bovenaan de agenda te zetten, maar als
zesde of zevende agendapunt. Wat is het voordeel?
“Als de loonontwikkeling op nummer 1 staat, valt alles
daarbij in de schaduw. Bovendien denk ik dat werkdruk,
vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling belangrijkere onderwerpen zijn dan hoger loon. Misschien hoef je helemaal
geen onderhandelingen over geld meer te voeren als je
het systeem van de zorg overneemt. Daar berekent men de
jaarlijkse gemiddelde loonkostenstijging in Nederland en
dat percentage wordt toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardenbudget. Er is dan alleen nog sprake van een nullijn als
die voor iedereen in het land geldt. Zo’n percentage zou de
overheid ook voor het onderwijs kunnen vaststellen. Dan
kun je tijdens cao-onderhandelingen alle energie steken in
afspraken over de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden.” _

19

them a _ moderne arbeids voorwa arden

‘s c hool direc t euren pa ssen zic h a a n. som s uit
Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen.
Vaak heeft dat consequenties voor de functie
van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of
haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en
schooldirecteuren worstelen er dikwijls mee.
tekst astrid van de weijenberg

In tijden van krapte zoeken schoolbesturen naar besparingen, onder meer door te schuiven met directeuren.
Een schooldirecteur krijgt bijvoorbeeld meerdere scholen
onder zich, de functie van adjunct-directeur verdwijnt,
een schooldirecteur wordt locatieleider en is alleen nog
verantwoordelijk voor het onderwijskundig leiderschap,
een leerkracht krijgt er directietaken bij of een clusterdirecteur wordt schooldirecteur. Scholen denken over deze
veranderingen vaak te gemakkelijk, merken de DGO-onderhandelaars van de AVS (Decentraal Georganiseerd Overleg,
zie kader pagina 23). “In feite zijn dergelijke aanpassingen
in de organisatie reorganisaties, al wordt dat niet altijd zo
genoemd. Ook het creëren van nieuwe functies is een verandering in de organisatie, dus een reorganisatie.”

Worstelen met fun
Een reorganisatie moet het schoolbestuur voorleggen aan
de personeelsgeleding van de (G)MR, de P(G)MR dus. Die
moet akkoord gaan. Zeker wanneer er nieuwe functies
ontstaan die geen normfuncties zijn. Dat wil zeggen dat
ze niet in de cao genoemd zijn. Locatieleider is bijvoorbeeld een niet-normfunctie. Zo’n functie moet beschreven
en gewogen worden door een gecertificeerd weger om de
bijpassende loonschaal te bepalen. Vervolgens dient het
schoolbestuur een sollicitatieprocedure te starten. Het
is niet vanzelfsprekend dat de persoon het moet worden
die het bestuur in gedachten heeft of voor wie de functie misschien zelfs is gecreëerd. AVS-adviseur en DGOonderhandelaar Harry van Soest: “Bij good governance hoort
dat je zo’n nieuwe functie openstelt voor iedereen die er
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belangstelling voor heeft.” Zijn er meer verantwoordelijkheden verbonden aan een functie, dan hoort daar een
hogere beloning bij. Sommige schoolbesturen omschrijven
de directiewerkzaamheden als taken bij de lerarenfunctie.
“Dat is niet toegestaan.”

Papier versus praktijk Waar liggen de verantwoordelijkheden? Dat is een belangrijk criterium voor de beloning. De moeilijkheid is dat dat op papier soms anders kan
zijn dan in de praktijk. Een voorbeeld: een sbo-directeur
heeft hierover een meningsverschil met zijn schoolbestuur.
Dat heeft een paar jaar geleden een nieuwe managementstructuur doorgevoerd, met een nieuwe tussenlaag van
clusterdirecteuren. De scholen kregen een locatiedirecteur.

onwetendheid, soms om geen conflic t te krijgen’
bij de clusterdirecteur liggen en niet bij de locatiedirecteur. Maar toen een van onze scholen een ‘zeer zwak’
kreeg van de inspectie stapte de locatiedirecteur op en
niet de clusterdirecteur.” De grootste ergernis van deze
sbo-directeur is niet dat de arbeidsvoorwaarden minder

‘e e n d i r e c t e u r m o e t d u r v e n
onderhandelen over de hoogte
van de directietoesl ag, vooral
als hij meerdere scholen onder
zich heeft’

zijn dan ze horen te zijn, maar het gebrek aan waardering
voor en erkenning van de locatiedirecteur. “Alles wordt
top down bepaald. Op een heidag zijn alleen de bestuurders en de clusterdirecteuren aanwezig. Er worden
afspraken gemaakt over opbrengsten, over eindtoetsen,
zonder dat de mensen erbij zijn die de scholen kennen.
Locatiedirecteuren schrijven het jaarplan, staan op de
bres bij calamiteiten. Ze ervaren een hoge werkdruk,
maar zijn officieel geen gesprekspartner. Dat werkt zeer
demotiverend.

ctieveranderingen
Deze clusterdirecteuren worden betaald uit de vierdubbele
bezuiniging op de schooldirecteuren, aldus deze directeur.
Op de eerste plaats kregen nieuwe locatiedirecteuren niet
langer een fulltime aanstelling. Ze werden in de meeste
gevallen volgens de DA-schaal bezoldigd en niet meer
volgens de DB-schaal. De functie van adjunct-directeur verdween en de directietoeslag werd teruggebracht tot ongeveer een derde. Het schoolbestuur heeft de nieuwe functie
officieel laten wegen, conform de regels. Maar uit de eerste
evaluatie bleek dat de afgesproken taken van locatiedirecteuren en clusterdirecteuren niet overeenkwamen met de
dagelijkse praktijk. Toen is door het bestuur, eenzijdig dus,
van de ‘taken’ ‘verantwoordelijkheden’ gemaakt, aldus de
locatie/schooldirecteur. “De verantwoordelijkheden zouden
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In de afgelopen jaren is een aantal mensen vertrokken. Deze
constructie is niet aantrekkelijk voor goede nieuwe mensen.
In het kader van de functiemix moeten er bovendien mensen
in LC-schaal worden benoemd. Deze LC’ers verdienen meer
dan de locatiedirecteuren, dat is onverteerbaar.” Volgens de
AVS ontstaat dit verschil door de zwaarte van de functie.

Interpretatieverschil AVS-adviseur en DGOonderhandelaar Theo van den Burger ziet steeds vaker gebeuren dat schoolbesturen worstelen met de functienamen. “Een
werkgever in financiële nood probeert op allerlei manieren
op salarissen te bezuinigen. Schooldirecteuren passen zich
aan. Soms uit onwetendheid, soms om geen conflict te krijgen. De hypotheek moet ook betaald worden.”
>
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Zo’n conflict is niet altijd nodig, weet Van den Burger uit
ervaring. Het gaat om de juiste toepassing van de cao.
Dat kan tot interpretatieverschillen leiden. Er zijn ook
werkgevers die dat zonder conflict met hun schoolleiders
uitzoeken. Zo heeft een meerscholendirecteur in dienst
bij een onderwijsstichting in het zuiden van het land een
meningsverschil over de honorering van zijn locatieleiders.
Die overigens niet zo mogen heten. Het zijn leerkrachten
met directietaken. Beloning: twee dagen ambulant. De
directeur is zelf verantwoordelijk voor drie scholen en
heeft drie prima locatieleiders. “Het gaat hen ook niet om
het geld, het gaat erom dat gezien wordt wat ze doen.”
Bij zijn aanstelling had de bedongen dat zijn drie scholen
ieder een locatieleider zouden krijgen. Door de wisseling
van bestuurder is die afspraak in vergetelheid geraakt. De
cao had het uitgangspunt moeten zijn voor een arbeidsvoorwaardengesprek, vindt hij. Dat heeft niet plaatsgevonden. “Raadpleeg bij aanstelling goed de cao” is dan ook zijn
advies aan iedere schoolleider. De meerscholendirecteur
vindt namelijk ook dat hij een te lage directietoeslag krijgt.
“Als alle directietaken bij mij liggen en niet bij de locatieleiders, zoals het bestuur zegt, dan zou ik de directietoeslag (298 euro per BRIN-nummer) voor ieder van de drie
scholen moeten krijgen. Het bestuur krijgt namelijk ook
voor iedere school een directievergoeding. Ik krijg dat nu
niet.” De directeur heeft een juridisch adviseur in de arm
genomen om de kwestie uit te laten zoeken. “Overigens in
goede harmonie met mijn werkgever.” De AVS is vooralsnog
van mening dat het onderwerp een bespreekpunt is tussen
bestuur en PGMR (art. 6.29a, lid 2, CAO PO).

Directietoeslag

Daarnaast is de directietoeslag voor
directeuren die aan meerdere instellingen verbonden zijn
onderhandelbaar. “Als een directeur akkoord gaat met
twee euro dan kan dat”, aldus de DGO-onderhandelaars
van de AVS. Aan de bovenkant zit wel een begrenzing. De
toeslag mag niet overdadig zijn. “Dat wil dus zeggen dat
een directeur moet durven onderhandelen over de hoogte
ervan. Vooral als hij meerdere scholen onder zich heeft.
Directeuren zijn nog niet zo gewend om eisen te stellen.”

“LC’ers verdienen meer dan locatiedirecteuren, dat is onverteerbaar.”
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Dat is ook het geval als de functie van directeur vervalt, of
als de directeur locatieleider of locatiecoördinator wordt.
Over alles wat rechtspositionele gevolgen heeft, moet DGO
(decentraal georganiseerd overleg) gevoerd worden. Ook
hierover. Werknemers, dus ook directeuren, kunnen alleen
met behoud van salaris een lagere functie toegewezen krijgen. Toch gebeurt het vaak dat directeuren onder druk van
hun bestuur toestemmen met een LB-honorering.
Ook hierbij heeft de P(G)MR een belangrijke functie. Van
Soest: “Dat vergt veel van de P(G)RM-leden. Zeker omdat
ze ook gewoon werknemer zijn en dus afhankelijk van het
bestuur. Ze moeten tegen de druk kunnen en bovendien
feeling hebben met directiefuncties. Directeuren denken
vaak: ze beslissen over ons zonder ons.”

‘het creëren van nieuwe
functies is een verandering
i n d e o rg a n i s at i e , d u s e e n
reo rg a n i s at i e’
Schooldirecteuren voelen zich vaak niet vertegenwoordigd
door de GMR. Volgens de helpdeskadviseurs is het een
wijdverbreide misvatting dat directeuren geen lid mogen
zijn van de GMR. Dat is alleen het geval als de directeur
een verlengstuk is van het bestuur, gemandateerd door het
bestuur. Is dat niet het geval dan kan de directeur gewoon
zitting nemen in de GMR. In de praktijk gebeurt het nogal
eens dat de PGMR besluiten neemt over de rechtspositie
van directeuren zonder dat directeuren daarin gekend zijn.
“Zorg op zijn minst dat je contact hebt met die directeuren”, is het AVS-advies aan PGMR-leden.

Werkgelegenheidsbeleid

Bij bezuinigen en krimp
is te overwegen werkgelegenheidsbeleid te voeren, aldus
Van den Burger. “Bij krimp is ontslag via het last-in-firstoutprincipe, zoals sinds jaar en dag gebruikelijk, het meest
eenvoudig. Het levert meteen geld op op de begroting.
Werkgelegenheidsbeleid kost in eerste instantie geld,
omdat je mensen stimuleert eerder te vertrekken. Maar de
huidige praktijk laat in alle gevallen zien dat wat je extra
uitgeeft, je op termijn ruimschoots terugverdient. Wij zijn
bij heel wat sociale plannen betrokken. Opmerkelijk is dat
we bijna nooit in de fase komen van gedwongen ontslag.
Het aantal mensen dat vrijwillig gaat, is bijna altijd voldoende. Het enige is dat schoolbesturen wel het geld
in kas moeten hebben om dergelijke sociale plannen te
bekostigen.”
Het is niet alleen een kwestie van geld waarom Van den
Burger pleit voor het nauwgezet uitvoeren van de regelgeving in plaats van het te zoeken in uitgeklede functies met
uitgeklede salarissen. Het is ook een kwestie van imago.
Schoolbesturen onderschatten de consequenties van
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de avs in decentra al
georganiseerd overleg
Het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het
primair onderwijs vindt plaats tussen een of meer
schoolbesturen en de vakbonden, waaronder de AVS.
De wet en de cao verplichten in een aantal gevallen
dat er DGO plaatsvindt. Bijvoorbeeld over gevolgen
van fusies, bij reorganisaties, of wanneer een bestuur
van de cao af wil wijken. Er is ook een speciale DGOgeschillencommissie, die bindende uitspraken kan
doen. Dit speciale overleg in het onderwijs is ingesteld
met als achtergrond dat medezeggenschapsraden niet
dezelfde positie hebben als ondernemingsraden in het
bedrijfsleven.

“Raadpleeg bij aanstelling goed de cao.”

juridische procedures, vindt hij. Juridische procedures voeren past niet bij het onderwijs. Niet vanuit goed werkgeverschap, niet vanuit de Code Goed Bestuur. Van den Burger:
“Wie er ook wint, iemand lijdt gezichtsverlies. Bestuurder
of directeur. En dat terwijl je elkaar hard nodig hebt. Je
loopt bovendien het risico dat directeuren knarsetandend
hun werk doen, terwijl je juist enthousiasme nodig hebt in
deze functie.” _

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/
caodgo

Adverteren in Kader Primair?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair vaak gelezen
en goed gewaardeerd worden door zo’n
6.000 lezers.
Voor het plaatsen van een advertentie,
vacature of het meesturen van een bijsluiter
in/met Kader Primair kunt u terecht bij
Elma Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331600 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Word nu AVS-lid
met forse korting

betaal slechts
d 215 ipv d 510 !

En kom voor minder dan de helft van de prijs naar het AVS-congres!

