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Het kan raar lopen in politiek Nederland. Bij het aantreden van dit kabinet
werd in de regeringsverklaring opgenomen dat de kleinescholentoeslag
zou verdwijnen en dat in plaats daarvan samenwerkingsverbanden
van scholen de overgebleven middelen naar eigen inzicht onder elkaar
mochten verdelen. Dit was in tenminste twee opzichten een slecht plan.
Een samenleving die niet ruimhartig wil investeren in elk kind, ongeacht
waar het leeft, is niet alleen in moreel opzicht slecht bezig, maar zet ook
de eigen toekomst op het spel. Daarnaast stelt dit voornemen scholen en
schoolbesturen voor onmogelijke keuzes; zij mogen het probleem oplossen
door scholen te sluiten of samen te voegen. Dat maakt het (blijven) wonen
in kleine gemeenschappen er niet aantrekkelijker op. De intensieve lobby
van de laatste maanden heeft gelukkig gewerkt. Coalitie en gedoogpartijen
hebben besloten dat de kleinescholentoeslag blijft gehandhaafd.
Dat het voor elk kind van levensbelang is dat er een school in de buurt is,
hoeft geen betoog. Schrijnend is het dan ook dat 80 miljoen kinderen in de
wereld geen enkele vorm van onderwijs genieten, simpelweg omdat er geen
school is. Als je niet kunt lezen of schrijven en geen goede basisopleiding
hebt, ben je kansloos in de wereld van morgen. Elk kind is een uniek
wezen dat recht heeft op onderwijs. Dat hebben de Verenigde Naties
nogmaals bevestigd in de Millenniumdoelstellingen: ‘Elk kind heeft in 2015
tenminste toegang tot basisonderwijs’. Dat gaan we niet redden. Daarom
is het World Education Forum (WEF) opgericht; een wereldomspannend
netwerk dat politici overal op hun handelen in deze gaat aanspreken.
Scholen kunnen zich voor een klein bedrag per jaar aansluiten. Op 14 maart
2014 neem ik afscheid als voorzitter van de AVS tijdens het AVS-congres.
Als u mij wilt bedanken dan doet u dit het beste door een bijdrage over
te maken naar het WEF (IBAN: NL11 SNSB 0851 763847) of door van uw
school een WEF-school te maken. Zie www.worldeducationforum.com of
http://wefnederland.wikispaces.com.
221 Kaderspellen heb ik inmiddels geschreven. Over talloze onderwerpen
die het onderwijs bezig houden en hielden. Over wachtgeldquota, Passend
onderwijs, Cito, kinderopvang en ga zo maar door. Dit is de laatste. Het
wordt tijd het stokje over te geven. Volgende maand staat op deze plek de
Jaarrede 2014, waarna in april mijn opvolger zich zal voorstellen. Rest mij
het onderwijs op wat meer afstand te volgen. Dat zal niet meevallen vrees
ik. Ik hoop velen van u op het AVS-congres de hand te kunnen schudden.
Nog niet ingeschreven? Het kan nog via www.avs.nl/congres2014. _
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meer ruimte voor maatwerk

Experiment met flexibele en virtuele onderwijstijd
Maximaal vijftien scholen experimenteren vanaf volgend schooljaar met flexibele onderwijstijd. Dat heeft
staatssecretaris onlangs voorgesteld aan de Tweede Kamer. Uit het experiment moet blijken of flexibele
onderwijstijd ertoe kan bijdragen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs wordt vergroot.
Flexibele en virtuele onderwijstijd geeft ouders de
gelegenheid om de deelname
aan het onderwijs door hun
kinderen beter af te stemmen
op de eigen werk- en privéomstandigheden. Ook zou het
mogelijk moeten zijn om het
onderwijs beter aan te laten
sluiten bij het niveau en de
behoeften van leerlingen.
Doel is om erachter te komen
of het zin heeft om van de
onderwijstijden zoals die
nu in de Wet op het primair
onderwijs (WPO) zijn vastgelegd, af te wijken.
Het experiment geeft scholen
de gelegenheid om flexibel
om te gaan met onderwijstijden, die per leerling verschillend kunnen worden
vastgesteld. Zo wordt maatwerk voor leerlingen mogelijk
en kan er van de vijfdaagse

schoolweek worden afgeweken. Leerlingen mogen
maximaal 10 procent van
de onderwijstijd binnen de
openingstijden van de school,
maar zonder direct toezicht
van een leraar, invullen door
gebruik te maken van een
elektronische informatiedrager zoals een tablet of
laptop. Wel moet een leraar
op die momenten (op afstand)
beschikbaar zijn voor vragen en ondersteuning. Ook
mogen scholen gedurende
(een deel van de) schoolvakanties open zijn en telt het
onderwijs dat op die momenten gegeven wordt mee voor
de onderwijstijd die een leerling moet volgen.
Het experiment vindt plaats
naast het reeds lopende
experiment ‘Flexibilsering
onderwijstijd’.

Maximaal vijftien scholen
zullen deelnemen aan de
pilot. Scholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen
bij de minister van Onderwijs. Zwakke scholen komen
niet in aanmerking voor deelname. De aanvraag bevat een
projectplan waarin de school
onder andere beschrijft
hoe de onderwijstijd per
leerling wordt ingevuld en
vastgesteld, hoe de school de
ruimere schooltijden financieel zal opvangen en hoe de
ondersteuning en scholing op
het gebied van ict voor leraren wordt geregeld.
Het experiment start op
1 augustus 2014 en loopt af
op 1 augustus 2017. Als er
op 1 augustus 2014 minder
dan vijftien scholen beginnen met het experiment, kan
tot voornoemd maximum

aan scholen de gelegenheid
worden geboden om op
1 augustus 2015 alsnog een
experiment te starten. Het
experiment eindigt in dat
geval ook op 1 augustus 2017.
Hierna zullen de effecten
worden geëvalueerd. Uit deze
monitoring zal blijken of de
wet aangepast moet worden
om mogelijkheden voor flexibele en virtuele onderwijstijd
permanent te maken en
sectorbreed in te voeren. _
Het ontwerpbesluit Experiment flexibele en virtuele
onderwijstijd is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/
schooltijden.
Vragen? Neem contact op
met de AVS Helpdesk, tel. 0302361010 of helpdesk@avs.nl.

aandachts- en sociale problemen verminderen

Reguliere school ook goed voor kind met ADHD of ASS
Kinderen met ADHD of ASS gaan met een ‘rugzakje’ in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag
en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina Stoutjesdijk medio
januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.
Het onderzoek van Stoutjesdijk laat zien dat bij kinderen
met een autismespectrumstoornis in beide schoolomgevingen ASS-symptomen,
sociale problemen en aandachtsproblemen verminderen. Kinderen met ADHD
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vertonen minder ADHDkenmerken. Bij beide groepen
gaan de leerprestaties vooruit.
In Nederland worden veel
kinderen met emotionele
en gedragsproblemen in het
speciaal onderwijs geplaatst.
Stoutjesdijk ontdekte dat niet

de ontwikkelingsproblemen
van de kinderen daarbij een
grote rol spelen, maar relatieproblemen tussen kind en
opvoeder, zwakke leerprestaties en de leeftijd waarop voor
het eerst contact is met de
jeugdzorg.

Uit het onderzoek blijkt ook
dat een problematisch gezinsfunctioneren invloed heeft
op het probleemgedrag in de
klas. Volgens Stoutjesdijk kan
dat worden verbeterd door het
gezin te betrekken bij problemen op school. _
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eén bestuur voor vier scholen uit verschillende provincies

Staatssecretaris steunt plan voor coöperatie
scholen niet
De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, vindt dat kleine scholen die met sluiting worden bedreigd,
moeten samenwerken met andere scholen uit de regio. Een coöperatie met een school uit een heel ander
deel van het land, vindt hij geen goed plan.
Een aantal scholen stelt een
experiment met een coöperatieconstructie voor. Vier
scholen uit vier verschillende
provincies willen één bestuur
vormen, zodat de scholen aan
de eis van minimaal tweehonderd leerlingen kunnen
voldoen. Op die manier kunnen scholen in kleine dorpen
behouden blijven. De samenwerking zou in deze coöperatie vorm krijgen met behulp
van onder andere e-learning.
Jan Schuurman Hess (PvdA)
uit het Zeeuwse dorpje Kats
is de initiatiefnemer van het
plan, hij heeft hierover een

petitie aangeboden aan de
Tweede Kamer. In de petitie
staat onder andere dat ouders,
andere dorpsbewoners en leraren verantwoordelijk moeten
worden voor kleine scholen.
Schuurman Hess wil met zijn
petitie de Tweede Kamer en
de staatssecretaris duidelijk
maken dat kleine basisscholen
in plattelandsdorpen kunnen
worden gered. Het plan om
kleine basisscholen te redden
door ze te laten samenwerken
in bovenregionale coöperaties,
krijgt steun van onder anderen VVD’er Hans Wiegel en
Felix Rottenberg (PvdA). _

Jan Schuurman Hess (PvdA) uit het Zeeuwse dorpje Kats bood een petitie
aan om kleine basisscholen te redden door ze te laten samenwerken in
bovenregionale coöperaties.

passend onderwijs

Modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd
Vanwege wetswijzigingen en het streven om de verordening te vereenvoudigen, heeft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd.
De wetswijzigingen hebben
te maken met de start van
Passend onderwijs vanaf
1 augustus dit jaar. Een aantal van deze wijzigingen heeft
te maken met het leerlingenvervoer. Zo dient de regeling
rekening te houden met de
van ouders redelijkerwijs te
vergen inzet. Daarnaast kunnen leerlingen die voortgezet
speciaal onderwijs volgen
slechts aanspraak maken op
een vervoersvoorziening als
zij door hun handicap op

k a der prim a ir f ebrua ri 20 1 4

ander vervoer dan openbaar
vervoer zijn aangewezen, of
vanwege hun handicap niet
zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
De overige wetswijzigingen
in verband met Passend
onderwijs hebben in een
aantal gevallen ook effect
op de regeling voor het leerlingenvervoer. Genoemde
wetswijzigingen maken een
aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer
noodzakelijk.

Ter vereenvoudiging van de
modelverordening wordt
de indeling van de ‘oude’
modelverordening aangepast.
Voorheen volgde de regeling
de drie onderwijswetten, te
weten de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet
op het voortgezet onderwijs.
Deze indeling wordt verlaten en vervangen door een
indeling die de tweedeling
van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs

volgt: 1) primair onderwijs
en 2) voortgezet onderwijs.
Hoewel instellingen voor
speciaal onderwijs van de
clusters 1 en 2 niet zijn
aangesloten bij een samenwerkingsverband, passen zij
toch in het model als onderscheid wordt gemaakt tussen
primair en voortgezet onderwijs dat leerlingen op deze
instellingen volgen. _
Meer informatie: www.vng.nl
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sectorplan ‘regio aan zet’

Kansen voor lokale en regionale
arbeidsmarktsituatie onderwijs
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan
voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen.
Het arbeidsmarktplatform bundelt vervolgens de deelplannen om bij het
ministerie van SZW cofinanciering aan te vragen. Als schoolbesturen zelf
plannen maken, biedt dat kansen om aan te sluiten op de lokale en regionale
arbeidsmarktsituatie.
In het kader van het Sociaal
Akkoord heeft het kabinet een
Regeling Cofinanciering Sectorplannen in het leven geroepen om meer werkzekerheid
te bieden en werkloosheid te
voorkomen. Sociale partners
kunnen voor sectorplannen
cofinanciering aanvragen.
De sociale partners, verenigd
in het Arbeidsmarktplatform
PO, willen schoolbesturen in
het primair onderwijs in staat
stellen om gebruik te maken
van deze regeling. Daarom

roepen zij de branche op om
deelplannen met maatregelen
in te dienen. Eind 2013 heeft
het Arbeidsmarktplatform PO
ook een sectorplan ingediend
waarin het voornamelijk om
landelijke maatregelen gaat.
Het tweede sectorplan ‘Regio
aan zet' is vooral bedoeld voor
eigen initiatieven van (samenwerkende) schoolbesturen
voor het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten.
Als schoolbesturen nog
veel vragen over passende

oplossingen hebben met
betrekking tot hun actuele
onderwijsarbeidsmarktsituatie, kunnen zij ook kleine deelplannen indienen. Die kunnen
dan maatregelen bevatten
waarvan schoolbesturen vinden dat ze daarmee geholpen
worden om knelpunten op te
lossen. Denk bijvoorbeeld aan
scholingstrajecten en mobiliteitsactiviteiten voor een
beperkt aantal medewerkers.
Kleine deelplannen bieden ook
kansen om te experimenteren.

De aanvraagtermijn voor de
tweede fase van sectorplannen
is van 1 april tot en met 31 mei
2014. Om de hoofdaanvraag
met de deelplannen op tijd te
kunnen bundelen en volgens
de voorschriften in te dienen,
is het noodzakelijk dat het
Arbeidsmarktplatform PO alle
deelplannen uiterlijk 17 maart
2014 heeft. _
Schoolbesturen kunnen
in de komende periode
deelnemen aan regionale
voorlichtingsbijeenkomsten
over het indienen van de
deelplannen. Meer informatie, ook over de data van de
voorlichtingsbijeenkomsten:
https://vragenlijst.caop.nl/
apporegioaanzet/home.html
Meer informatie: AVS
Helpdesk, tel. 030-2361010,
helpdesk@avs.nl

oproep deelname klankbordgroepen

Schoolleidersregister PO wil betere aansluiting
registratiecriteria
Om de nieuwe herregistratiecriteria aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed
zijn op het werk van de schoolleider, initieert het Schoolleidersregister PO verschillende klankbordgroepen.
In verschillende klankbordgroepen voor schoolleiders,
bestuurders, opleiders en
HRM’ers, komen uitgewerkte
thema’s vanuit de praktijk
en literatuur bij elkaar.
Het Schoolleidersregister
PO brengt actuele ontwikkelingen in kaart die het
functioneren van schoolleiders beïnvloeden. Zo krijgen
schoolleiders handreikingen bij het omgaan met
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veranderingen, maar ook
om herregistratiecriteria te
kunnen formuleren en het
gesprek aan te gaan met opleiders. In een eerste fase van dit
project heeft het Schoolleidersregister PO met groepen
schoolleiders, opleiders en
bestuurders gesproken over
deze actuele ontwikkelingen.
In de tweede fase wil het
Schoolleidersregister PO deze
thema’s verder aanvullen,

onder meer door het analyseren van logboeken van
schoolleiders, literatuurstudie
en daarnaast een intensieve
gesprekscyclus met schoolleiders en bestuurders, waarbij
in kleine groepen ervaringen
en kennis met betrekking tot
het schoolleiderschap worden
gedeeld.
Het resultaat hiervan wordt
in een derde fase van het
project besproken in enkele

klankbordgroepen. Deelnemers aan de klankbordgroepen
bespreken de uitgewerkte thema’s uit de voorgaande fases
en de op basis hiervan opgestelde voorstellen voor herregistratiecriteria met elkaar. _
Aanmelden voor deelname
aan de klankbordgroepen:
info@schoolleidersregisterpo.nl
Meer informatie:
www.schoolleidersregisterpo.nl
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instroomcijfers vereniging
hogescholen

Aantal aanmeldingen
pabo gestegen
Het aantal nieuwe studenten dat zich dit schooljaar
heeft inschreven voor de pabo is gestegen. Dat is
een opvallende kentering, omdat het aantal pabostudenten vanaf 2005 jaarlijks afnam. Dat blijkt uit
de instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen.
In totaal startten dit studiejaar 5.762 eerstejaars studenten
met een opleiding aan de pabo. De vereniging signaleert
ook een flinke stijging van het totaal aantal hbo-studenten:
bijna 6.000 nieuwkomers telt het hoger beroepsonderwijs.
Ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat een stijging van
5,8 procent. De grotere instroom heeft volgens de Vereniging
van Hogescholen onder meer te maken met de hoge werkloosheid onder jongeren. Ook de dreigende afschaffing van de
basisbeurs kan van invloed zijn geweest, hoewel studenten
die in het studiejaar 2013/2014 startten, daar nog niet mee te
maken krijgen. _