Wie uiterlijk op 7 februari 2014 lid wordt van de AVS en
minimaal twee jaar lid blijft, ontvangt een jaar lang (jan-jan of
aug-aug) 50 procent korting op het persoonlijk deel van de
contributie en het boek ‘Door de bomen het bos zien’ van Jan
Bommerez . Als regulier AVS-lid kunt u met ruim 50 procent
korting naar het AVS-congres op 14 maart aanstaande.
Leden profiteren bovendien tot en met 7 februari van een
aantrekkelijke vroegboekkorting en kunnen een introducé
meenemen tegen een gereduceerd tarief.

Maak een collega lid

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014

10 redenen om het AVS-congres te bezoeken
1	Netwerken, interessante discussies aangaan
		 en informatie uitwisselen
2	Collegiale ontmoetingen met ‘gelijkgezinden’

Kent u collega-schoolleiders die nog
geen AVS-lid zijn? Maak deze (adjunct-)
directeuren, locatieleiders, middenmanagers,
bovenschools managers of bestuurders dan
lid. De eerste vijftig AVS-leden die een nieuw
lid aanbrengen krijgen de publicatie ‘Door de
bomen het bos zien’ van Jan Bommerez cadeau. Het boek
over transformationeel leiderschap is een must voor elke
schoolleider (het nieuwe AVS-lid krijgt het boek ook cadeau).
Deze actie geldt bovenop de percentuele korting op de
eerstvolgende contributie: 10 procent bij één nieuw lid,
oplopend tot 90 procent bij vijf nieuwe leden.

3	Boeiende sprekers en interessante workshops
4	Energie, inspiratie, ideeën en goede voorbeelden opdoen
5 	Aandacht schenken aan professionele en
		 persoonlijke ontwikkeling

Kijk voor het volledige congresprogramma en inschrijven
op www.avs.nl/congres2014.

6	Informatie over actuele ontwikkelingen, visies en
		modellen op onderwijsinhoudelijk en leidinggevend
		gebied

Meer informatie over het lidmaatschap en (collega’s)
aanmelden: www.avs.nl/lidworden

7	Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten
		 en producten

De AVS-publicatie ‘Door de bomen het bos zien’ is ook
los te bestellen voor t 29,95 via www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten/doordebomenhetboszien.

8	Een smakelijke lunch en ‘Drinks&Bites’ voor
		 alle congresgangers
9 Weer weten waarom u leidinggevende bent geworden
10	
Persoonlijk afscheid nemen van AVS-voorzitter Ton Duif,
		 die met pensioen gaat

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan.
De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in
Zo kan het ook!: Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, starters én
zittende leraren professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs
verbeteren – het gebeurt allemaal in het tweejarige project Vierslagleren van
de Katholieke Pabo Zwolle. tekst vanja de groot

meer dan een dubbelslag voor
senior en startende leraar
“Het kan niet de bedoeling zijn dat een
pabo leraren opleidt voor een invalpool
of om werkloos thuis te zitten”, verklaart
meerscholendirecteur Rennie Oosterveld
van Stichting Proo – een van de zes deelnemende schoolbesturen uit Noordoost
en Midden-Nederland – het initiatief van
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). In het project
Vierslagleren volgen excellente senior
leraren en talentvolle starters sinds begin
dit schooljaar de tweejarige hbo-master
Leren & Innoveren. Die bestaat uit het volgen van college en een onderzoek naar een
ontwikkelingstraject, vernieuwing of onderwijsverbetering binnen de eigen school.
De startende leraar, afgestudeerd aan de
KPZ, vervangt de senior in de klas.
Daltonschool De Vrijheid in Elburg, een van
de scholen van Oosterveld, wijkt iets af van
het originele Vierslaglerenconcept, in zoverre dat de startende leraar niet één op één
de senior vervangt als die de master volgt.
“De starter zou dan in een te zware groep
terecht komen. Zij runt nu samen met een
andere vaste leraar de groepen 1 en 2 en
volgt met de voor de master geselecteerde
senior de opleiding op dezelfde dag. Zo zijn
ze ook op dezelfde dagen aan het werk op
school en zien ze elkaar meer.”
Marlous Buitenhuis, senior leraar en
Daltoncoördinator op De Vrijheid, en
uitverkoren starter Atke Wegerif hebben
in het kader van de master net een literatuuronderzoek afgerond naar het invoeren
van zelfsturend leren. De leraren zetten
hun onderzoek in de praktijk voort door
het invoeren van een nieuwe rekenmethodiek (Exova Math) en het opstellen van
een prototype hiervoor voor de onder- en
bovenbouw. Buitenhuis: “We streven ernaar
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Senior leraar Marlous Buitenhuis (links) volgt
samen met starter Atke Wegerif de master Leren
& Innoveren binnen het project Vierslagleren.

dit prototype uiteindelijk te gebruiken bij
het daadwerkelijk implementeren van de
methodiek.” Oosterveld: “Ik denk dat de
uitkomsten van het onderzoek erg waardevol zullen zijn voor de rekenontwikkeling op
school. Je gaat niet zo maar even van leraarnaar leerlinggestuurd onderwijs.”
De meerscholendirecteur vindt Vierslagleren
een aansprekend concept voor het hele
onderwijs. “Je brengt een onderzoekende
houding de school in. Het stukje (Dalton)
schoolontwikkeling dat we al voor ogen
hadden krijgt nu verdieping.” Starter
Wegerif vindt Vierslagleren een mooie kans.
“Anders had ik nu geen baan gehad of deed
ik invalwerk. De combinatie van werken en
studeren vind ik prettig. Ze ziet ook voordelen in het volgen van de masteropleiding
met starters en senior leraren. “Er zitten
bijvoorbeeld ook 50-plussers bij. We leren
veel van elkaar. De ervaren leraren dragen
simpele oplossingen aan voor problemen
waar starters nog van schrikken en
andersom kunnen wij hen wegwijs maken
in onderzoeksvaardigheden.” Senior
Buitenhuis: Onderzoek doen is voor mij
nieuw. Atke – die de academische variant

deed binnen de Katholieke Pabo Zwolle – en
andere deelnemers aan de master leren
je bijvoorbeeld hoe je lange, taaie, wetenschappelijke artikelen het beste (selectief )
kunt lezen.”
Vierslagleren krijgt steun van externe
partners als OCW, DUO, het Arbeidsmarkt
platform PO en bestaande financiële regelingen. Voorwaarde is dat de Lerarenbeurs
ingezet wordt voor de master. Oosterveld:
“Die vergoedt echter maar één dagdeel opleiding, terwijl door de Vierslaglerenconstructie
de leraren nog anderhalve dag extra krijgen
voor de studie en het ontwikkelingstraject
op de school.” De startende leraren zijn twee
jaar in dienst bij de Stichting Vierslagleren
en worden gedetacheerd op de deelnemende
scholen. Of starter Wegerif na het project
kan blijven op De Vrijheid hangt af van de
werkgelegenheid binnen Stichting Proo.
Oosterveld: “Helemaal als de krimp doorzet.
Maar er schijnt een lerarentekort aan te
komen na 2015.”
Ze kan de unieke constructie van
Vierslagleren andere schoolbesturen zeker
aanraden. “Er is veel belangstelling voor.
Doe wel eerst onderzoek naar de haalbaarheid en zorg voor een goede relatie
met de pabo. Er moet wederzijds vertrouwen zijn.” Senior Buitenhuis: “Een andere
voorwaarde is dat de schooldirectie leraren
de vrijheid moet geven om innovaties toe te
kunnen passen in de praktijk.” _

meer weten?
www.vierslagleren.nl
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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goed onderwijsbestuur

professionalisering
ook voor besturen
Professionalisering voor leraren
en schoolleiders staat hoog op
de agenda. Er zijn afspraken
gemaakt over registratie en er zijn
bekwaamheidseisen geformuleerd.
Ook in het overleg over de nieuwe CAO
PO is het een aandachtspunt. Om de
professionalisering van het bestuur1
in het primair onderwijs kracht bij
te zetten heeft de PO-Raad advies
gevraagd aan een externe commissie.
Deze commissie, de commissie Meurs,
bracht eind november 2013 zijn advies
uit. Een van de conclusies is dat het
voor de versterking van het bestuurlijk
vermogen belangrijk is dat in alle
lagen van de organisatie continu
professionalisering plaatsvindt.
tekst carine hulscher-slot

De commissie Meurs stelt dat de professionaliteit van het bestuur begint met:
het expliciet hebben van de bestuurlijke
opgave, het nemen van verantwoordelijkheid voor die opgave, regie voeren op de
daadwerkelijke uitvoering ervan en de
bereidheid om steeds aangesproken te worden op de realisatie van de opgave. De commissie erkent dat de bestuurlijke opgave
mede afhankelijk is van de context, met als
gevolg dat de interne professionaliseringsopdracht per bestuur kan verschillen. Maar,
niet alleen de context en de bestuursvorm
zijn maatgevend, ook de bestuurders zelf
zijn bepalend voor deze opdracht. Het is aan
de toezichthouder, in zijn rol als werkgever
van de bestuurder(s), om bij de benoeming
en in de gesprekken in het kader van de
gesprekkencyclus de aandacht te vestigen
op de professionalisering van het bestuur.
En natuurlijk hangt veel af van de vaardigheid van de organisatie om de bestuurlijke
opgave mede te helpen realiseren.

1 Met de term ‘bestuur’ wordt de
operationeel bestuurder bedoeld en niet
het toezichthoudend orgaan.
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Professionaliseringsagenda
Het bestuur moet eerst de bestuurlijke
opgave helder hebben voordat het kan
bepalen op welke terreinen professionalisering van de organisatie nodig is. De
commissie Meurs vindt het belangrijk dat
elk bestuur een professionaliseringsagenda
opstelt: een doordachte en planmatige
benadering van de professionalisering van
het bestuur. De agenda moet ervoor zorgen
dat het bestuur zich afvraagt of het is
toegerust voor de opgaven en taken, dat het
bestuur zichzelf de maat neemt en dat het
acties kan benoemen die de aanpak van de
taken van het bestuur vereenvoudigt. Acties
die in de agenda aan bod moeten komen
zijn: bewust worden, ontwikkelen, evalueren, verantwoorden en rekenschap afleggen.
Voordat de agenda kan worden opgesteld,
dient het bestuur een context- en krachtenveldanalyse te maken, de discussie
daarover aan te gaan met de interne en
externe stakeholders en een professionaliseringsplan op te stellen. De commissie
noemt een aantal mogelijke onderdelen van
het professionalseringsplan: deelname aan
educatieve sessies en het organiseren van
bestuurlijke visitaties.
Het opstellen van het professionaliseringsplan is het begin. Maar als er eenmaal
uitvoering aan wordt gegeven, is het zaak
het proces en de context goed te monitoren. De ervaringen én wijzigingen in de
context, ontwikkelingen in de omgeving
en binnen het bestuur kunnen aanleiding
zijn voor wijziging of aanvulling van het
plan. Monitoring kan door vergelijking
met andere besturen, evaluatie met de
toezichthouder in de jaarlijkse gesprekken
in het kader van de gesprekkencyclus en
door een 360° feedback. Het afleggen van
verantwoording over de professionalisering
van het bestuur en de effecten daarvan kan
in het jaarverslag, zodat het bestuur door de
interne en externe stakeholders hierop kan
worden aangesproken.

Advies
De commissie Meurs dicht de PO-Raad

een leidende rol toe in het aanjagen en het
monitoren van de professionalisering van
het bestuur in de po-sector. Meer regels of
het vastleggen van nieuwe principes zijn
hierbij niet het goede uitgangspunt. Het
gaat om het leggen van de nadruk op het
ontwikkelen en verbeteren van de continue
professionalisering, en niet op beoordelen
en sanctioneren.
De urgentie van het professionaliseren van
besturen in het po is groot. Het advies aan
de PO-Raad is daarom om in de eerste maanden van 2014 de professionalisering van
besturen breed in de sector te agenderen.
Ook besturen die minder snel geneigd zijn
om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten moeten worden aangesproken.
De PO-Raad zal bij zijn regierol andere partijen moeten betrekken en met hen samenwerken. Daarbij is het zaak oog te hebben voor
de verschillen tussen typen besturen, dat wil
zeggen de verschillen in bestuurlijke inrichting. Het idee van de commissie is om 2016
te monitoren hoe de professionalisering
verloopt en de periode tot 2018 te benutten
voor doorontwikkeling en het verspreiden en
benutten van al opgedane kennis. _
Het volledige rapport staat op
www.poraad.nl/content/samen-aan-hetwerk-voor-zelfbewustere-en-krachtigereschoolbesturen.
Carine Hulscher-Slot
(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,
tel. 06-12946483) is senior adviseur
bij Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op
governance – waaronder Policy
Governance® –, demografische krimp, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en verandermanagement binnen verschillende sectoren zoals onderwijs,
gemeenten en rijksoverheid.

opleiding
professioneel
bestuurder
Het Centrum Educatief Leiderschap
(CEL) van de AVS verzorgt de
opleiding Professioneel bestuurder,
zie pagina 45 en www.avspifo.nl.

specia al (ba sis)onderwijs

passende onderwijs
arrangementen

Zoekend ontwikkelen Engels legt
uit dat ze nu bijna anderhalf jaar zoekend
ontwikkelen hoe het onderwijs aan deze
doelgroepen binnen een gezamenlijke
setting vorm kan krijgen. Het begrip
‘zoekend ontwikkelen’ spreekt me
Maatwerk Het eerste wat opvalt
Bij het realiseren van Passend
buitengewoon aan, omdat het onmogelijk
onderwijs is zorgplicht een
is dat het niet opvalt. Er komen 26
is om het te bedenken en vervolgens in
kernbegrip. Een ander kernbegrip
kinderen binnen in unit 2 (7-10 jaar) en er
praktijk te brengen. Het is de drijfveer om
is ‘passend onderwijsarrangement’.
moeten een aantal zeer moeilijk lerende
het met elkaar te willen en aan te durven
Het gaat daarbij niet alleen om het
kinderen tussen zitten. Maar ik haal ze
om te starten en te leren ontwikkelen.
vinden van de meest geschikte school
er niet uit. Pas bij de leesles wordt het
Met stralende ogen vertelt Engels over de
voor een leerling, maar het biedt
duidelijk. Er gaat een groepje leerlingen
verrassende successen. Een zeer moeilijk
veel verdergaande mogelijkheden.
met de tweede juf, ingezet vanuit het AB
lerende leerling die maar niet aan het lezen
Misschien wel in de eerste plaats
Dienstencentrum van REC 3, naar een
te krijgen is en nog steeds in methodedeel
het doorbreken van de kloof tussen
andere ruimte in de unit voor een instructie
1 werkt, ziet op een gegeven moment
regulier en speciaal: niet langer
en werk op ZML-maat. Daarna komen de
dat klasgenootjes al in deel 3 werken.
ofwel 100 procent regulier ofwel 100
kinderen weer terug in de groep voor een
Na de uitroep ‘dat wil ik ook’ komt er
procent speciaal. Er ontstaan kansen
gezamenlijke activiteit. Het kringgesprek
een ontwikkeling op gang. De kracht van
op nieuwe en creatieve oplossingen,
op maandagmorgen over het weekend
intrinsieke motivatie wordt zichtbaar.
zoals de aanpak van SBO De Bolster in vindt plaats in zelfgekozen tweetallen,
De organisatie van een dergelijke groep
Wijchen.
waar de kinderen elkaar vertellen over
vraagt zelfs in de unitstructuur van De
Bolster veel kwaliteit van
tekst jos hagens
de professionals. En die is
zichtbaar aanwezig. Maar
plezier om met elkaar deze
Een kind met een rekencomplexe groep in hun leren
probleem zou bijvoorbeeld
te ondersteunen, zien waar
rekenonderwijs op een school
je nodig bent en dat vervolgens ook doen en gedeelde
voor speciaal basisonderwijs
verantwoordelijkheid voelen
kunnen ontvangen, maar voor
voor de hele groep, vullen
de rest in het basisonderwijs
professionaliteit aan tot een
blijven. Leerlingen vanuit het
unieke sfeer die de kinderen
speciaal onderwijs kunnen
zichtbaar ten goede komt.
stapsgewijs in het reguliere
Passende arrangementen
onderwijs – basisonderwijs
vragen om creatief en
of speciaal basisonderwijs
kritisch te kijken naar
– integreren. Natuurlijk zien
bestaande structuren om
we, gehecht als we zijn aan
ons onderwijs te organisehet veilige bestaande, vooral
Op SBO De Bolster is maatwerk voor elke leerling leidend, niet de indicatie die
een
leerling
heeft.
Foto:
William
Moore
ren. Dan vinden we wellicht
haken en ogen, bedenkingen en organisatorische
ook dat het leerstofjaarklassensysteem voor heel veel
problemen, praktische en
leerlingen niet het meest passend is. En ziet
principiële bezwaren. SBO De Bolster in
hun belevenissen. In de groep melden
het speciaal onderwijs alternatieven voor het
Wijchen, eerder uitgebreid beschreven in
leerlingen daarna wat de medeleerling
volledig plaatsen van een leerling met een
Kader Primair vanwege hun unitstructuur,
in het weekend heeft beleefd. De hele
ondersteuningsbehoefte op een specifiek
heeft het lef gehad om samen met Cluster
ochtend blijven ze werken in wisselende
terrein. Alleen dan kan Passend onderwijs
3 Rivierenland voortvarend te beginnen om
groepjes, waarbij maatwerk voor elke
een kansrijk traject worden. _
de Passend onderwijs-gedachte in de prakleerling leidend is en niet de indicatie
tijk te brengen. Een groep ZML-leerlingen
die een leerling heeft. Dat alles onder
Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is
van REC Rivierenland is opgenomen in
de professionele regie van leerkrachten
senior adviseur bij de AVS op het
een van de units van de school. Ik had
Eva Janssen (sbo) en Jacquelien Engels
gebied van (speciale) leerlingen
het genoegen een ochtend mee te mogen
(so cluster 3), met ondersteuning van
zorg en het beleidsvoerend
beleven.
onderwijsassistenten.
vermogen van schoolorganisaties.
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reportage

mee op inspec tiebezoek

Inspecteur Carolien Groote
Schaarsberg: “Je bent er in je
eentje verantwoordelijk voor dat
er op het eind van de dag een
goed en onderbouwd beeld van
de school ontstaat. Dat zorgt
voor de nodige adrenaline.”
Foto’s: Peter van Trijen

‘Er hangt veel af
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw,
niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje
mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg.
Een spannende dag, omdat voor basisschool Aventurijn een
aangepast toezicht in de lucht hangt.
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tekst vanja de groot

Via onverharde landweggetjes bereikt inspecteur primair
onderwijs Carolien Groote Schaarsberg (48) stipt om 8 uur
brede basisschool Aventurijn (ruim 200 leerlingen) in het
Westbrabantse dorpje Standdaarbuiten. “Een TomTom is
echt onmisbaar in dit vak.”
Op weg naar het kantoortje van de schoolleider drukt
Groote Schaarsberg al diverse binnendruppelende leerkrachten een geruststellende hand. “Tot straks!” De leerkrachten ogen relaxt. “Er kijkt wel vaker iemand mee in de
klas”, verklaart een van hen. Ook bij de kordate inspecteur,
van huis uit orthopedagoog en onderwijsadviseur, is geen
greintje spanning te bespeuren. “Wel besef ik goed dat er
veel afhangt van mijn oordeel.”
Tijdens het laatste ‘reguliere’ vierjaarlijkse onderzoek in
2011 was de kwaliteit van het onderwijs op de Aventurijn
voor de meeste (norm)indicatoren op orde en werd het
basistoezicht gehandhaafd. Een tussentijdse risicoanalyse die Groote Schaarsberg opstelde met behulp van een
analist laat echter een dalende trend zien in de eindopbrengsten van de school, tot beneden de ondergrens. “Ik ga
vandaag een risicogericht kwaliteitsonderzoek doen om de
oorzaken daarvoor te achterhalen en te beoordelen of het
basisarrangement wellicht omgezet moet worden in een
geïntensiveerd, aangepast toezicht.” De inspecteur heeft
een volledige dag met lesbezoeken, een documentenanalyse en gesprekken met het team, de schoolleider, intern
begeleider en een bestuurslid voor de boeg.
Tijdens de kennismaking met schoolleider Lianne van Aperen en intern begeleider Kitty Heck-Kouters begint Groote
Schaarsberg voortvarend met een spervuur aan vragen.
“Zijn er zieken vandaag? Of langdurige uitvallers? Stagiaires? Hoeveel groepen zijn er? Heeft de gesplitste groep een
bevoegde leerkracht?” De directeur en ib’er voorzien haar
ontspannen van antwoord en verontschuldigen zich alvast
voor de technische problemen met de digiborden.

“We leren genoeg hoor”, grapt leerling Sijmen als de
inspecteur groep 6 binnen stapt. Terwijl Groote Schaarsberg fanatiek en nauwgezet de dag- en weekindeling,
groepsmap en –plannen doorbladert, test meester Peter de
kennis van zijn leerlingen over de getallen in datums. Zo
nu en dan kijkt de inspecteur geïnteresseerd op. “Ook als
ik de klaargelegde documenten bekijk, houd ik in de gaten
wat er in de les gebeurt, ook al lijkt dat soms van niet.”

‘we zijn allemaal strebers
en willen het beste uit de
kinderen halen’

Speld Als de inspecteur groep 5 binnenvalt, krijgen
de leerlingen juist een uitgebreide klassikale instructie
van juf Coby over het meten van omtrek en oppervlakte.
Daarna werken de kinderen van ‘niveau 3’, die verder
weinig instructie nodig hebben, rustig en gedisciplineerd
verder aan de bijbehorende opdrachten op het Leerplein.
In die gemeenschappelijke open ruimte, die de lokalen aan
de ene kant van het gebouw scheidt van de lokalen aan de
andere kant, kun je een speld horen vallen. Het valt Groote
Schaarsberg op dat in een handelingsplan vooral staat wat
een leerling niet goed kan, in plaats van hoe men hem of
haar meer uitdaging wil bieden.
“Groep 3 is een belangrijke periode, gezien de gevoelige
ontwikkelingsfase van kinderen in die leeftijd”, verklaart
de inspecteur haar wat langere bezoek hier. De leerlingen
krijgen gezamenlijk een les technisch lezen. Om de beurt
lezen ze elk een zinnetje voor, waarna de rest in koor volgt.
“Probeer het met ‘hakken en plakken’ als het niet lukt”,

van mijn oordeel’
Open rooster Om 8.45 beginnen de lessen en start
inspecteur Groote Schaarsberg met het observeren van de
lessen. Ze doet dit volgens een ‘open rooster’, een relatief
nieuwe werkwijze. “Aan de hand van het vooraf opgevraagde lesrooster bepaal ik welke groepen ik ga bezoeken. Ik
kondig echter niet aan welke dat zijn, dus de leerkrachten
weten niet of en wanneer ik langskom in hun klas. Dat
geeft me de vrijheid om bij een bepaalde les langer te blijven zitten of juist niet, en bijvoorbeeld een specifieke groep
gedurende de dag vaker te zien.”
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moedigt juf Tonny de kinderen aan die er moeite mee hebben. “Het is jammer dat niet alle leerlingen leesstof krijgen
die past bij hun niveau, doordat ze mee moeten met de
langzaamsten”, merkt Groote Schaarsberg op.

Pech

Rond lunchtijd volgt een gesprek met de leerkrachten in de teamkamer. Groote Schaarsberg prijst de
enorme rust die er op school heerst, zowel op het Leerplein
als in de groepen. “Bijna alle kinderen doen goed mee
en zijn erg oplettend en geconcentreerd.” Het team baalt
dan ook van de teruglopende eindopbrengsten. “We zijn >
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In groep 7 behandelt juf Anita woorden met ‘ou’ en ‘au’, terwijl inspecteur Groote Schaarsberg de dag- en weekindeling, groepsmap
en -plannen doorbladert.

allemaal strebers en willen het beste uit de kinderen halen.
Maar we hebben de pech dat we toevallig een paar zwakke
groepen achter elkaar hebben. Dat is al zo vanaf de onderbouw en hoe hard we er ook aan trekken, de gewenste
resultaten blijven uit”, verklaart het team. “Maar als in de
meest instructieafhankelijke groep (‘niveau 1’, red.) al 17
kinderen zitten, waarvan acht dyslectisch, gaat het effect
waarschijnlijk verloren.” Hoewel ze als inspecteur eigenlijk geen adviezen mag geven, tipt Groote Schaarsberg het
team meer te focussen op de uitkomsten van methodegebonden toetsen. “Bepaal op basis daarvan welke kinderen
op welk vlak extra instructie nodig hebben. Jullie moeten
er heel dicht op zitten. Wacht niet op Cito.” Verder stelt de
inspecteur dat de eindopbrengsten ook omhoog gaan als de
‘bollebozen’ nog beter scoren dan ze al doen. “Deze kinderen zitten nu vaak nog te lang bij de gezamenlijke instructie. Laat ze eerder los op het Leerplein, maar geef ze wel de
ruimte om de klas in te komen als ze een vraag hebben.”

‘o o k a l s i k d e k l a a r g e l e g d e
documenten bekijk, houd ik in de
g at e n wat e r i n d e l e s g e b e u rt ’
30

Technisch lezen

Nadat Groote Schaarsberg zich even
heeft teruggetrokken voor de analyse van documenten
over de kwaliteitszorg, de onderwijstijdentabel en –berekening, de toetskalender en de opbrengstgegevens, volgt
een intensieve sessie met directeur Van Aperen en ib’er
Heck-Kouters. Zij beamen wat het team zegt over de oorzaak van de teruglopende eindopbrengsten, maar geven
ook toe dat er nog iets mist. “Het didactisch handelen heeft
een upgrade nodig”, aldus Van Aperen, die net als de inspecteur gesignaleerd heeft dat met name technisch lezen in
de middenbouw te weinig groei en rendement oplevert.
Groote Schaarsberg: “Besteed in groep 3 meer tijd aan aanvankelijk leren lezen. Stel prioriteiten.”
Bij het bespreken van de extra begeleiding – naast het reguliere aanbod – van enkele individuele zorgleerlingen heeft
de inspecteur niet alleen oog voor hun prestaties, maar ook
voor hun welbevinden. “Zit hij goed in zijn vel, heeft zij
vriendinnetjes, hoe gaat het thuis?” De school zit nog midden in de implementatiefase van de groepsplannen. “Zorg
dat deze zo concreet mogelijke doelen bevatten, zodat
leerkrachten precies weten wat hen te doen staat”, merkt
Groote Schaarsberg op. “Niet als extra, maar als sturing. En
houd goed in de gaten of ernaar gehandeld wordt, evalueer
systematisch.”

reportage

De directeur en ib’er schrijven actief mee en zuigen de
woorden van de inspecteur in zich op. Van Aperen: “We
gaan in het volgende schoolplan nog hoger inzetten op
differentiatie.”