CAO PO 2014

Cao-onderhandelingen
in volle gang
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor
het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale
partners, de AVS en andere vakbonden en de
PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het
dossier duurzame inzetbaarheid.
In dit dossier werkt de AVS voor haar leden niet alleen aan een
deugdelijk beleid voor elke levensfase, maar wordt ook ingezet
op een bruikbare overgangsregeling als het gaat om de BAPO.
De AVS zet zich verder in voor een cao die duidelijkheid schept
over de normjaartaak voor schoolleiders. Andere thema’s waar
de AVS zich sterk voor maakt zijn het principe van elke school
een directeur en de mogelijkheid voor schoolleiders om zelf over
hun professionaliseringsbudget te beschikken. De sociale partners zijn tot dusver zeer positief over de constructieve onderhandelingen. Op dit moment bekijken de betrokken partijen in
welke standpunten ze elkaar kunnen vinden, daarna worden de
onderhandelingspunten gedefinieerd. De ambitie is dat dit voorjaar een definitief onderhandelaarsakkoord aan de AVS-leden
kan worden voorgelegd. _

Meer informatie: www.vereniginghogescholen.nl

dekker herkent beeld cnv onderwijs niet

‘Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe
van ontslag dan jonge leraar’
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder
onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden
om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen
hierover van Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS.
CNV Onderwijs trok twee
maanden geleden aan de bel,
omdat sinds 2010 het aantal
58-plussers in een conflict- of
ontslagsituatie is vervijfvoudigd. Voorzitter van CNV
Onderwijs Helen van den
Berg toen: “We komen echt
schrijnende gevallen tegen
van mensen die zich bij het
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grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs
binnengekomen.”

Instroom
Staatssecretaris Dekker herkent dat beeld niet. Volgens
Dekker laten kwartaalcijfers
van uitkeringsinstantie UWV
zien dat er een stijging is van

de instroom in de WW van
zowel oudere als jongere leraren. Dekker: “Als de instroom
van oudere leraren in de
WW wordt afgezet tegen het
totaal aantal oudere leraren
in het onderwijs, kan niet
worden gesteld dat oudere
leraren relatief vaak worden
ontslagen.”

De professionalisering van
(ouder) personeel en de leraren behouden voor het onderwijs is volgens de staatssecretaris vooral een taak van
de werkgever. “De duurzame
inzetbaarheid van ouderen
is expliciet vastgelegd in de
onderwijscao’s.” _
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ouders kijken naar ‘totaalplaatje’

Kwaliteit schoolgebouw niet doorslaggevend
bij schoolkeuze
Kwalitatief goede gebouwen trekken niet meer leerlingen. Veel belangrijker zijn de onderwijskwaliteit, de
sfeer en het (eerste) contact met ouders. Dat blijkt uit onderzoek in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.
Stadsdeel Nieuw-West in
Amsterdam liet onderzoek
doen naar de relatie tussen
de kwaliteit van schoolgebouwen en de schoolkeuze door
ouders. Doel was om te achterhalen of een schoolgebouw
zo aantrekkelijk gemaakt kan
worden, dat het voor ouders
interessant wordt om hun kinderen erheen te sturen. Daarnaast is het zowel voor het

stadsdeel als de schoolbesturen van belang de leegstand
tot een minimum te beperken
en een acceptabele schoolgrootte te exploiteren.
De kwaliteit van het schoolgebouw is één van de aspecten
waar ouders op letten bij de
keuze van een basisschool
voor hun kind, maar doorslaggevend voor hun keuze is het
niet. Ouders letten vooral op

het ‘totaalplaatje’: de kwali
teit van het onderwijs, de
afstand van huis naar school,
de sfeer en cultuur op school
en wat anderen van de school
vinden.
Het onderzoek werd uitgevoerd door het Kenniscentrum
Gemengde Scholen en Bureau
Onderzoek en Statistiek
Amsterdam. _

resultaten eerste vier jaar

Effect Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
laat nog op zich wachten
De invoering van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft een negatief effect gehad op
de onderwijsprestaties van leerlingen in groep 8 van (zeer) zwakke basisscholen. Het beleid heeft geleid
tot een daling van de Citoscores met 1,7 punt in de eerste vier jaar na invoering. Dit resultaat moet worden
geïnterpreteerd als het effect van de introductie van het beleid, denkt het Centraal Planbureau (CPB).
Een recent CPB Discussion
Paper evalueert de effecten
van de Kwaliteitsaanpak
Basisonderwijs Amsterdam
(KBA). De gemeente Amsterdam startte in 2008 met de
KBA om de onderwijskwaliteit op scholen in het primair
onderwijs te verbeteren. Het
belangrijkste element is de
verbeteraanpak, een tweejarig programma gericht op de
invoering van een systematische en opbrengstgerichte
manier van werken op scholen. Verschillende maatregelen worden gecombineerd,
zoals evaluaties van de
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kwaliteit van leraren op basis
van lesobservaties, scholing
en coaching van onderwijspersoneel en de invoering
van nieuwe lesmethoden.

Weerstand
De KBA richtte zich in eerste
instantie op (zeer) zwakke
scholen. Vanaf schooljaar
2009-2010 kunnen alle basisscholen in Amsterdam deelnemen. Het CPB onderzoek
beperkt zich tot de effecten
van de invoering van de KBA
voor (zeer) zwakke scholen.
Een mogelijke verklaring
voor het resultaat is dat het

intensieve en veeleisende
karakter van het programma
heeft geleid tot weerstand
onder en vertrek van leraren.
Dit beeld komt naar voren
uit interviews met schooldirecteuren van deelnemende
scholen. De resultaten uit dit
onderzoek hebben betrekking op de eerste vier jaar
na de invoering van de KBA.
Het is denkbaar dat de bevindingen van het CPB aanpassingskosten reflecteren en
dat het langer duurt voordat
positieve effecten op de
onderwijskwaliteit zichtbaar
worden in de Citotoetsscores

in groep 8. Het CPB concludeert dat de invoering van
het beleid in ieder geval
substantiële kosten met zich
heeft meegebracht in termen
van lagere Citotoetsscores
voor ten minste vier cohorten
leerlingen. _

Meer informatie: www.cpb.nl
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schoolleidersregister po

Assessments voor schoolleiders beoordeeld
Vanaf nu is het mogelijk om assessments te laten beoordelen. Het gaat hierbij om assessments waarmee
getoetst wordt of schoolleiders beschikken over de competenties zoals deze zijn beschreven in de
beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Aanbieders van deze assessments kunnen een
beoordeling aanvragen bij het Schoolleidersregister PO.
Een van de manieren waarop
schoolleiders kunnen aantonen dat ze beschikken over
de basiskwalificaties om zich
te kunnen registreren als
registerdirecteur of registeradjunct-directeur, is het doen
van een assessment. Met een
assessment moet vast komen
te staan of een schoolleider

beschikt over de competenties
van de beroepsstandaard voor
schoolleiders primair onderwijs. Dit betekent concreet dat
met het assessment getoetst
moet worden of de schoolleider beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden.
Het Schoolleidersregister
PO beoordeelt, op dezelfde

manier als dat accreditatieorganisatie NVAO dit voor opleidingen doet, opleidingen en
assessments voordat zij in het
register kunnen worden gezet.
Door de werkwijze en (enigszins aangepaste) standaarden
van de NVAO over te nemen
en door secretarissen van
de NVAO in te zetten, wordt

geborgd dat de kwaliteit van
de assessments op dezelfde
wijze worden beoordeeld als
de kwaliteit van opleidingen. _
Meer informatie:
www.schoolleiders
registerpo.nl/certificeren/
opleiders