Finale oordeel

De inspecteur trekt zich weer even
terug voor het verwerken van alle informatie om tegen vijven in het bijzijn van bestuurder Johan van den Buijs, de
directeur en ib’er haar finale oordeel te vellen. Krijgt de
school het stempel ‘zwak’? “Ik zie nu geen reden voor een
aangepast arrangement”, stelt de inspecteur de aanwezigen meteen gerust. “Er zijn zeker zorgpunten, maar de
directie heeft ze goed in beeld en werkt aan oplossingen.”
Ze sluit echter niet uit dat, als daar aanleiding voor is, ze
nog voor de zomervakantie terugkomt. “Als de opbrengsten dan weer te laag zijn, doen we opnieuw onderzoek.
De kans is dan groot dat de school onder aangepast toezicht komt te staan.” Ze spreken af dat de school de resultaten van de Cito-eindtoets meteen naar de inspecteur
doorstuurt.
De school krijgt een hoog cijfer voor rust, orde en taakgericht werken, “want met het klassenmanagement en
pedagogisch handelen zit het wel snor. Maar er ontbreekt

‘ m e t h e t k l a s s e n m a n a g e m e n t e n
pedagogisch handelen zit het op
deze school wel snor’

‘tegengas was niet nodig’
“Onderweg naar huis dacht ik: was ik niet te meegaand,
had ik niet wat meer tegengas moeten geven?”, schetst
schoolleider Lianne van Aperen haar ervaring met het
inspectiebezoek. “Maar toen ik eenmaal een verslag voor
het team maakte, kwam ik tot de conclusie dat dat niet
zo was. Het klopte allemaal wat de inspecteur zei. Veel
kwam ons bekend voor en met een aantal zaken gaan we
snel aan de slag.” Van Aperen heeft het bezoek van Groote
Schaarsberg als prettig ervaren. “Ik merkte dat het team
ontspannen was onder haar benadering. En het was fijn
dat ze ook de dingen benoemde waar we goed in zijn. Ik
heb vertrouwen in de toekomst.”

soms diepgang in het didactisch handelen. Zorg dat alle
kinderen geprikkeld worden, laat ze zelf meer nadenken.
Er is nauwelijks differentiatie aan de bovenkant, terwijl er
ook kinderen zijn in de bovenbouw die nog niet kunnen
automatiseren met rekenen. Vooral bij de leerkrachten
die nog veel klassikaal doen, valt winst te behalen. Ze hoeven niet harder te lopen, het gaat erom dat ze de goede
dingen doen.”
Bestuurder Van den Buijs, die driftig mee tikt op zijn
tablet, kondigt aan te gaan bekijken of en waar extra
handen nodig zijn, ook gezien de grote groepen. Groote
Schaarsberg: “Extra handen zijn niet per definitie de
oplossing. Het moet ook vanuit de leerkrachten zelf
komen. En groep 6 is bijvoorbeeld relatief klein.
Durf bepaalde combinaties te maken die minder
voor de hand liggen.
Gebruik kansen, bijvoorbeeld met de kinderen die
al verder zijn.”
Tien uur nadat ze aankwam bij de Aventurijn
stapt Groote Schaarsberg
in de schemering weer
in haar auto. Hoe blijft
ze al die uren zo scherp?
“Je bent er in je eentje
verantwoordelijk voor dat
er op het eind van de dag
een goed en onderbouwd
beeld van de school ontstaat. Dat zorgt voor de
nodige adrenaline.” _

De inspecteur stelt een leerling wat vragen.
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achtergrond

l e i d i n g g e v e n a a n 2 1 e- e e u w s o n d e r w i j s

‘Dit is het
nieuwe leren’
Het geven van instructie en feedback op
maat staat hoog op de onderwijsagenda.
Op steeds meer scholen gaat dit gepaard
met een andere organisatie van de lessen,
ondersteund door digitale leermiddelen
als video-instructie en tablets, waarmee
leerlingen zelfstandig leren. Die ont
wikkeling vraagt om schoolleiders die het
top-downdenken durven los te laten en
zeggenschap voor de leerkracht over het
inzetten van ict.

tekst lisette blankestijn

“Om te kunnen differentiëren kiezen scholen er vaak voor
om de klassikale instructie te vervangen door andere activiteiten. In het basisonderwijs zie je dat er vaak in verschillende groepjes wordt gewerkt. Bijvoorbeeld: een groepje
leerlingen maakt zelfstandig sommen op de tablet, een
ander groepje krijgt inhoudelijke instructie van de leerkracht, weer andere kinderen doen met een ondersteuner
een samenwerkingsopdracht.” Aan het woord is Martine
Maes, senior adviseur sociale innovatie bij InnovatieImpuls Onderwijs. “Ict kan hier toegevoegde waarde hebben.
Vooral in het voortgezet onderwijs zien we bijvoorbeeld
dat docenten die werken volgens het principe flipping the
classroom in hun lessen meer tijd kunnen besteden aan het
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“Ik zie potentiële voordelen als uitgevers kwalitatief goede filmpjes
zouden aanbieden bij de reguliere methode.”

verdiepen van de stof, het oefenen van het probleemoplossend vermogen en aan 21st century skills als samenwerken.”

Flipping the classroom

Bij flipping the classroom worden de lessen en het huiswerk letterlijk omgedraaid. De leerlingen krijgen buiten de les instructie via
video’s en andere online bronnen, die de docent meestal
maakt of selecteert. In de klas werken de leerlingen aan

verwerkingsopdrachten, projecten en metacognitieve vaardigheden. Het ‘flipping’-concept is verwant aan de online
instructiefilmpjes van de Khan Academy. Maar: “Leerlingen
thuis filmpjes laten kijken is slechts een element van flipping the classroom”, weet Maes. “Het ‘geflipte’ zit ‘m erin
dat niet iedereen in de klas hetzelfde doet op hetzelfde
moment. Zo zien we bij de SlimFit-scholen (een van de
experimenten van de InnovatieImpuls Onderwijs) dat
traditionele klassen doorbroken worden, soms letterlijk.
Teams van leerkrachten, onderwijsondersteuners en
ouders werken met grotere groepen kinderen en bedienen
hen daarbij zoveel mogelijk op maat.”

Extra handen

Dat gebeurt bijvoorbeeld op SlimFitschool Op ‘t Hof in Tricht. “In mijn unit zitten 53 leerlingen uit groep 6/7/8,” vertelt Helga Bongers (unitleider en
leerkracht). Soms zijn de tussendeuren open, soms dicht.
’s Middags staan we met twee leerkrachten op de unit, maar
in de ochtenden hebben we er een lerarenondersteuner bij.
Zij begeleidt het zelfstandig werken, bijvoorbeeld als een
groepje met een digitale methode bij het digibord of op de

iPads werkt. De leerkrachten geven ondertussen instructie
aan andere leerlingen, maken instructiefilmpjes, remediëren, enzovoort. De leerlingen zijn per vak ingedeeld in
niveaugroepjes, waarbij ze niet aan hun leerjaar gebonden
zijn.” “Door deze manier van onderwijs organiseren hebben wij extra handen beschikbaar voor de leerlingen”,
zegt Op ’t Hof-directeur Margreet van Iterson. “Ik zag dat
het voor de leerkrachten lastig was om alle leerlingen met
hun verschillende niveaus in onze grote groepen op maat
te bedienen. Door functies op verschillende niveaus in te
zetten, handelingsgericht te werken en ict in te zetten en
hebben we het leerrendement kunnen verhogen. Voor het
personeel is dit een heel proces geweest. Toen we begonnen heb ik hen eerst eens een les laten wisselen met een
andere leerkracht. De meesten vonden het leuk, ze gingen
anders naar de kinderen kijken. In kleine stapjes zijn we
naar een meer open cultuur gegaan, waarin onderlinge
communicatie en feedback heel belangrijk is. “Bongers:
“Bij die communicatie gebruiken we zelf ook veel ict. We
delen bestanden, houden contact via een Whatsapp-groep
en vergaderen soms via Skype.”

In de ontwikkeling naar unit-onderwijs onderscheidden
sommige leerkrachten zich als kartrekker, vertelt Van
Iterson. “Dat werden de unitleiders. Zij maken deel uit
van het managementteam en samen spreken we constant
onze visie op leren door. Als directeur bedenk ik wat
de volgende stap moet zijn, maar ik geef de unitleiders
veel ruimte om binnen onze visie mee te denken over
de inzet van middelen
en personeel. Binnen
de veiligheid van de
school hebben we zo een
leergemeenschap van
het team, de kinderen
en de ouders. We leren
met en van elkaar.”
Maes van InnovatieImpuls Onderwijs: “Het is
belangrijk dat de schoolleider zelf gelooft in het
anders organiseren van
het onderwijs. Ook de
ouders moeten meegenomen worden. Die hebben er vaak moeite mee
dat het onderwijsproces
anders is dan ze gewend
zijn en dat hun kinderen
meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces krijgen. Maar het
begint bij het team: de
leerkrachten moeten het
zien zitten.”
>
“Ik wil niet de leerkracht-leerlingratio veranderen, maar wel met flexibele groepsvormen werken.”

‘ h e t ‘g e f l i p t e ’ z i t ‘ m e r i n d a t
niet iedereen in de klas hetzelfde
doet op hetzelfde moment’
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Snappet Daarvan is ook Tea Zwarts zich bewust. Ze is
directeur van vier scholen van het bestuur Gereformeerd
Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN) waar veel
met ict wordt geleerd. “Voor mij zijn de middelen niet
leidend voor het onderwijs, ik stuur op het gedrag van leerkrachten. We werken vanuit een bepaalde visie en doelen,
en daarbij hoort dat we werken met moderne digitale leermiddelen. Op twee van mijn scholen (G.B.S. De Wegwijzer
in Zwijndrecht en G.B.S De Mozaïek in Krimpen aan den
IJssel) doen we daarom een pilot met Snappet, een digitale
tool waarmee de leerlingen basisvaardigheden zoals rekenen oefenen op een tablet.” Een feedbacksysteem zorgt
ervoor dat de leerling meteen ziet wanneer hij een fout
heeft gemaakt. In het dashboard ziet de leerkracht welke
fouten er zijn gemaakt door welke leerlingen. “We onderzoeken of we daarmee het actief leren van kinderen kunnen bevorderen.”
“Omdat het bij Snappet voor de leerkracht meteen duidelijk is welke leerling met welk onderdeel moeite heeft,
vraagt dat om snelle en gerichte feedback”, licht Zwarts

‘d oo r fu n c t i e s o p ve r s c h i l l e n d e
n i ve au s i n t e z e t t e n , h a n d e l i n g s 
gericht te werken en ict in te zetten
h e b b e n w e h e t l e e r r e n d e m e n t k u n n e n
ve r h o g e n’

toe. “Sommige leerkrachten werken graag met dit soort
tools, anderen hebben er meer moeite mee en zijn onthand
als het internet het bijvoorbeeld even niet doet. Het niveau
van de leerkracht moet omhoog, want elke fout en goed
wordt uitvergroot. Hoe pas je je onderwijs zo aan dat ieder
kind een goed aanbod krijgt? Hoe kies je je doelen? Dat
zijn boeiende vragen. Dit is een leertraject, ik ga hierover
zelf uitgebreid met het team in gesprek. Samen nadenken.
Deze pilot was niet begroot dus ruimte voor cursussen is er
niet, maar ik geloof sterk in eigenaarschap. Ik zie een professionele leergemeenschap voor me om ons hierin verder
te bekwamen en de voordelen optimaal te benutten. Níet
door de leerkracht-leerlingratio te veranderen, maar wel
door met flexibele groepsvormen te werken. Dat kan door
de mogelijkheid van snelle feedback, die Snappet biedt. Dat
brengt ook Passend onderwijs weer een stap dichterbij. Ik
denk ook dat dit soort tools zich leent voor functiedifferentiatie, vooral waar het de kwaliteitszorg betreft. Denk aan
de rekencoördinator: die heeft een complete leerlijn voor
rekenen samengesteld uit alle mogelijke bronnen.”
Zwarts denkt dat iedere school ict zou moeten kunnen
inzetten bij het leren, zo lang er aandacht is voor de grote
rol van de leerkracht waar het gaat om instructie en
feedback, en voor het belang van de goede relatie tussen
leerkracht en kind. “Dat betekent ook dat het sociaalemotioneel klimaat in de klas in orde moet zijn, want de
kinderen hebben razendsnel in de gaten wie waar is met de
lesstof. Als collega’s zich niet bewust zijn van hun eigen rol
en als er iets misgaat de schuld buiten henzelf, dan werkt
het niet.”

QR-code

“Als ik een rekenles geef, peil ik voortdurend of mijn leerlingen het snappen. Dat mis je bij een filmpje. De kracht
van goede instructie zit in de interactiviteit.”
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De verhalen uit het vo over flipping the classroom met
filmpjes, inspireerden
Paul Koning, leerkracht
van groep 7 op obs de
Oversteek in Nijmegen,
om twee instructiefilmpjes te maken. “Die heb ik
ingezet tijdens een rekenblok. Ook maakte ik er
een pagina met oefenmateriaal bij. Het vervaardigen van die filmpjes bleek
een tijdrovende kwestie.
Ik vraag me bovendien af
of deze methode meerwaarde heeft. De kracht
van goede instructie zit
in de interactiviteit. Als
ik een rekenles geef, peil
ik voortdurend of mijn
leerlingen het snappen.
Dat mis je bij een filmpje.
Daar komt bij: onze school

achtergrond

geeft niet veel huiswerk mee. De leerlingen moeten dus op
een van de schoolcomputers de filmpjes bekijken. Als we
tablets zouden hebben zou dat makkelijker gaan, die zet je
even snel aan en uit. Op een andere school zag ik leerlingen die dankzij werk van pabo-studenten QR-codes bij hun
rekenmethode hadden. Als ze een som niet snapten scanden ze die code met hun telefoon en kregen dan snel een
filmpje met uitleg.

‘d e m o g e l i j k h e i d v a n s n e l l e
f e e d b a c k b r e n g t o o k pa s s e n d
o n d e r w i j s w e e r e e n s ta p
dichterbij’
Ik zie wel potentiële voordelen als uitgevers kwalitatief
goede filmpjes zouden aanbieden bij de reguliere methode.
Leerlingen die meer willen kun je zo iets extra’s geven,
leerlingen die iets niet snappen kunnen extra uitleg
krijgen. Met goede multimediale leermiddelen zou ‘flipping’ kunnen bijdragen aan leren op maat en een hoger
leerrendement.”

’Geen hightech nodig’

Alex de Koning is bovenschools ict-coördinator bij PCPO Barendrecht en
Ridderkerk. “Wij oriënteren ons op een elektronische
leeromgeving (ELO), waar de leerkrachten huiswerk, taken
en filmpjes op kunnen zetten. We werken niet volgens de
principes van flipping the classroom, maar een ELO maakt
dat wel makkelijker. Ik denk dat het thuis bekijken van
bijvoorbeeld een filmpje goed is om betrokkenheid met het
onderwerp te genereren. Als je voorkennis aanreikt, weten
ze er al iets van als ze er later in de klas mee aan de slag
gaan. Daar zijn trouwens echt geen ingewikkelde hightechtoepassingen voor nodig. Als leerkracht en leerlingen maar
online met elkaar kunnen communiceren (bijvoorbeeld

Nieuw!

masterclass
leren in de 21e eeuw

De AVS biedt de masterclass ‘Leren in de 21e eeuw’.
Er is een masterclass ‘basis’, met thema’s als het
organiseren van het werken met tablets, interactieve
instructie, digitale datafeedback en investeringen in
infrastructuur. De masterclass ‘verdieping’ is bedoeld
voor scholen die al (bijna) werken met tablets in een
interactieve leeromgeving of nieuwe digitale leermiddelen
gebruiken. Thema’s zijn onder andere: effecten van
digitale leermiddelen op leeropbrengsten en sturen op
(digitale) data.
Doelgroep: schoolleiders, schoolbesturen (eventueel
samen met de ict-coördinator)
Data masterclass basis: 7 maart, 4 april of 16 mei
Data masterclass verdieping: 28 maart, 11 april of 23 mei
Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl

een e-mail met een link kunnen sturen), is dat voldoende. Er staat veel bruikbaar materiaal op websites als
Methodelink en KlasseTV. Verder gebruiken we digiborden
en de leerlingen werken op tablets met Snappet. Dit is het
nieuwe leren.” _

meer weten?
www.innovatieimpulsonderwijs.nl (experiment SlimFit)
Twitter: #flipdeklas
www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom/
www.facebook.com/flippingmyclassroom
www.youtube.com/user/webredactiezwijsen
(instructiefilmpjes)
http://obsdeoversteek.yurls.net
www.videobijdeles.nl

Meer 21e-eeuws leren op het AVS-congres 2014
Er vinden twee gerelateerde sessies plaats over dit thema tijdens het AVS-congres op
14 maart. Martine Maes (InnovatieImpuls Onderwijs) gaat vanuit organisatorisch en
managementperspectief in op de mogelijkheden van het doorbreken van jaarklassenstructuren en het op maat werken met grotere groepen kinderen, onder andere door
de inzet van ict. Schoolleider Margreet van Iterson en unitleider Helga Bongers van
obs Op ‘t Hof zijn betrokken bij de workshop. Fred Verboon en enkele leerlingen vertellen in een andere sessie over 21st century initiatives zoals flipping the classroom
en het Nederlandse Entreprenasium (www.entreprenasium.nl).

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014
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Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2014

Tot en met 7 februari aanstaande geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting,
dus schrijf u snel in!
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Professionaliseren in 2014
Faciliteer de bij- en nascholing
van uw onderwijspersoneel
met het e-learning aanbod
van Teachers Channel.
Uw voordelen:
-
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Besparing van tijd en kosten.
Professionaliseren op iedere gewenste tijd en plaats.
Een groot aanbod van hoogwaardige opleidingen.
Toegang tot een assessment, POP en
bekwaamheidsdossier.

1_2_li_AVS_fc_B.indd 1

Eenmalig aanbod voor snelle
beslissers
Wilt u kennismaken met de voordelen van Teachers
Channel? Sluit voor 1 februari 2014 een schoolabonnement af en ontvang dit abonnement ter waarde van
€ 199,- een jaar gratis, inclusief een assessment
en een e-learning cursus voor iedere leerkracht.
U betaalt slechts 23,88 euro per aangemelde leerkracht per jaar.

Ga voor de voorwaarden en meer informatie naar:
www.teacherschannel.nl
Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook

1000-21-3000-4067-3 AVS KP 2013-2014-05

Kleur:

10-01-14 08:52

politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Joël Voordewind,
woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Foto: AP Roukema

meer geld betekent
niet meer regels
Het Herfstakkoord heeft geleid tot fors meer
geld voor het onderwijs. Schoolleiders zijn
de jarenlange stille bezuinigingen liever
kwijt dan rijk. Zij kregen de laatste jaren de
begroting en de formatie steeds moeilijker
rond. Door deze investering geven we
het onderwijs weer financiële lucht. Maar
dat betekent niet dat we alle problemen
hebben opgelost.
Tijdens de behandeling van de Onderwijs
begroting in de Tweede Kamer heb ik voor
een aantal zaken aandacht gevraagd. Een
belangrijk onderwerp voor de ChristenUnie
is het verminderen van bureaucratie en
regelgeving en het vergroten van de vrijheid
van scholen.
Het risico van extra geld vanuit de
Rijksoverheid is dat we ook weer allerlei
extra verwachtingen opleggen aan scholen.
Dat wil ik nadrukkelijk niet. Mijn pleidooi
is: geef het onderwijs juist meer ruimte en
vertrouwen. Meer geld betekent niet meer
regels. Het geld is bedoeld om klassen te
verkleinen, het onderwijs te verbeteren. Niet
om extra taken te verzinnen voor overbeladen leraren en schoolleiders. Het geld komt
dus voornamelijk in de lumpsumfinanciering

terecht. In het Onderwijsakkoord is bovendien een belangrijke afspraak opgenomen:
er wordt gewerkt aan minder bureaucratie,
werkdruk en regeldruk in het onderwijs.
Ik vind dat de bewindspersonen moeten
beginnen met het heroverwegen van nieuwe
wetsvoorstellen. Ik noem een voorbeeld:
de diagnostische tussentijdse toets in
het voortgezet onderwijs. Deze wet is nog
in behandeling. Invoering van weer een
verplichte toets betekent juist meer regels.
Het intrekken van deze wet zou pas daadkracht zijn!
Een andere zorg bij schoolleiders is de
toenemende druk van de invoering van
Passend onderwijs. Hierover heeft de
Kamercommissie in december 2013 uitvoerig
met staatssecretaris Dekker gesproken. Het
pleidooi van het onderwijsveld, waaronder
de AVS, was eenduidig en duidelijk: ga door
met de invoering van Passend onderwijs,
maar zet niet alles op zijn kop per 1 augustus
2014. Ik vind het belangrijk dat in de klas
weinig te merken is van de stelselwijziging.
Dat betekent namelijk dat er rust is en blijft
voor leraren en leerlingen. Dat leerlingen

het risico van extra geld vanuit
d e r i j k s ove r h e i d i s dat we oo k we e r
allerlei extra verwachtingen opleggen
aan scholen
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met een rugzak ook volgend jaar goed
begeleid worden. Het is daarom ook zinnig
niet weg te gooien wat nu goed gaat. Het
speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan,
de norm is en blijft: ‘regulier waar het kan,
speciaal waar het moet’.
De uitdaging voor de komende maanden
is om in te zetten op waar het eigenlijk om
gaat: de ‘werkvloer’. Uit een ledenenquête
van de AVS blijkt dat bij veel schooldirecteuren nog onduidelijkheid heerst over hun
rol bij de invoering van Passend onderwijs.
Scholen krijgen echter al op korte termijn te
maken met de invulling van de zorgplicht.
Het is belangrijk om dit de komende maanden op orde te krijgen. Zonder betrokkenheid van en draagvlak onder schoolleiders,
leraren en ouders is een stelselwijziging
onmogelijk.
Tot slot heeft de ChristenUnie aandacht
gevraagd voor de negatieve verevening bij
Passend onderwijs. Negatieve verevening
houdt een landelijke herverdeling van het
geld voor zorgleerlingen in. Dit geeft grote
zorgen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.
Deze regio’s gaan er op achteruit. De Reken
kamer noemde deze zomer ‘krimp van leerlingaantallen’ als een grote risicofactor bij de
invoering van Passend onderwijs. Laten we
voorkomen dat er een nieuwe groep thuis
zitters ontstaat. _

reageren?
Mail naar j.voordewind@tweedekamer.nl.

37

Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk
moment ingesteld worden?
tekst theo van den burger

Een vervangingspool kan op twee manieren worden opgezet:
a) door de werkgever zelf of b) via het Vervangingsfonds.
In het eerste geval, een vervangingspool voor eigen rekening, stelt
de werkgever zelf de beleidsregels op, na instemming van de (P)GMR.
In het tweede geval kan de werkgever een vervangingspool
aanvragen bij het Vervangingsfonds conform artikel 18 van het
Reglement Vervangingsfonds.
Een vervangingspool via het Vervangingsfonds heeft pluspunten
voor de werkgever:
• vaste vervangers in dienst;
• vervangers zijn meteen inzetbaar;
• de vervangingspool wordt volledig vergoed door het
Vervangingsfonds, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
N.B.: Werknemers met zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsof ziekteverlof zijn niet benoembaar voor een vervangingspool of
worden voor de duur van het verlof van de pool uitgezonderd.
Voor de werknemer heeft een vervangingspool via het Vervangings
fonds ook voordelen:
• mogelijk perspectief voor een aanstelling bij de werkgever;
• toch werk.
Een vervangingspool mag een bepaalde omvang hebben: 4 procent
van de totale formatie met een uitloop naar 6 procent. Onder formatie
wordt verstaan: alle personeelsleden, exclusief de vervangers.
Plichten
Personeel dat benoemd of aangesteld is in de vervangingspool
moet voor minimaal 98 procent worden ingezet. Indien wordt

gestreefd naar 6 procent van de totale formatie is er sprake van
100 procent inzet. Als werkgever is het mogelijk zelf het aantal
fte’s bepalen. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, moet het
bevoegd gezag een deel van de gedeclareerde kosten terugbetalen.
Verantwoording en afweging: inzet van de vervangingspool wordt
bijgehouden in een pooltool. Aan het einde van het schooljaar
wordt gekeken of de inzet van 98 procent is behaald. Als dat niet
zo is, moet de werkgever de gedeclareerde kosten terugbetalen:
het verschil tussen 98 procent van de nettoloonkosten van de
vervanger min de nettoloonkosten die gemoeid zijn met de feitelijke
vervangingswerkzaamheden.
Samenwerking: een vervangingspool kan ook in samenwerking
worden gevormd. Er wordt dan een verdeelsleutel losgelaten tussen
de diverse werkgevers.
Het is niet op elk moment mogelijk om een vervangingspool in
te stellen. Een vervangingspool moet worden aangevraagd bij
het Vervangingsfonds via een vast formulier (jaarlijkse cyclus,
waarbij uiterlijk op 1 juni de aanvraag dient te worden ingediend).
Vooralsnog heeft het Vervangingsfonds aangegeven geen beperkingen te hebben in het aantal aanvragen. Vóór 1 juli ontvangt de
aanvrager dan wel of geen goedkeuring. Een formeel verzoek kan
de werkgever op dit moment niet neerleggen, omdat de datum
van 1 juni is gepasseerd.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen
kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer
u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan
ook op www.avs.nl/helpdesk.

Snellere nieuwsvoorziening
De AVS gaat haar leden en abonnees sneller en nog meer up to date van nieuws voorzien. Het nieuws wordt daarom
voortaan uitsluitend via digitale nieuwsbrieven verspreid.
De inhoud van Kadernieuws wordt voortaan in een digitale nieuwsbrief toegestuurd, zodat u niets mist! AVS‑leden ontvangen minimaal
elke twee weken een digitale nieuwsbrief, naast de tweewekelijkse digitale professionaliseringsnieuwsbrief. Als er tussentijds extra
nieuws is, volgt een extra digitale nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrieven te kunnen toesturen, is het van belang dat we uw juiste e-mailadres hebben. Via www.avs.nl/mijnavs kunt u uw e-mailadres opgeven of wijzigen.
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net werken

Naar een nieuw perspectief
Het komt helaas regelmatig voor dat directeuren in
conflict raken met het bestuur en dat ontslag dreigt.
Ondersteuning en een luisterend oor kunnen helpen om
dat proces goed door te maken. Daarom start de AVS het
netwerk ‘Naar een nieuw perspectief’.
Binnen het nieuwe netwerk kunnen ervaringen gedeeld worden met
collega-directeuren over (ontslag)ervaringen, de (vaak onbekende)
mogelijkheden na ontslag en het toekomstperspectief. Om tot
een goede en planmatige uitwerking van een gewenst en mogelijk
toekomstperspectief te komen, kunnen deelnemers eventueel
intekenen op een outplacementtraject.
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 18 februari aanstaande
inventariseert AVS-adviseur Jan Stuijver de wensen en verwachtingen. In de vier daaropvolgende bijeenkomsten is er aandacht voor
de teleurstelling en de fasen die u doorloopt (hoe kom ik tot een
goede vaststellingsovereenkomst, wat kan ik verwachten van het
Participatiefonds?) en werkt u samen met de andere deelnemers en
de AVS-adviseur aan de vertaling van deze thema’s naar de eigen
situatie.