kia-foto 2014

Meer excelleren noodzakelijk voor
concurrentiepositie op wereldmarkt
Nederland heeft zich als kennissamenleving de afgelopen jaren aantoonbaar
ontwikkeld, maar moet harder aanpakken om de concurrentie bij te houden.
Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda
2011-2020.
De voortgangsrapportage
laat een kennissamenleving
zien die, in vergelijking met
de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar
geen echte vooruitgang heeft
geboekt. Waar de vorige zogeheten ‘KIA-Foto 2012’ een aantal stappen in de goede richting liet zien, heeft Nederland
zich niet substantieel verder
ontwikkeld in het halen van
de gewenste toppositie in 2020.
Ons land heeft wel veel werk
verzet en op deelgebieden is
vooruitgang geboekt. Zo zijn
publieke en private investeringen enigszins toegenomen in
onderwijs en onderzoek, is het
aantal bèta-studenten gestegen
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en zijn er meer excellentietrajecten in het onderwijs
gekomen. Dit heeft zich niet
vertaald in een brede stijging
van de internationale positie
als kennis- en innovatieland,
met name doordat andere landen ook verbeterd zijn.

Aantoonbare
vooruitgang
De KIA-Agenda geeft sinds 2010
aan wat nodig is om in de top
van kennissamenlevingen te
komen. De agenda is ambitieus, maar kan bogen op de
steun van een brede coalitie
van bijna dertig organisaties
uit de kenniswereld en het
bedrijfsleven. Gezamenlijk

hebben zij in 2010 doelen
gesteld op het terrein van
onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen. De KIAFoto meet iedere twee jaar de
stand van zaken.
KIA-voorzitter Wiebe Draijer:
“De KIA-coalitiepartners
blijven streven om in de top
5-positie van kennislanden toe
te treden. Er is aantoonbare
vooruitgang op veel terreinen, maar de internationale
ontwikkelingen gaan door en
in de globale open economie
moet Nederland eenvoudigweg harder aanpakken om de
concurrentie bij te houden
en de uiteindelijke ambitie te
bereiken.”

Onderwijs
Wat het onderwijs betreft blijft
Nederland goed scoren in de
breedte met minder zwakke
leerlingen, goede scholen
en universiteiten. Daar staat
tegenover dat de beste leerlingen internationaal gezien
slecht scoren en het aandeel
scholen met hoge resultaten
terugloopt. In een belangrijke
internationale ranking staan
nu al acht universiteiten in
de top 100, maar Nederland
ontbreekt op dit moment in de
top 50. _
De KIA-Foto
2014, inclusief
samenvatting
en overzicht van
de indicatoren/
scores staat op
www.kennisinnovatieagenda.nl.
De KIA-Foto maakt gebruik van
de meest recente informatie
die internationaal vergelijkbaar is, in combinatie met
actuele beleidsmaatregelen.
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‘maatschappelijke betrokkenheid laat zich niet afdwingen’

Meerderheid Kamer voor afschaffing verplichte
maatschappelijke stage
De verplichte maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs die drie jaar geleden werd
ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Na een debat op 4 februari bleek een meerderheid van de Tweede Kamer
voor een vrijwillig karakter van de stage te zijn.
Staatssecretaris Sander Dekker
van Onderwijs wil af van de
verplichte maatschappelijke
stage die drie jaar geleden in
het leven was geroepen om
jongeren meer maatschappelijk bewust te maken en hen te
betrekken bij de samenleving.
Hoewel veel scholen zich in
eerste instantie verzetten
tegen de invoering van de
verplichte stage, blijkt nu uit

onderzoek van EenVandaag
dat zowel scholen als leerlingen en de betrokken bedrijven
erg enthousiast zijn. Twee
derde van de scholieren geeft
aan de maatschappelijke stage
hoog te waarderen. Verder
is 82 procent van de ouders
positief en 84 procent van de
schoolleiders. De opbrengsten
van de stage zijn dan ook niet
de reden voor de Kamer om

toch ‘een vaste traditie in wording’

Minder deelnemers
Koningsspelen
Dit jaar zullen minder scholen meedoen aan de
Koningsspelen dan vorig jaar, toen het evenement
voor het eerst werd georganiseerd.
In totaal doen dit jaar
5.273 basisscholen mee aan
de Koningsspelen. Dat zijn
meer dan 1 miljoen kinderen,
maar toch 200.000 minder
dan vorig jaar. Initiatiefnemer
Richard Krajicek is toch tevreden. “De spelen zijn ook los van
de troonswisseling een vaste
traditie aan het worden”, aldus Krajicek tegen de NOS.
Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op 25 april. 10 Procent van de basisscholen heeft dan al meivakantie en zal om die
reden niet meedoen aan de nationale sport- en spelletjesdag.
De organisatie van de Koningsspelen zal direct na 25 april de
datum voor 2015 bekendmaken, zodat scholen in hun planning
voor het nieuwe schooljaar rekening kunnen houden met de
Koningsspelen. _
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het wetsvoorstel van Dekker
te steunen. Afschaffing van de
verplichte maatschappelijke
stage levert een bezuiniging
van 75 miljoen euro op en
scheelt de scholen volgens
Dekker ‘een forse vermindering van administratieve
lasten’. Dekker: “In mijn visie
geeft het ook meer ruimte
voor scholen om die dingen te
kiezen die bij hen passen, die
scholen een identiteit en een
eigen profiel geven.” Verder
constateert Dekker dat de kwaliteit van de stages per school
enorm wisselt. “Er zijn ook
scholen die zeggen dit eigenlijk een beetje met tegenzin te
doen, of dat hun leerlingen er
minder enthousiast over zijn.
Dat zijn scholen die dan op
een andere manier vorm en
inhoud kunnen geven aan de
brede taak die het onderwijs
heeft, inclusief alle doelen
van burgerschapsonderwijs.”
D66 is blij met het voorstel
van Dekker. Kamerlid Paul van
Meenen: “Maatschappelijke
betrokkenheid laat zich niet
afdwingen. Door de manier
waarop wij het nu georganiseerd hebben, spekken wij
vooral de kas van allerlei
bureaus die deze stages voor
de scholen regelen. Dat is geld
dat veel scholen liever anders
willen inzetten.”

Zwabberkoers
CDA, SP en ChristenUnie
verzetten zich in het debat
tegen de afschaffing van het
verplichte karakter van de

stage. CDA-Kamerlid Michel
Rog: “Afschaffing zou op zijn
zachtst gezegd een voorbeeld
zijn van weinig continuïteit in
overheidsbeleid. In een minder milde bui zou ik het zelfs
‘een zwabberkoers’ kunnen
noemen.” De ChristenUnie
sloot zich bij het standpunt
van het CDA aan en stelde dat
er geen betere reclame is voor
de participatiesamenleving
dan de maatschappelijke stage
en noemt afschaffing ervan
een voorbeeld van ‘onbehoorlijk bestuur’. Ook organisaties
als de ANWB, de Hartstichting, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer lieten de dag
voor het debat van zich horen.
In een brief aan de Tweede
Kamer vroegen ze om behoud
van de stage. Uit onderzoek
van de koepelorganisaties voor
christelijke scholen zou meer
dan de helft van de 130 aangesloten scholen de maatschappelijke stage willen behouden.
Volgens Dekker zijn de scholen
vrij om zelf door te gaan met
de stage. _
De Tweede Kamer stemde op
11 februari over de maatschappelijke stage. De uitslag was
bij het ter perse gaan van
deze Kader Primair nog niet
bekend.
Meer informatie:
www.tweedekamer.nl en
www.avs.nl
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eindtoets vanaf 2015 rond 20 april
e

45 Citotoets afgenomen
De Citotoets vond dit jaar voor de 45e keer plaats. De papieren afname was op 11, 12 en 13 februari.
Vanaf 2015 zullen leerlingen in groep 8 jaarlijks rond 20 april een eindtoets voor taal en rekenen maken.
Net als voorgaande jaren
nam ongeveer 85 procent
van de basisscholen de Citotoets af. 137.000 leerlingen
maakten de Eindtoets Basis
en 27.500 leerlingen de
Eindtoets Niveau. Het niet
verplichte onderdeel Wereldoriëntatie werd door 80
procent van de deelnemende
leerlingen gemaakt.
De digitale afname van de
Eindtoets liep van 3 februari

tot en met 7 februari en loopt
nog van 17 februari tot en
met 11 april. De digitale
Eindtoets wordt ook gebruikt
als inhaaltoets voor leerlingen die de toets niet konden
maken. Scholen hebben
nog tot en met 21 maart
aanstaande de tijd om hun
leerlingen hiervoor in te
schrijven.
In de week van 10 maart
2014 ontvangen scholen de

resultaten. Op woensdag 12
maart, als alle scholen de
resultaten hebben ontvangen, maakt Cito de uitslag
bekend.