Wetenschap en technologie
Er is nu en in de toekomst in toenemende mate behoefte
aan technisch geschoolde mensen. Kennismaken met
wetenschap- en technologie op jonge leeftijd doet het
aantal kinderen dat later voor een technische beroep kiest
groeien. Scholen hebben daarin een taak.
Het is niet eenvoudig om wetenschap- en technologie in te voeren
op school. Hoe begint je daaraan, wat kun je wel en wat niet, bij
wie kun je hulp krijgen? Hoe begin je eenvoudig en bouw je het
de komende jaren verder uit? Het netwerk ‘Wetenschap- en technologie in het primair onderwijs’ van de AVS i.s.m. Klassewijzer
is bedoeld om schoolleiders daarin actief te ondersteunen. Het
netwerk werkt een jaar intensief samen. Leden bepalen zelf welke
activiteiten ze willen implementeren. Zij worden daarbij ondersteund door deskundigen en collega’s. Het netwerk maakt gebruik
van online videoconferences.
Startbijeenkomst: 27 januari 2014

55-plus, en wat nu?
Het nieuwe netwerk 55-plus van de AVS organiseert op
22 januari aanstaande de open kennismakingsbijeenkomst
‘Levensfasen in beeld’.
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Neem een introducé mee tegen
een gereduceerd tarief!
AVS-leden kunnen tegen een gereduceerd tarief één
introducé meenemen naar het AVS-congres ‘Leiders
voor de toekomst’ op 14 maart aanstaande in het NBC
te Nieuwegein.
Leden kunnen voor
t 295 een introducé
meenemen naar het
congres die (nog)
geen AVS-lid is.
Niet-leden betalen
normaalgesproken
t 510. Dus
Leiders voor de toekomst breng iemand
AVS congres —14 maart 2014
mee en deel uw
congreservaringen!
Leden profiteren tot en met 7 februari van een aantrekkelijke
vroegboekkorting, dus schrijf u snel in.

Afscheid Ton Duif
Tijdens het congres neemt de AVS afscheid van Ton Duif,
die de vereniging twintig jaar geleden heeft opgericht en
sindsdien voorzitter is. Een bijzonder moment. Hierbij wordt
stilgestaan in de inleiding en centrale afsluiting. Uiteraard
wil Ton persoonlijk zoveel mogelijk leden spreken. Dit
kan in de pauzes of tijdens de Drinks&Bites. Vanaf 15.45
uur zijn er diverse mediterrane, oosterse en Nederlandse
versnaperingen en snacks, een aantal ter plekke door de NBCkoks bereid. Zo heeft u de gelegenheid om na te praten met
collega’s en afscheid te nemen van Ton Duif.
Meer informatie: www.avs.nl/congres2014

Het netwerk 55-plus behandelt vragen die mensen zich in deze fase
vaak stellen, zoals: Welke kansen en mogelijkheden zijn er (nog) in
deze fase van mijn loopbaan? Hoe blijf ik vitaal? Is mijn pensioen
goed geregeld? Hoe bereid ik me daar op voor?
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst houdt senior AVS‑adviseur
Tom Roetert een inspirerende inleiding over de betekenis van de
verschillende levensfasen. U krijgt inzicht in uw eigen plek, waar u
staat en wat u ermee kunt.
Naderhand kunt u eventueel besluiten om u in te schrijven voor het
netwerk, zodat u meerdere bijeenkomsten bij kunt wonen. Op naar
een sprankelende eindronde!
Meer informatie over alle netwerken
en inschrijven: www.avspifo.nl
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ledenr a ad

Bestuurswisselingen
De AVS Ledenraad sprak op 11 december 2013 over de
verkiezing van een nieuwe bestuurder voor de AVS en over
het benoemen van een nieuwe voorzitter, omdat Ton Duif
in maart 2014 met pensioen gaat.
De eerste vacature ontstond door het einde van de bestuurstermijn
van Jan Morsink, secretaris van het AVS-bestuur. Het bestuur
hechtte er aan om Morsink nog een termijn te benoemen om de
continuïteit, na het vertrek van Ton Duif, te bewaken. De ledenraad
wilde echter ook nieuwe kennis en inzichten aan het bestuur toevoegen en besloot om Jos de Bruijn te benoemen als bestuurslid van
de AVS naast Jan Morsink. Beide benoemingen gaan in per 1 januari
2014. Door de stap van De Bruijn naar het AVS-bestuur ontstaat een
vacature in de ledenraad. Deze wordt ingevuld door de kandidaat
die bij de laatste verkiezing net niet in de ledenraad kwam.
Daarnaast is gesproken over de opvolging van Ton Duif. De ledenraad ging akkoord met de voorgestelde governance-structuur, het
functieprofiel en de werving. De ledenraad hoopt vóór het AVScongres van 14 maart een nieuwe voorzitter te hebben benoemd.
Mocht er voor die tijd geen voorzitter gevonden zijn, dan zal Jan
Morsink tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen.
De ledenraad is ook bijgepraat over de actuele situatie van de AVS.
In brainstormsessies heeft de raad gesproken over de adviezen
waarmee zij het bestuur kunnen steunen en over de eigen inbreng
van leden van de ledenraad. De raad roept de leden dan ook op
actief te worden, deel te nemen aan de scholingsactiviteiten en netwerken. “Daarmee versterken we de professionele kwaliteit van de
leden en werken we aan een gezonde financiële balans van de AVS.
Verder deed de Commissie Postactieven verslag van haar werkzaamheden en is er teruggekeken op de open dag. Voor de bezoekende
AVS-leden was het een geanimeerde dag. Vooral de Skype meetings
met collega’s in heel Europa sloegen aan.

avs open dag

Leden konden tijdens de open dag op 22 november 2013 kennismaken
met de professionaliseringsactiviteiten van de AVS. Veel bezoekers
profiteerden van de speciale 15 procent ‘opendagkorting’ op het aanbod.
Kijk en lees verder op www.avs.nl/artikelen/opendagvandeavs.
Foto: Hans Roggen
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commissie arbeidsvoorwa arden
& personeel sbeleid

Leden gezocht
De AVS is op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie
Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid. De commissie
denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied
van de CAO PO en het personeelsbeleid. Per 1 januari 2014
zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden in handen van
de sociale partners, waarvan de AVS er één is. Hierdoor
is de commissie als klankbordgroep en meedenktank
onontbeerlijk.
Er zijn twee vormen om deel te nemen, te weten:
1. Als lid van de commissie. De commissie komt vier tot zes keer
op jaarbasis bijeen, afhankelijk van de ontwikkelingen op allerlei
terreinen betreffende de arbeidsvoorwaarden.
2. Als deelnemer in de e-mailgroep. Het is de bedoeling om een
e-mailgroep samen te stellen om de ontwikkelingen snel en
accuraat voor te leggen en hierop een reactie te ontvangen.
Aanmelden: Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl (graag
vóór 1 februari 2014)

commissie onderwijsbeleid

IKC: mogelijkheden, kansen en
uitdagingen
Voor de bijeenkomst van de Commissie Onderwijsbeleid
eind november 2013 werd een aantal gastsprekers/
experts/ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Vanuit hun
eigen betrokkenheid en enthousiasme namen zij weer
andere collega-deskundigen mee, zodat het een miniconferentie werd over alles wat betrekking heeft op
het Integraal Kindcentrum in combinatie met de rol van
de schoolleider.
Willem Jan van Keulen, directeur van Jenaplan Kindcentrum de
Ontdekking in ’s Hertogenbosch, Ingrid Nelissen, directeur IKC
Regenboog en Karlijn Luijpen, coördinator IKC Oss, hielden een
inleiding over het leidinggeven aan een IKC. Het belangrijkste
volgens hen is eenheid tussen alle betrokkenen in het krachtenveld
rondom de school. “Betrek in een vroeg stadium de gemeente bij
ontwikkelingen naar een IKC, centraliseer Jeugdzorg, ontwikkel het
IKC wijkgebonden en stroomlijn de geldstromen voor onderwijs en
kinderopvang.” Bij het tot stand komen van een IKC ligt de prioriteit
bij het onderwijs (leidend). “Probeer samen met pedagogisch
medewerkers uit de kinderopvang te komen tot één beleidslijn van
waaruit het IKC opgezet wordt. Een IKC moet van onderaf ontwikkeld worden en niet top down.

Passend onderwijs
Ook de rolverdeling binnen het management (onderwijs en opvang)
kwam aan de orde. Het is van belang de – plaatselijke – politiek duidelijk te maken dat het IKC kansen biedt voor ouders, kinderen en
partners om verbindingen mogelijk te maken tussen onderwijs en
kinderopvang. Gestreefd moet worden naar samenhang tussen het
IKC en Passend onderwijs. De ontwikkeling op wijkniveau vergroot
het draagvlak onder de lokale bevolking. Er moet aandacht zijn voor
een integrale aanpak van het aannamebeleid in relatie met Passend
onderwijs.

het aantal kinderen dat toegang heeft tot onderwijs, te vergroten.
Daarmee sluit het forum aan bij de Millenniumdoelen voor 2015 van
de Verenigde Naties. Vooral bij doel 2: ‘Alle jongens en meisjes gaan
naar school’. Het WEF werkt samen andere organisaties die zich
voor gelijke doelen inspannen, zoals Wereldouders en andere.
Veel scholen in Nederland hebben zich vanaf het begin
aangemeld als WEF-school. Voor 15 euro per jaar wordt ook
uw school WEF-school en werkt u mee aan onderwijs voor
voor ieder kind ter wereld. Meer informatie en aanmelden:
www.wefnederland.wikispaces.com

Drieluik
Na de lunch volgde een gesprek met Martin van Osch van het
Waarborgfonds Kinderopvang/Onderwijs, Peter Vereijken, Partner
Kennisnetwerk (S3] en drs. Henk Derks, kennispartner van (S3],
pedagoog, onderwijs-bestuurder en adviseur in het sociaal domein.
In hun verhaal – dat de ontwikkelingen in het sociale domein van
kinderen onder woorden brengt vanuit het drieluik onderwijs,
kinderopvang en gemeente – was er aandacht voor de rol van de
onderwijsinspectie bij het toetsingskader in het IKC. Het transparant maken van de verschillende geldstromen, die afkomstig zijn
van overheid (onderwijs), marktpartijen (w.o. welzijnsorganisaties)
en omgeving (bijvoorbeeld sportverenigingen) is van groot belang.
“Breng zaken naar voren in onderwijscommissies en zorg voor
bemensing vanuit de verschillende betrokken disciplines.”

Samenwerking
Een aanvullend advies aan de AVS was om samenwerking tussen partners in de horizontale lijn te ontwikkelen en niet af te
wachten tot de overheid via een verticale beleidsstructuur met
voorstellen komt. Verder kwam er een verzoek om ondervonden
belemmeringen in het ontwikkelen van een IKC door te geven aan
het Waarborgfonds Kinderopvang/Onderwijs, zodat gezamenlijk
gezocht kan worden naar oplossingen.

gecertificeerde func tiewa arderingsspecialist

Functiebeschrijving en -waardering
Scholen die functiedifferentiatie toepassen en nietnormfuncties ontwikkelen moeten deze functies sinds
1 augustus 2006 beschrijven en laten waarderen met
FUWASYS-PO. De AVS beschikt over een erkende en
gecertificeerde functiewaarderingsspecialist.
In de opeenvolgende CAO’s PO zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en voorbeeldfuncties. Voor het hanteren van andere
functies dan de voorbeeldfuncties en de functies beschreven in de
CAO-PO, moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd
functiewaardeerder. De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is gecertificeerd door de
Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in
het register. Hij kan leden adviseren over functiedifferentiatie en het
herzien en/of opstellen van functiebeschrijvingen en -waarderingen.
Meer informatie: Paul van Lent, tel. 030-2361010,
p.vanlent@avs.nl

w o r l d ed u c at i o n fo rum

Maak van uw school
een WEF-school!

wms- congres

Weet u dat meer dan tachtig
miljoen kinderen wereldwijd
geen toegang hebben tot
onderwijs en daardoor geen
enkele kans in hun verdere leven? Miljoenen kinderen
worden gedwongen tot kinderarbeid. Het World Education
Forum (WEF) wil daar verandering in brengen.
Het WEF is een wereld omspannend netwerk van scholen en
onderwijsgevenden dat opkomt voor alle kinderen die geen of
onvoldoende onderwijs kunnen volgen. Daartoe gaat het WEF regeringen over de hele wereld op hun verantwoordelijkheden wijzen:
investeer in de kinderen van je land! De missie van het WEF is om
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Het 7e WMS-congres op 26 november 2013 stond in het teken van Passend
onderwijs. De AVS gaf workshops over het schoolondersteuningsprofiel
en ondersteuningsplan en ‘De (G)MR, wet- en regelgeving & overzicht op
beleid’. Kijk voor een volledig verslag op www.avs.nl/artikelen/7elandelijke
wmscongresweervolgeboekt.
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Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, maatwerk,
meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014 of kijk op
www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionalisering- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs.

Trainingen & opleidingen School for Leadership
Februari en maart 2014
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

5 februari

Jan Stuijver

• Ondernemende schoolleiders maken het verschil!

7 februari

Jacqueline Kenter

• Theorie U

7 februari

Bob Ravelli

• Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

11 februari

Anita Vink, Harry van Soest

• Succesvol samenwerken met ketenpartners

12 februari

Gerard van Uunen

• Pesten op uw school? Wat nu?

12 februari

Bob Ravelli, Tom Roetert

• PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?

12 februari

Tineke Snel, Ton Duif

• Stress- en timemanagement

14 februari

Tom Roetert

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

4 maart

Eelco Dam, Paul van Lent

• Competentiegericht coachen

6 en 7 maart

Tom Roetert

• Conflicten: een kans op verandering! Het belang van goede conflicthantering

7 maart

Ruud de Sain, Tom Roetert

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de basis

7 maart

Platform L21

• Naar andere schooltijden, en dan?

11 maart

Eelco Dam, Paul van Lent

• Een goed (personeels)dossier is het halve werk!

12 maart

Jan Stuijver

• Effectief en efficiënt vergaderen

12 maart

Tom Roetert

• Stephen Covey: principes van leiderschap in de praktijk

12 maart

Bob Ravelli

• Stimulerend beoordelen, het gesprek

12 en 13 maart

Tom Roetert

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

13 maart

John G. de Leeuw

• Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden

20 en 21 maart

Ger van Drunen

• Succesvol onderhandelen

20 en 21 maart

Tom Roetert

• Theorie U

21 maart

Bob Ravelli

• Teamontwikkeling: heeft u een ‘team’ dan?

21 maart

Paul van Lent, Ruud de Sain

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de verdieping

28 maart

Platform L21

(onder voorbehoud)

Nog enkele plaatsen beschikbaar !
Eendaagse studiedag

Studiedagdeel

PowNews staat voor de deur,
hoe ga ik om met media?

Rechten en regels bij aanname
en ontslag van personeel

Het kan zo maar gebeuren, een boze ouder stapt naar de pers,
een calamiteit op school en uw school wordt belaagd door
journalisten. Deelnemers leren wat de do’s en don’ts zijn bij en zich
voorbereiden op mediacontacten. Er wordt gebruik gemaakt van
voorbeelden, rollenspellen en camera-oefeningen.

Om problemen te voorkomen is het van belang om bij het in dienst
nemen van personeel (bijvoorbeeld op basis van vervanging) al
te bekijken welke verplichtingen u mogelijk in de toekomst gaat
opbouwen. Aan de hand van praktijksituaties wordt de wet- en
regelgeving inzichtelijk gemaakt. Met aandacht voor de verschillen
tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Doelgroep: bestuurders en schoolleiders po en vo
Doelgroep: directeuren en P&O-functionarissen
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Minileergang (6 eendaagsen)

Professioneel kapitaal:
leidinggeven boven
verwachting
Innovatie en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken
aan de uitdagingen van deze tijd. Andy Hargreaves heeft de afge
lopen twee jaar onderzoek gedaan in 18 excellente organisaties
naar de vraag: welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende
organisatie het verschil? Hij komt tot 15 variabelen die het funda
ment vormen voor deze minileergang. Ze worden verbonden
met belangrijke thema’s als opbrengstgericht leiderschap, het
ontwikkelen van professioneel kapitaal en recente inzichten in
veranderingsprocessen.

Start op 24 januari!
In mei 2014 start een nieuwe, tweede serie
Professioneel kapitaal, van drie eendaagsen.
Doelgroep: bovenschoolse directies en middenkader (locatie
leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die
ambities hebben in de richting van leiderschap.

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Eenjarige opleidingen: 16 eendaagsen
en 1 tweedaagse

Schoolleider start- en
vakbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende cedeo gecertificeerde
schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor
Nascholing (CNA). U werkt aan de ontwikkeling van uw persoonlijk
leiderschap en aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijs
organisatie, kwaliteitszorg, personeel, facilitair, financieel beleid en
cultuur. Ook leert u onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten
te benutten ter versterking van het leiderschap. In de opleiding
Schoolleider vakbekwaam wordt het ambachtelijke deel van het
schoolleiderschap naar een hoger niveau gebracht. U werkt aan
verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig
leiderschap. Na afloop kunt u leidinggeven aan duurzame school
ontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.
Doelgroep startbekwaam: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers
en coördinatoren met leiderschapsambities. U heeft voldoende
ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbeter
traject in de eigen school.
Doelgroep vakbekwaam: functioneel leidinggevenden

3 tweedaagsen — ook afzonderlijk te volgen

Interim-management, iets voor u? Meesterlijk coachen
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional
specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,
transparantie en professionaliteit van hoog belang. Alleen ‘een goede
directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daarvoor niet voldoende
te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke
voorwaarde om succesvol te zijn.
In de opleiding onder andere aan de orde hoe interim-management
en organisatieverandering samenhangen, welke competenties interimmanagers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie veranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke context
waarbinnen zij werken en van de specifieke rol die ze vervullen, en
wat interim-managers onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’.

‘e r g v e r r i j k e n d e c u r s u s o m z e l f w e e r
e e n s ta p t e z e t t e n , b r e e d a a n b o d ’
Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,
adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap
in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor
interim-management.
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Wilt u uw kennis en vaardigheden in coaching uitbreiden en
opfrissen? Wilt u met mede-cursisten de diepte in? Dan is deze
leergang een uitstekende keuze. In de drie tweedaagsen komen
achtereenvolgens aan bod: het coachen van ‘moeilijke mensen’,
teamcoaching en nieuw gereedschap voor de coachkist, zoals
basale coachings denk- en doe-modellen, het onderzoeken van
eigen blokkades/valkuilen en coachen met een leeg hoofd.
Ook nieuwe technieken als provocatief coachen, conflictcoachen en
coachen op enneagrammen komen aan de orde.
Doelgroep: iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig
deze vaardigheid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale
gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg en verdieping
van de training competentiegericht coachen.

meer informatie, inschrijven en advies
op maat: Kijk voor meer informatie zoals data, kosten,
t rainers en inschrijven op www.avspifo.nl. Of neem contact
op met de AVS via schoolforleadership@avs.nl of tel. 0302361010. Wilt u een training, opleiding, advies of coaching op
maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met
Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.
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Eendaagse studiedag

Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!
De volle cursuszaal laat zien dat de belangstelling voor
dit onderwerp groot is. Niet verwonderlijk, gezien het
grote aantal scholen dat door krimp en bezuinigingen
een meerscholendirecteuren (MSD) aanstelt. De MSD
kampt echter met een veelheid aan – dubbele – taken en
dilemma’s zoals ‘aanwezigheid’, omgaan met verschillende
culturen en loyaliteit. Genoeg aanleiding voor de
deelnemers om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
tekst winnie lafeber

“Deze training raakt kennelijk een gevoelige snaar: sinds september
hebben we al drie reguliere trainingen en twee incompanytrajecten
verzorgd”, aldus senior AVS-adviseur en trainer Tom Roetert.
De leerdoelen die de deelnemers in vier groepjes op een flipover
schrijven variëren van ervaringen uitwisselen tot een effectiviteitsslag maken, omgaan met ‘afwezigheid’, dubbelingen in taken en
tips en trucs over wat je wel of niet oppakt of delegeert.

‘het heeft me gesterkt om mijn
functie inhoud te geven’
Uit het voorstelrondje blijkt dat veel directeuren vrij plotseling of
kortgeleden MSD zijn geworden door een krimpsituatie. Vaak zonder dat er eerst beleid is gemaakt. Sommige deelnemers hebben
te maken met loyaliteitsconflicten bij scholen die van elkaar verschillen qua onderwijsconcept of cultuur. Trainer Roetert laat een
anoniem verhaal lezen van een MSD die zich zonder facilitering
uit de naad werkte. Hierover gaat de groep in discussie en Roetert

Reactie van een deelnemer
Marcel Roks, MSD basisscholen Sint Jan (Duizel) en De Vest
(Hoogeloon): “Ik ben pas sinds dit schooljaar MSD en volop
bezig met de inrichting van de organisatie en het managen van
verwachtingen van iedereen. De training is voor mij een enorme
herkenning. Het is belangrijk de focus te leggen op mentale
modellen. Moet ik altijd overal aanwezig zijn? De zichtbaarheid
van een MSD ligt anders dan bij een schooldirecteur. Ik ben
parttime directeur, maar denk nog fulltime. Het was prettig om
ervaringen uit te wisselen, dit heeft me gesterkt om mijn functie inhoud te geven. Ik heb veel bruikbare tips gehad. Ik ga met
mijn collega-directeuren (ook MSD) en algemeen directeur om
de tafel zitten om de taakverdeling te bespreken. Halverwege
het schooljaar betrek ik ook het team daarbij. Deze training kan
ik onze algemeen directeur ook aanraden, zodat we direct met
de materie aan de slag kunnen.”
Lees meer deelnemersreacties op www.avs.nl/pifo/trainingen.

44

Deelnemers omschrijven in groepjes de leerdoelen.

concludeert dat je ook ‘nee’ mag zeggen, zonder je loyaliteit te
verliezen. Een deelnemer wijst op de voordelen van een MSD:
“Er zijn snelle lijntjes tussen de scholen en denk aan ‘lenen en
leren’ van elkaar.”
Tijdens de dag volgen nog diverse interactiemomenten en groeps
opdrachten. Zo maken de deelnemers een mindmap van alle taken
(waarop via geeltjes gereageerd kan worden), waaruit blijkt dat die
oneindig zijn. Veel tijd gaat verloren aan administratieve rompslomp
en gesprekken en telefoontje die de dag vanzelf vullen. Sommige
deelnemers geven aan dat ze vaak ‘s avonds en in het weekend
werken. De vraag is of de MSD al deze taken moet uitvoeren.
Moet je bijvoorbeeld wel zoveel vergaderen en per se eerst de
email lezen ‘s ochtends? Roetert: “Bedenk of iets activiteit- of
opbrengstgericht is.”

‘ i k b e n pa r t t i m e d i r e c t e u r , m a a r
d e n k n o g f u l lt i m e ’
De opdracht ‘mentale modellen’ geeft inzicht in de grenzen en
verwachtingen van een MSD, zoals het boegbeeld van de school willen zijn of het willen voldoen aan ieders verwachtingen. “Een goed
manager maakt zichzelf overbodig”, aldus Roetert. Hij wijst op het
belang van delegeren of delen. Het rollenmodel van Quinn en het
INK-model maken de taken van de MSD inzichtelijk. In de plenaire
bespreking blijkt dat veel taken geschrapt kunnen worden. De deelnemers mogen ten slotte voor zichzelf opschrijven wat ze direct na
de training anders gaan doen.
Doelgroep: meerscholen- of clusterdirecteuren
Data: 24 januari of 4 april 2014
Kosten: leden t 399 / niet-leden t 499
Meer informatie en aanmelden: www.avspifo.nl

Opleiding Professioneel bestuurder:
meer dan alleen een verandering van titel
Een eerste lichting van veertien deelnemers is afgelopen
september gestart met de opleiding voor professioneel
bestuurder in het onderwijs. De opleiding duurt een jaar.
In vijf tweedaagse en vier eendaagse bijeenkomsten wordt
intensief gewerkt aan de toerusting voor de praktijk van
professioneel bestuur. De opleiding wordt afgesloten met
een gezamenlijke studiereis.

Transitie
“De opleiding Professioneel bestuurder helpt mij om binnen mijn
onderwijsorganisatie de transitie mogelijk te maken van algemeen
directeur naar Raad van Bestuur en van Raad van Bestuur naar
College van Toezicht”, aldus Martijn Mulder van Stichting Wolderwijs.
“De verschillende modules en de inspirerende docenten zijn zeer de
moeite waard. Bovendien heb ik het geluk dit samen te mogen doen
met nog dertien zeer gemotiveerde collega’s uit het land.”

tekst jos hagens

Professioneel bestuurder is niet alleen de eerste opleiding voor deze
beroepsgroep, maar ook de eerste opleiding waarin de kernprincipes
van het AVS-initiatief Centrum Educatief Leiderschap (CEL) tot uitdrukking komen. Leidend daarbij is het motto: ‘Professionaliseren is
meer een kwestie van eruit halen dan van erin stoppen’.
Frank Peze van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs is een
van de deelnemers aan de opleiding: “Na mijn masterstudie heb
ik jaarlijks veel trainingen, masterclasses en congressen gevolgd.
Toch voelde ik een gemis om mijn nieuwe bestuurdersrol goed neer
te zetten, vandaar dat ik mij opgegeven heb voor deze opleiding.
Deze voldoet tot nu toe helemaal aan mijn verwachtingen.”

Kernprincipes en modules
De kernprincipes van het CEL die leidend zijn voor de inhoudelijke
vormgeving van deze opleiding zijn:
• probleemgestuurd leren: de groep analyseert onder leiding
van een expert problemen uit de praktijk en verkent mogelijke
oplossingen;
• co-creërend leren: interactief met de groep, ondersteund door
deskundige docenten (ook van buiten de sector onderwijs
en educatie);
• leerprocessen starten vanuit het problematiseren van de eigen
praktijk (casussen), die er verbreed en verdiept ook weer in
terugkeren.
Het programma is georganiseerd rond vijf modules die in de
hele samenhangende opleidingenlijn van het CEL terugkomen:
governance, excellente organisatie, ondernemerschap, persoonlijk
leiderschap en organisatieontwikkeling. In elke module worden
deskundige docenten ingezet die het persoonlijke leerproces prikkelen en uitdagen door op het juiste moment verdieping te bieden
via de nieuwste inzichten. Zo hebben de deelnemers in de module
governance, onder leiding van Chris Tils, een diepgaande verkenning van de rollen en taken van de bestuurder doorgemaakt.
Daarbij zijn persoonlijke voorkeuren geconfronteerd met in- en
externe verwachtingen. In de verdere uitwerking is ook het spanningsveld tussen bestuur en toezicht aan de orde gekomen.
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o o k h e t s pa n n i n g s v e l d
tussen bestuur en toezicht
komt a an de orde
In een tweedaagse rond persoonlijk leiderschap hebben de deelnemers met elkaar via Spiral Dynamics samen met Jasper Rienstra een
verdiepende bezinning op de eigen leidende waarden en de waarden waar je niet direct vanuit werkt, beleefd en met elkaar gedeeld.
Deelnemer Jan Scholte Albers van Stichting Talent: “Een inspirerende opleiding met veel aandacht voor persoonlijk leiderschap.
Daarnaast een stevige focus op de richtinggevende, symbolische
en technisch uitvoerende rollen van de bestuurder, in een ambiance waarin collega’s en docenten in alle openheid hun kennis en
ervaring met elkaar delen”.
Senior AVS-adviseur Jos Hagens is een van de docenten/
trainers van de opleiding Professioneel bestuurder.