Eindtoets in 2015
Vanaf 2015 maken alle leerlingen in groep 8 van de
basisschool jaarlijks rond
20 april een eindtoets voor
taal en rekenen, staat in het
Toetsbesluit PO van OCW.

Dan is er nog voldoende tijd
om eventuele wijzigingen in
het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor
het voortgezet onderwijs.
De toets is het tweede, onafhankelijke gegeven naast het
advies van de basisschool.
Scholen kunnen kiezen voor
een andere eindtoets dan de
centrale eindtoets, mits deze
voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. _

veiligheidsmonitor 2014

Meting sociale veiligheid in en rond scholen
Komend voorjaar wordt een nieuwe meting gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor over sociale
veiligheid in en rond scholen, kortweg de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor wordt in opdracht van
OCW opgesteld door onderzoeksbureau ITS. Alle basisscholen, (v)so-scholen en scholen voor voortgezet
onderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden.
Via de Veiligheidsmonitor
krijgt de school een beeld
van de sociale veiligheid:
Hoe veilig is deze school in
de beleving van leerlingen,
personeel, schoolleiding en
ouders van leerlingen? Welke
plekken binnen en rondom
de school voelen voor hen
veilig en w
 elke niet? Hebben
ze wel eens geweld ervaren?
Worden ze gepest – op het
schoolplein, via briefjes, of
via internet? Of pesten ze
zelf? Weten leerlingen bij
wie ze terecht kunnen als
er iets vervelends gebeurt?
Uit de uitgebreide rapportage die per vestiging wordt
opgesteld, blijkt duidelijk
waar het goed gaat en waar
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Foto: Hans Roggen

verbetering nodig is. Zo kunnen scholen zelf hun veiligheidsbeleid aanscherpen.
Wie al in een eerdere ronde
deelnam, kan analyseren of
de inspanningen resultaat
hebben gehad.
Deelname aan de veiligheids-

monitor 2014 is gratis. De
afnameperiode kan door de
school zelf worden bepaald,
tussen begin februari en
eind april. Scholen krijgen
een kosteloze rapportage per
locatie. Alleen de betreffende
school krijgt toegang tot deze

informatie. In de rapportage
zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een
vergelijking is te maken met
andere scholen (benchmarken).
Deze landelijke uitkomsten
zijn niet te herleiden tot
individuele schoollocaties.
Ook het ministerie van OCW
krijgt geen gegevens van individuele scholen. Voor OCW
biedt de Veiligheidsmonitor
een tweejaarlijks overzicht
van de sociale veiligheid op
scholen. _
Aanmelden en meer informatie: www.itsvemo.nl,
info@itsvemo.nl.
Deelnemen aan de monitor
kan tot eind april.
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onderwijs voor een nieuwe tijd groeit

Steeds meer Steve
Jobs-scholen
De belangstelling voor Onderwijs voor een nieuwe
tijd (O4NT) groeit. In januari hebben zich weer
scholen aangesloten, onder andere in Maastricht
en Almere.
Begin volgend schooljaar zijn
er naar verwachting meer dan
twintig O4NT-scholen, waaronder drie geheel nieuwe scholen,
twee in Amsterdam en één in
Monnickendam. De belangstelling voor de nieuwe scholen
is groot. Op een informatieavond van De Verwondering
in Monnickendam kwamen
150 ouders af. Ook internatioMaurice de Hond is initiatiefnemer naal is de belangstelling groot.
van O4NT.
Op de onderwijsinnovatiebeurs
BETT, eind januari in Londen,
hebben meer dan honderd onderwijsmensen aangegeven verder
te willen praten over de invoering van dit schoolconcept. Er is
ook een school die afhaakt bij O4NT, maar wel het concept handhaaft; de Steve JobsSchool Breda zal verder gaan als ‘Perpetuum
primair onderwijs’. De inspectie heeft recentelijk in Heenvliet
de O4NT-school positief beoordeeld. _

helft minder pestincidenten
op kiva-school

Antipestprogramma
naar Fins model goed
onderbouwd
Het antipestprogramma KiVa is door de Erkennings
commissie Interventies beoordeeld als goed
onderbouwd.
KiVa is een Fins preventief antipestprogramma voor het basis
onderwijs dat de kracht van de
groep gebruikt om pestproblemen
op te lossen. Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden om
samen op te treden tegen pesters
en elkaar te helpen. Daardoor vermindert pesten en verbeteren
welbevinden, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen.
De leerkrachten fungeren als rolmodel voor de leerlingen.
Onderzoek in Nederland laat zien dat pesten op KiVa-scholen
met 53 procent afnam. Op controlescholen nam het pesten af
met 35 procent.
Een interventie is goed onderbouwd als die goed is beschreven
en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel
kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in
de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands
Jeugdinstituut. _

kamer stemt voor decentralisatie kerndoelen fries

‘Bevoegdheid Fries taalonderwijs hoort bij provincie’
Om de Friese taal te bevorderen wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de provincie Friesland voortaan zelf
de kerndoelen voor het taalonderwijs laten vaststellen. De Kamer stemde begin februari in met het voorstel.
Op basisscholen en middelbare scholen in Friesland is
Fries een verplicht vak. Tot
nu toe stelde de minister van
Onderwijs de kerndoelen
voor het vak vast.
Ter bevordering van de Friese
taal wil staatssecretaris Dekker de bevoegdheid om de
kerndoelen te bepalen overdragen aan de Provinciale Staten van Friesland. Zo komt de
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bevoegdheid te liggen waar
die thuishoort, namelijk bij
de Friezen, zegt VVD-Kamerlid Karin Straus. Daar is de
hele Kamer het mee eens.
Wel is het goed dat de minister de door de provincie
vastgestelde kerndoelen nog
moet goedkeuren, vindt
Harm Beertema (PVV).
Volgens de Raad van Europa
zijn er te weinig bevoegde

leraren Fries. De subsidies
van de provincie blijken niet
toereikend, volgens Roelof
Bisschop (SGP) en hij vroeg de
staatssecretaris dan ook wat
de regering hieraan doet.
Ook PvdA-Kamerlid Lutz
Jacobi uit haar zorgen over
het beperkte aantal bevoegde
leraren Fries. Volgens haar is
er nog een slag te maken op
dit punt.