Belangstelling?
Bij voldoende belangstelling zal in het voorjaar van 2014 een
tweede reeks van de opleiding Professioneel bestuurder van
start gaan, bestaande uit vijf tweedaagsen en vijf eendaagsen
en een afsluitende studiereis. Interesse? Neem dan contact op
met programmacoördinator Margriet van Ast, m.vanast@avs.nl,
tel. 030-2361010.
Doelgroep: bestuurders
Data: februari 2014 (individuele intake), 20 en 21 maart,
25 april, 22 en 23 mei, 6 juni, 3 en 4 juli, 4 en 5 september,
26 september, 16 en 17 oktober, 7 november, 12 december
en een studiereis van ca. drie dagen
Kosten: leden t 8.750 / niet-leden t 9.750 (inclusief literatuur
en overnachtingen tweedaagsen)
Meer informatie: www.avspifo.nl
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tenslotte
_ Voor teerd
u geselecteerd
voor u geselec

training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia

voor: leerkrachten, ict-coördinatoren, directie, bestuurders
en andere geïnteresseerden
van: Innovatie Platform Onderwijs Nederland (IPON)
wanneer: 19 en 20 maart
waar: Jaarbeurs Utrecht
wat: vakbeurs

IPON 2014
Informatiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is
en bij de les wil blijven op het gebied van onderwijsinnovatie,
de nieuwste ict-toepassingen en -diensten. Een congres- en
seminarprogramma inclusief workshops, presentaties, paneldiscussies en keynotes geeft een compleet beeld van de laatste
ontwikkelingen. Leren met Ict, dat eind januari 2014 zou plaatsvinden, komt als zelfstandige vakbeurs te vervallen. IPON 2014
en de NOT (27-31 januari 2015) bieden zo jaarlijks een plek om
kennis over ict te delen, toepassingen te testen en uw netwerk
uit te breiden. www.ipon.nl, www.not-online.nl

voor: leerkrachten, (bovenschoolse) directies en besturen po
en vo
van: Het Beurskantoor
Wanneer en waar: 26 en 27 maart Drachten (Fries
Congrescentrum), 9 en 10 april Eindhoven (Beursgebouw)
wat: regionale vakbeurzen

Onderwijsvakdagen
Nieuw beursevenement met thema’s die voor de onderwijs
professional binnen het basis- en het voortgezet onderwijs van
belang zijn en/of worden. Gedurende beide dagen op beide
locaties treffen bezoekers een vraaggestuurd lezingen- en
workshopprogramma en een beursvloer met aanbieders die
antwoorden geven op vragen waar scholen mee zitten. Bij voorregistratie is de toegang gratis. www.onderwijsvakdagen.nl

voor: basisonderwijs
van: EMS films
wat: gratis educatief lespakket

De Nieuwe Wildernis in de klas
De negen lessen natuuronderwijs kunnen als geheel worden
gevolgd. Of de leerkracht kan themalessen selecteren.
Leerlingen kunnen de negentig beschikbare filmpjes gebruiken
voor spreekbeurten, maar de leerkracht kan ze ook koppelen
aan bestaand natuuronderwijs. Bevat voor de bovenbouw
een uitgebreid en uniform pakket met filmmateriaal over
typisch Nederlandse natuur. In 2014 wordt het pakket verder
onderhouden en uitgebreid, zodat basisscholen kunnen
meegenieten van de beelden in de database van het lespakket.
www.denieuwewildernis.nl/indeklas/docenten

voor: po en vo
van: Ten Brink Uitgevers/Didactief
voor: basisonderwijs

wat: boek

van: VARA Vroege Vogels TV
wat: spel

Cijfers geven werkt niet

Spotvogel

René Kneyber is zeer positief over de veranderingen in zijn
klaslokaal die hij constateerde nadat hij de werkwijze van
auteur Dylan Wiliam had geïmplementeerd. Het boek bevat
tips, is wetenschappelijk onderbouwd en bedoeld om het
leren op de basis- en middelbare school te verbeteren met
behulp van formatieve evaluatie. Wiliam toont aan hoe leerlingen beter gaan presteren als ze zelf doelen leren stellen
en moeite doen om die te bereiken. Recent onderzoek van de
NWO wijst ook uit dat formatief evalueren, toetsen die verder
leren stimuleren, effectief is en meerwaarde biedt als het goed
gebeurt. ISBN/EAN 9789077866252, www.tenbrinkuitgevers.nl,
www.didactiefonline.nl

Wat is een modderkruiper? Hoe ziet een vleermuishuis eruit?
Met het spel ‘Spotvogel’ leren leerlingen spelenderwijs over de
Nederlandse natuur, haar dieren en het milieu. Spelers nemen
het tegen elkaar op door zoveel mogelijk trefwoorden aan videofragmenten van ‘Vroege Vogels TV’ toe te kennen. De educatieve
filmpjes zijn zeer geschikt voor basisonderwijsleerlingen.
Tegelijkertijd moeten de leerlingen omschrijven wat ze zien.
Hoe meer trefwoorden worden toegekend, of getagd, hoe hoger
de score. Leerlingen kunnen zelf bepalen welk fragment ze gaan
kijken. www.vroegevogels.nl/spotvogel
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voor: onderwijs en kinderopvang

voor: groep 7 en 8

van: Bouwstenen voor Sociaal

van: Zwijssen

wat: publicatie

wat: online lespakket voor digibord

Huisvesting opvang én
onderwijs

Nieuws als basis voor
wereldoriëntatie

Bij de ontwikkeling van schoolgebouwen ligt het accent vaak
op de schooltijd, waarbij ontspanning, pedagogische ontwikkeling en dergelijke soms tekort wordt gedaan. Het boek ‘Kiezen
én delen’ bevat huisvestingsconcepten voor kinderopvang en
onderwijs. Relevant in verband met de vorming van ikc’s. In een
aantal scenario’s komt aan de orde hoe onderwijs en opvang
verantwoord met elkaar kunnen samenwerken op het gebied
van huisvesting. Hoe kunnen ruimtes worden ingericht en
welke randvoorwaarden zijn nodig voor samenwerking? Met
nieuwe concepten die afwijken van de gebruikelijke indeling.
www.bouwstenen.nl

Leren op basis van de dagelijkse actualiteit, dat is Nieuwe
Zaken. Iedere dag een nieuwe digibordles met animaties,
filmpjes en interactieve opdrachten. Samengesteld op basis van
nieuwsfeiten uit het Jeugdjournaal die aansluiten bij de lessen
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De lessen
voldoen aan de kerndoelen voor de zaakvakken en kunnen
naast alle reguliere methoden wereldoriëntatielessen worden
gebruikt. www.zwijsen.nl/web/Voor-school/Kennisgebieden/
Nieuwe-Zaken.htm

voor: leerkrachten
van: leerkrachten (projectgroep)
voor: ib’ ers, remedial teachers en leerkrachten in

wat: website

bovenbouw po en onderbouw vo
van: Boom test uitgevers
wat: test

Levensecht leren

Dyscalculie klassikaal screenen
Kinderen die moeite hebben met automatiseren hebben
vaker dyscalculie. Door dyscalculie tijdig te signaleren kun
je passende begeleiding geven en verdere leerachterstand
voorkomen. De Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) stelt
onderwijsprofessionals nu zelf in staat om hun leerlingen te
screenen op ernstige rekenstoornissen. De NDS is de eerste
dyscalculiescreener voor individueel en klassikaal gebruik
waarmee je in één lesuur kunt testen wie een verhoogd risico
op dyscalculie heeft. www.boomtestuitgevers.nl

Lesbeschrijvingen, werkbladen en filmpjes, klasbouwers en/
of energizers over levensecht leren, dat een belangrijke rol
speelde bij de pilot Onderwijstijdverlenging (2009-2013). Het
cognitieve leerproces van kinderen werd bewust ondersteund
door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Vier
jaar ervaring met onderwijstijdverlenging, doordacht lesgeven
volgens Marzano en de koppeling aan de belevingswereld
van kinderen leverden een schat aan ervaring en een enorme
hoeveelheid lesmateriaal (taal, rekenen, wereldoriëntatie) op.
www.levensecht-leren.nl

voor: leerkrachten en fysio-/ergotherapeuten
van: Noordhoff Uitgevers
van: Landelijk Steunpunt Brede Scholen

wat: handleiding

wat: lerende netwerken

Brede scholen
Het Landelijk Steunpunt organiseert een drietal bijeenkomsten
waarop de volgende thema’s aan de orde komen: kwaliteitsverbetering in de brede school, kinderen van 0-6 jaar zijn de toekomst en sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de brede
school. Inschrijven: www.bredeschool.nl/lerendnetwerk
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Schrijfonderwijs
Didactische handleiding voor schrijfonderwijs van handschrift
deskundige Corrie van Eerd-Smetsers, die de kloof kan dich
ten tussen onderwijs(didactiek) en fysio- of ergotherapie.
Schrijfonderwijs staat onder druk door de opkomst van
computers en tablets, maar ook door de toenemende aandacht voor taal en rekenen en de afnemende aandacht voor
schrijven op de lerarenopleidingen. Leren schrijven leidt echter
tot betere motorische vaardigheden en heeft een positief
effect op het leren lezen. Kan ook als aanvulling dienen voor
gebruikers van andere schrijfmethodes. ISBN 9789001755225,
www.schrijvenindebasisschool.nl
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boekbespreking

Andy Hargreaves en Michael Fullan schreven ‘Professional Capital’ in 2012.
Het boek werd kort daarna door NTO-Effekt in het Nederlands vertaald.
Een goede actie, omdat het een belangrijk en goed boek is dat – zoals de
ondertitel zegt – de transformatie van het onderwijs in elke school voor ogen
heeft. tekst bob ravelli

professioneel kapitaal
Als je Fullan of Hargreaves zelf over hun
boek hoort, beginnen ze hun betoog met
een quote van Woody Allen: “Duidelijker
dan ooit staan we als mensheid op een
kruispunt in de geschiedenis. Het ene pad
leidt tot totale en uiterste hopeloosheid,
het andere pad leidt tot totale uitroeiing.
Laten we bidden dat we de wijsheid hebben
het juiste pad te kiezen.” Dat zegt genoeg
over de urgentie die de heren voelen voor de
noodzaak van deze publicatie. Het kenmerkt
de auteurs, die overigens voor het eerst
samen een boek schreven, en daar zijn ze
niet alleen in. Zie ook David Hopkins, Luc
Stevens en Ken Robinson: ze hebben het
allemaal over het vastlopen van het onderwijs zoals dat vanuit de oude paradigma’s
wordt georganiseerd.

de lezer moet
zich realiseren
dat d e i n st e e k va n
de schrijvers een
syst e e m b e n a d e r i n g
i s e n dat ze da a r
mee op het hele
onderwijss
 yst e e m
doelen
De lezer moet zich dus realiseren dat de
insteek van de schrijvers een systeembenadering is en dat ze daarmee op het hele
onderwijssysteem doelen. Van leerkrachten
tot en met het ministerie van Onderwijs,
het hele systeem dient een transformatie
te ondergaan. Hargreaves en Fullan
betogen dat er daarvoor drie belangrijke,
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samenhangende hefbomen zijn die bestaan
uit meer dan de som der delen: menselijk
kapitaal, sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal. Samengevat in de titel
Professioneel kapitaal.
De auteurs zetten hun kijk op de inhoud
van vak leerkracht en de aard van lesgeven
af tegen de ‘business-kijk’ hierop: technisch eenvoudig, korte studie, kan snel
beheerst worden, moet door harde feiten
gestuurd worden, gaat over enthousiasme,
inspanning, talent en resultaten en kan
vervangen worden door online instructie.
Versus de visie van Hargreaves en Fullan:
“Lesgeven is niet eendimensionaal. Het
is een stuk minder eenvoudig dan de
meeste mensen denken. Lesgeven is een
baan, een vak. Het ligt eraan hoe je werk
is vormgegeven, maar als je het dag in dag
uit, jaar in jaar uit hetzelfde doet, zal dit
uiteindelijk aan je te zien zijn. Lesgeven
als een professional houdt in dat je een
zware opleiding volgt, aan permanente
educatie doet, openstaat voor feedback
van collega’s, bewezen feiten respecteert,
een open houding aanneemt naar ouders,
streeft naar excellentie en veel meer doet
dan in je contract is vastgelegd.” Daarmee
doen de schrijvers recht aan het belang van
het vak en nemen ze het serieus.
Het boek is een must voor iedereen die zich

de hele onderwijs
ko lo m d i e n t e e n
t ra n s fo r m at i e t e
ondergaan
met onderwijs wil bezighouden. De hele
onderwijskolom moet zich afvragen of we
in Nederland wel op de goede weg zijn met
onze inspanningen. Leiden we niet op voor
het verleden? Moeten we ons niet meer op
de toekomst richten? Waarbij niet reproducerend leren, maar creativiteit centraal staat.
En waarbij niet een systeem van controle,
maar van vertrouwen in professionele leerkrachten het belangrijkste is. Hargreaves en
Fullan hebben en geven het antwoord, de
vraag is of wij dat antwoord begrijpen. _

trainingen
professioneel
k a p i ta a l
De AVS biedt zowel een zesdaagse
als een driedaagse training over
Professioneel kapitaal (start resp.
in januari en in mei 2014). Kijk voor
meer informatie op pagina 43 en/of
op www.avspifo.nl.

Professioneel kapitaal, de transformatie van het onderwijs in
elke school, Andy Hargreaves en Michael Fullan, 2013, NTOEffekt, ISBN 978-90-78770-8.
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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Spectrum-SPCO

Gezocht:

Spectrum-SPCO staat voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs, is verantwoordelijk
voor negen basisscholen in Lansingerland
met ruim 2300 leerlingen en 200
medewerkers.

Directeur
voor basisschool
De Parel in Berlicum

Voor CBS De Acker te
Bergschenhoek zoeken wij een

INSPIRERENDE DIRECTEUR

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

Meer informatie over deze functie is te
vinden op www.spectrum-spco.nl
Wilt u meer informatie over de school,
kijk dan op www.cbsdeacker.nl
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Zonnepanelen
zonder zorgen

Op school

Natuur & Milieu droomt van 1 miljoen zonnedaken. Daarom hebben we een
uitstekend aanbod speciaal voor basisscholen. Investeren is niet nodig. Wij
zorgen voor de zonnepanelen en u profiteert van de zonnestroom. Wij regelen
alles en uw stroomkosten gaan omlaag. En de zonnepanelen bieden ook nog
kansen voor educatie. Dat is wat je noemt zonnepanelen zonder zorgen.

AANBOD OP MAAT?
ZONZOEKTSCHOOL.NL

In samenwerking met