Staatssecretaris Dekker
erkent dat 40 procent van de
leraren Fries onbevoegd is.
Samen met de provincie zal
het Rijk dit percentage terugdringen. Er wordt extra budget ter beschikking gesteld
voor de Friese hogescholen
om het cursusaanbod uit te
breiden. _

illustratie _ jos collignon

k a der prim a ir f ebrua ri 20 1 4

11

them a _ leider s voor de toekomst

Over het thema
Op het negentiende congres heeft de AVS
opnieuw gekozen voor een thema dat u als
schoolleider centraal stelt. Waar op ons vorige
congres ‘Opvoeden, een hele puzzel’ de focus
vooral lag op de krachtige rol van de schoolleider
en het team bij onderwijs en opvoeding, is het nu
de toekomst waar de leider zijn of haar vizier op
richt. In deze Kader Primair zetten we het thema
van het AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’
in de schijnwerpers.
Binnen het thema wordt ingezoomd op drie pijlers: visionair,
transformationeel en gespreid leiderschap.
De toekomst laat zich lastig voorspellen, maar als schoolleider
probeer je toch alle ontwikkelingen te volgen en je eigen pad
daarin te kiezen. Een visionaire schoolleider weet welke koers
hij wil varen en inspireert zijn team dezelfde kant op te gaan.
Ook is hij het morele kompas van het schoolteam, stelt Marcel
van Herpen, medeoprichter van het NIVOZ en
docent Pedagogische Tact, in een
interview met
Kader Primair.
“Als schoolleider
heb je de taak
bij je leraren het
verlangen aan te
wakkeren om de
leraar te zijn die
ze willen zijn. Om
pedagogisch tactvol te kunnen handelen, hebben je leraren
een schoolleider nodig
die hetzelfde doet.”
Bij transformationeel leiderschap staat het prikkelen van
medewerkers en het creëren van gezamenlijke betrokkenheid
centraal. De leider richt zich op organisatorische ontwikke
ling, zodat een gezamenlijk doel kan worden bereikt. Een
van de methoden die hiervoor gebruikt wordt is die van
de stichting leerKRACHT, waarin met elkaar en van elkaar
geleerd wordt.
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Jaap Versfelt, directeur van stichting leerKRACHT en voormalig
partner bij McKinsey & Company, toont in de plenaire sessie
‘Elke dag samen beter’ hoe schoolleiders een cultuur neer
kunnen zetten waarin met en van elkaar geleerd wordt. Daarnaast wordt in een onderwijsLAB door middel van bordsessies,
lesbezoeken, feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding toegelicht en ervaren hoe de schoolleider deze interventies kan
toepassen. Twee schooldirecteuren die deelnamen aan de pilot
leerKRACHT vertellen in Kader Primair hoe zij een ‘elke dag
samen beter-cultuur’ creëerden.
‘De beste man of vrouw neemt de beslissing.’ Bij gespreid
leiderschap worden – onder verantwoordelijkheid van een
(school-)leider – bepaalde taken en verantwoordelijkheden
gedeeld met het team, afhankelijk van de situatie waarin de
organisatie zich bevindt. Doordat leerkrachten en teamleiders
meer ruimte en invloed krijgen om hun vak goed uit te oefenen, groeit de betrokkenheid en kwaliteit van het onderwijs.
Het vraagt wel een andere rol van de schoolleider. “Ik moet
leren loslaten en accepteren dat mijn collega’s zaken soms op
een andere manier doen”, aldus een schoolleider in het artikel
over het delen van leiderschap.
De AVS is van mening dat
leiderschap – in de
dagelijkse praktijk
van de schoolleider – weerbarstig
is en onder druk
staat door toenemende regelgeving
en taken, maar ook
cruciaal is in de
schoolorganisatie.
Het AVS-congres
biedt u daarom verschillende programmalijnen en
de mogelijkheid om met
collega’s van gedachten
te wisselen en ervaringen
te delen, inspiratie op te
doen en te reflecteren op de positie van de schoolleider. Richt
uw vizier op de toekomst en wees klaar voor 2020: lees deze
Kader Primair en kom naar het AVS-congres 2014! Inschrijven
kan via www.avs.nl/congres2014.
Namens de congrescommissie,
Paul van Lent en Karen Titulaer

m a r c e l va n h e r p e n o v e r h e t m o r e l e ko m pa s va n d e s c h o o l l e i d e r

‘Het gevaar:

de oorzaak van
wat niet goed gaat
buiten jezelf zoeken’
‘Ik spreek je aan als persoon, als professional,
als wereldverbeteraar.’ Dat schrijft Marcel
van Herpen in zijn manifest ‘Ik, de leraar’.
En: ‘Ik, de leraar...ben jij! Ook als je school
leider bent’. Een interview over pedagogisch
leiderschap en de schoolleider als het morele
kompas van de school.
tekst lisette blankestijn

Marcel van Herpen: “Het is echt opvallend hoeveel er in het onderwijs
extern wordt geattribueerd.” Foto: Jeroen Jazet
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“Onderwijs draait om goede interactie tussen leraar en
leerling. We zijn lang tevreden geweest met leraren die
goed instructie kunnen geven, maar inmiddels zien we ook
het belang van: hoe verloopt de interactie tussen leraar en
leerling? Daarbij gaat het om de pedagogische tact van de
leraar.” Aan het woord: Marcel van Herpen, medeoprichter
van het NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en
Opvoedingszaken) en docent Pedagogische Tact. “Leraren
weten precies van zichzelf wanneer ze de leraar zijn die ze
willen zijn”, vervolgt Van Herpen. “Dat is als ze op het juiste moment goed handelen, óók in de ogen van de kinderen.
Als schoolleider heb je de taak om bij je leraren het verlangen aan te wakkeren om de leraar te zijn die ze willen zijn.
Om pedagogisch tactvol te kunnen handelen, hebben je
leraren een schoolleider nodig die hetzelfde doet. Het verschil zit ‘m in de verantwoordelijkheid.”
>
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‘c o n c u r r e n t i e t u s s e n s c h o l e n
i s r a a r , j e w i lt t o c h d a t a l l e
kinderen van de wereld het beste
onderwijs hebben?’

Prioriteit
Van Herpen is een man met een missie en spreekt met
dezelfde bevlogenheid als waarmee hij zijn manifest
schreef. “Ik heb ruim 100.000 leraren en schooldirecteuren
voor mijn neus gehad, bij lezingen en workshops. Als je ze
vraagt wat ze belangrijk vinden, hoor je altijd iets over welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen. En kijk naar
de missie en visie in de schoolgids. Die is meestal waardegeladen. Bijvoorbeeld: ‘We hebben respect voor elkaar.’
Maar er staat vaak niet in die schoolgids dat de schoolleider die waarden zelf representeert en de verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat die missie en visie
ook echt bewaarheid worden. Hij moet uitdragen: ‘Ik zorg
ervoor dat alle leerlingen op mijn school gelukkig zijn en
zich goed ontwikkelen. En waar dat niet gebeurt, bijvoorbeeld als een kind gepest wordt, geef ik daar de hoogste
prioriteit aan.’ Dat betekent ook dat als ouders naar die
schoolleider toekomen met een probleem rond uitval of
buitensluiten, dat de schoolleider die ouders dan bedankt
voor de melding en er meteen wat mee gaat doen.”

Moreel kompas
“Als een schoolleider echt het morele kompas van de
school wil zijn, moet hij de waarden uit de schoolgids zelf

praktiseren”, vervolgt Van Herpen. Maar hij beweert niet
dat dat eenvoudig is. “Je hebt heel authentieke, waardegedreven mensen. Maar het onderwijs is zo complex, en
er zijn zoveel systemen die die waarden ondermijnen,
dat het gevaar op de loer ligt om de oorzaak van wat er
niet goed gaat buiten jezelf te zoeken. Dan ligt het aan
de minister, aan de verantwoordingscultuur, de toetsen,
de ouders, de inspectie.... Het is echt opvallend hoeveel er
in het onderwijs extern wordt geattribueerd. Terwijl je er
voor zou moet zorgen dat je als schoolleider de waarden
uit je schoolgids voorleeft. Neem ontkoppeling zoals buitensluiten en uitval: de klas uitsturen, pesten, onvoldoendes, doubleren. Daar heeft iedereen een hekel aan en de
gevolgen zijn bekend en zeer negatief. Schaf de ontkoppeling af. Niet externe redenen opnoemen waarom dat niet
kan, maar kijken wat je nodig hebt om het af te schaffen.
Vraag aan je leraren: wat heb je nodig om die ontkoppeling tegen te gaan? Extra (pedagogische) hulp? Goede voorbeelden? Legitimering? Zorg dat ze het krijgen. Dán ben je
echt beschikbaar als schoolleider.”

Superleraar
Van Herpen: “Veel schoolleiders zijn eerder in hun loopbaan goede leraren geweest. Ook buiten de klas knopen ze
nog altijd een goede relatie aan met de kinderen. Het is
belangrijk dat die schoolleider niet een soort superleraar

‘a l s s c h o o l l e i d e r h e b j e
e e n o p e n , o o r d e e l lo z e h o u d i n g
nodig’

‘Je moet met ieder voorval wat doen’
“Niemand wordt buitengesloten. En als
dit toch dreigt te gebeuren, dan lossen
we het samen op.” Verbondenheid is de
missie van de Ludgerusschool in Soest.
Toen directeur Geert-Jan Wijgergangs dit
vorig jaar als vanzelfsprekend statement
bij zijn team neerlegde, werd hij verrast
door flinke tegenwind. “Veel collega’s
vonden dit een utopie. Je kunt ernaar
streven een school te worden waar
niemand wordt buitengesloten, maar het
lukt niet altijd, zeiden ze. En daar wilde ik
nou juist vanaf. Streven deden we al jaren;
ik wilde aanpakken. De lat hoog leggen en
ernaar handelen. Dus ik zette door. In alle
klassen heb ik gevraagd: ‘Hoe gelukkig
is deze groep? Zijn er kinderen die zich
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niet gelukkig of buitengesloten voelen?’
Ik schrok van het aantal vingers.” Ook
voerde de school kindgesprekken in: met
ieder kind een gesprek. “Zo kregen we
tientallen kinderen in beeld, die niet goed

‘s t reve n d e d e n we
al jaren; ik wilde
a a n pa k k e n ’
in hun vel zaten of zich buitengesloten
voelden. Deze kinderen gaan we nu op
verschillende manieren helpen.”
Wijgergangs: “Leerkrachten worden
zich meer en meer bewust van de, soms

andere, aanpak die nodig is. Inmiddels
sturen we bijvoorbeeld niemand meer
de klas uit. Als er tóch iets misgaat, dan
halen we er iemand bij die zelf op dat
moment geen groep heeft. De ouders zijn
enthousiast. We praten met hen meer
over het kind zélf en zijn welbevinden, dan
enkel over resultaten. Ik merk dat ik veel
meer kan sturen en voor elkaar krijgen
dan ik voor mogelijk hield. Deze missie
voorleven kost wel veel tijd: je moet met
ieder voorval wat doen. Ook als er iets
buiten schooltijd plaatsvindt dat impact
heeft op school.”
Meer informatie:
www.ludgerusschool.com
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‘Ik doe wat bij mijn persoonlijke waarden hoort’
Marleen van der Krogt werkt als school
leider van rkbs De Sterrenwacht in
Hellevoetsluis. Daarnaast begeleidt
ze als ‘onderwijsvernieuwer’ andere
schoolleiders, teams en samenwerkings
verbanden voor Meesters in Onderwijs.
Van der Krogt: “De visie van onze school
– Op De Sterrenwacht valt iedereen op
en niemand uit, ieder kind is ergens een
ster in – is leidend bij al onze beslissingen. Daar passen we ons onderwijs op
aan. Een klassikale leermethode past
daar niet bij. We werken vanuit doelen
en leerlijnen die de leerlingen zelf ook
goed kennen. Leerkrachten hebben
veel kennis van de leerlijnen en sociaalemotionele ontwikkeling. Bij moeilijk
gedrag hoort geen straf, wel verbinding.
Straffen en buitensluiten is niet aan de
orde. Door verbinding komen we erach-

ter wat de onderliggende reden is voor
bepaald gedrag. De leerkracht vraagt bijvoorbeeld: wat heb je nodig om je werk
goed te kunnen maken? Misschien lukt
het wel als je af en toe een rondje loopt?

‘bij moeilijk gedrag
h o o r t g e e n s t r a f, w e l
verbinding’

Wat zijn de consequenties als het niet
gaat? De kinderen worden daardoor
verantwoordelijk gemaakt voor hun
eigen leerproces, de betrokkenheid is
groot. Soms betekent zo’n gesprek met
een leerling dat ik de klas ondertussen
even overneem. Vaker voer ik reflectie

wordt, maar dat hij die goede relaties gebruikt in dienst
van de leraren. Hij moet zijn leraren ondersteunen, aan
de grenzen van hun mogelijkheden. Zodat die het met de
kinderen in de klas, zelf kunnen.”

Onvoorspelbaar
Welke schoolleiders hebben we in de toekomst nodig? “Een
ding is zeker: de toekomst is onvoorspelbaar. Het is heel
belangrijk dat je zeker weet dát je het niet zeker weet.
Kinderen blijven kinderen. Maar als ik het met mijn eigen
jeugd vergelijk, groeien kinderen nu op in een wereld
die veel complexer en multicultureler is dan die waarin

gesprekken met de leerkracht. Ik ben
veel in de groepen aanwezig en kijk hoe
de leerkracht pedagogisch handelt. Dan
stel ik vragen en oordeel niet. Gebeurt er
iets tegen de visie van de school in? Dan
corrigeer ik, want ik ben als schoolleider
direct verantwoordelijk voor het welzijn
van de kinderen. Eigenlijk doe ik gewoon
wat bij mijn persoonlijke waarden hoort.
Daarin verschilt de schoolleider in mij
niet van de leerkracht of moeder. Ik leef
onze visie voor, en voer die uit. Daarmee
legitimeer je als schoolleider je handelen. In die zin ben ik het morele kompas
van de school.”
Meer informatie:
www.meestersinonderwijs.nu
www.rkbsdesterrenwacht.nl

ik jong was. En ze krijgen heel andersoortige prikkels via
allerlei media. Als schoolleider heb je een open, oordeel
loze houding nodig met nieuwsgierigheid naar die
nieuwe ontwikkelingen en naar je leerlingen. Een echt
visionaire schoolleider is persoon, professional en wereldverbeteraar ineen. Hij maakt zich druk om het totaal: om
alle kinderen in de hele wereld. Vervolgens ga je aan de
slag met de kinderen op de school waarover je zeggenschap hebt. Dit botst met het idee van scholenranking,
dat vind ik echt een foute ontwikkeling. Concurrentie
tussen scholen is raar, je wilt toch dat alle kinderen van
de wereld het beste onderwijs hebben?” _

meer weten?
www.marcelvanherpen.nl

Meer pedagogisch leiderschap
op het AVS-congres 2014
Orthopedagoog en NIVOZ-directeur prof. dr. Luc Stevens verzorgt op het
AVS‑congres een plenaire sessie over de schoolleider als pedagogisch leider.

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014
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Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2014
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b e t e r e r e s u ltat e n zo n d e r a f r e k e n c u lt u u r m e t v e r a n d e r t r a j ec t

Onderwijsvernieuwing

vanbinnenuit

Ondanks alle hervormingen van de afgelopen decennia om het Nederlandse onderwijs
te verbeteren, blijft de kwaliteit veelal op hetzelfde niveau steken. Stichting leerKRACHT
ontwikkelde een transformatieprogramma waarmee scholen hun onderwijs zelf naar een hoger
plan kunnen tillen. Benodigdheden: een flinke portie cultuurverandering ‘en vooral volhouden’.
tekst vanja de groot
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leerkr acht

Uit internationaal onderzoek van organisatieadviesbureau
McKinsey & Company – How the world’s most improved school
systems keep getting better – blijkt dat bepaalde landen met
excellente schoolsystemen een specifieke set ‘interventies’
inzetten die goed werken. “Deze hebben als basis een cultuur van met en van elkaar leren, continu verbeteren en
resultaatgerichtheid”, vertelt leerKRACHT-expertcoach
Angèle van der Star. “Veel peer review dus, met onderlinge
lesobservaties. Ook het geven van feedback, gezamenlijk
lessen voorbereiden, korte en effectieve teammeetings en
schoolleiders die sterk aanwezig zijn op de werkvloer en
een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan leerkrachten en de verbetering van de onderwijskwaliteit, horen bij
deze werkwijze.”
Stichting leerKRACHT, een initiatief van McKinsey & Company, introduceerde deze aanpak – een mix van lessen uit
excellente schoolsystemen en praktijkervaringen met cultuurverandering – in schooljaar 2012/2013 op zestien pilotscholen. Obs De Gouw, een school met twee locaties in een
achterstandswijk in Zaandam, was een van de pioniers die
instapte. “Ik zocht een manier om mijn team in een nieuwe
flow te brengen, iets dat het idealisme weer zou aanwakkeren”, licht directeur Frits Puhl toe. Onder leiding van
expert-coach Van der Star, zelf ook schoolleider, lanceerde
Puhl de aanpak in kleine golven in zijn team. “McKinsey
begint cultuurveranderingen in grote bedrijven ook met
een kleine groep, waarna ze zich als een inktvlek verspreiden.” De intern begeleiders, bouwcoördinatoren, (locatie)
directeuren en vakspecialisten van De Gouw pasten als
eerste gedurende enkele maanden een aantal interventies
toe, met als hoofddoel het verbeteren van de pedagogische
basisvoorwaarden en het versterken van de instructie. Van
der Star: “De kracht zit in het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie. Het schoolteam bepaalt zelf de leerdoelen
en ambities.”
Ook Lia van der Horst, directeur van pilotschool De Contrabas in Capelle aan den IJssel, wilde haar team in beweging
krijgen om het onderwijs te vernieuwen. “De cultuur op
school was heel hecht, maar ik miste de kritische noot
onderling.” Ze begon aan het verandertraject met een klein
groepje enthousiaste leerkrachten van groep 7 en 8 om met
en van elkaar te leren, meer met onderwijs bezig te zijn en
uiteindelijk de resultaten op te krikken.

De ‘bordsessies’, snelle teammeetings waarin leerkrachten
en schoolleiders leerlingresultaten bespreken en verbeteracties
afspreken, waren aanvankelijk even wennen voor de teams
van De Contrabas (foto) en De Gouw.
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Kwetsbaar opstellen De ‘bordsessies’, snelle
teammeetings waarin leerkrachten en schoolleiders
leerlingresultaten bespreken en verbeteracties afspreken, waren even wennen voor de teams van De Gouw en
De Contrabas. Deze mini-vergaderingen vinden staand (!)
plaats rondom een whiteboard (ook wel leanboard), een verschijnsel afkomstig uit het bedrijfsleven. Puhl (De Gouw):
“Het was in het begin zoeken naar de juiste frequentie,
duur en inhoud.” Van der Horst van De Contrabas vond de
wekelijkse bordsessies aanvankelijk lastig in te plannen
door de vele parttimers. “Een vaste dag werkt niet, dus is
het nu de ene week op dinsdag en de andere op donderdag. Parttimers missen dan hooguit een week, maar kunnen op het bord alle ontwikkelingen terugzien.”

‘d e z e a a n pa k v r a a g t
leerkrachten om een soms
j a r e n l a n g e r o u t i n e lo s t e l at e n ’
De bordsessies vergen openheid en teamleden moeten
zich kwetsbaar opstellen. Puhl: “Leerkrachten laten
elkaar zien waar hun aanpak of instructie niet toereikend
is, dat kan confronterend zijn. Stel dat driekwart van
je groep een toets over staartdelingen heeft verprutst,
dan staat dat meteen op het bord.” Het geeft volgens
de directeur echter wel de kans om met collega’s te
brainstormen over het waarom en samen tot een andere
aanpak te komen. “De ene groep is de andere niet. Het
gaat vooral om de professionele dialoog rondom de resultaten, waarin je elkaars kwaliteiten versterkt. Met alleen
focussen op opbrengsten ga je voorbij aan de specifieke
situatie van leerkrachten en kinderen en ontstaat een
afrekencultuur.”

Reflecteren Een groot deel van het team van
De Gouw ervaart de veranderaanpak als heel verfrissend.
Puhl: “Een van de leerkrachten spreekt zelfs over ‘de eerste zinvolle onderwijsvernieuwing’ die hij meemaakt.”
Sommige collega’s ervaren de veranderaanpak echter als
iets wat erbij komt. “Teamleden met jarenlange ervaring
hebben een routine opgebouwd. Deze aanpak vraagt hen
om die routine los te laten. Reflecteren op je handelen
is iets wat je echt samen moet leren.” Directeur Puhl
ondersteunt en moedigt aan. Hij heeft er bewust voor
gekozen in het pilotjaar geen beoordelingsgesprekken
te voeren. “Een lerend team heeft ruimte nodig, dan
moet je niet meteen gaan afrekenen.” Dit schooljaar is
hij strenger. “Ik kijk of medewerkers actief meedoen,
hoe ze de interventies toepassen en of de resultaten verbeteren. Als iemand echt niet mee wil of kan, gaan we
daarover in gesprek. Dat kan leiden tot het inzicht dat
onze school niet meer de juiste werkplek is voor deze
collega.” Van der Horst voerde op De Contrabas ook nog >
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Leraren van De Populier (vo) laten elkaar zien waar hun aanpak of instructie niet toereikend is, dat kan confronterend zijn. Foto: Rob Huibers

geen beoordelingsgesprekken. “Omdat ik nu regelmatig
in de groepen kom kijken, krijg ik wel een duidelijker
beeld van iedereen en kan het beoordelen veel concreter
plaatsvinden.”

‘ m c k i n s e y b e g i n t c u lt u u r 
ve ra n d e r i n g e n i n g rot e
bedrijven ook met een kleine
g r o e p, w a a r n a z e z i c h a l s e e n
i n k t v l e k v e r s p r e i d e n ’

Een flink probleem, namelijk de tijdsinvestering die de
nieuwe aanpak vergt, heeft Puhl kunnen oplossen. Want
wat doe je met je eigen groep als je bij een collega gaat
kijken? “Omdat we een achterstandsschool zijn, hebben
we wat meer formatie. Doordat ambulante collega’s lessen
overnemen, kunnen we leerkrachten vrijroosteren.” De lesobservaties zijn voor Van der Horst eveneens een prioriteit.
“Ikzelf en mijn adjunct vervangen leerkrachten die bij een
collega gaan kijken.”
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Dipje

Het team van De Contrabas kwam even in een
dipje toen alles in de steigers stond en het hele team met
de aanpak aan de slag was. Van der Horst: “Waar moet je op
een gegeven moment nog op letten? Met welk doel ga je bij
een collega kijken? Daar hebben we over gebrainstormd en
dat leverde veel op, zoals leerkrachten die buiten hun eigen
bouw gaan kijken. In de onderbouw is er bijvoorbeeld veel
aandacht voor differentiëren en werken in kleine groepen.
Dat is voor bovenbouwkrachten ook nuttig.” Puhl: “Er zijn
genoeg bouw- en groepsoverstijgende zaken waar je het
samen over kunt hebben bij het voorbereiden van lessen,
zoals doorgaande leerlijnen, klassenmanagement, de pedagogische lijn, et cetera. Expertcoach Van der Star: “Wellicht
vinden er in de toekomst ook schooloverstijgende lesobservaties plaats, bijvoorbeeld bij scholen die in hetzelfde
gebouw gehuisvest zijn.”

Schoolleider als rolmodel

Een van de onderdelen
uit de transformatieaanpak is dat schoolleiders 20 tot 40
procent van hun tijd (circa drie uur per week) moeten besteden aan onder andere het bijwonen van lessen. Puhl: “Om
dat te bewerkstelligen moet je prioriteiten stellen. Daarvoor
is het essentieel dat de aanpak op bestuursniveau volledig
omarmd wordt, zodat men het ook echt begrijpt als je eens
een vergadering afzegt. Mijn bestuur is enthousiast en
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faciliteert het traject waar dat mogelijk is. Dat was voor mij
een grote stimulans om aan de pilot mee te doen.”
Van der Star: “De rol van schoolleiders is cruciaal binnen het
traject. Zij zijn rolmodel, dragen het gezamenlijke veranderverhaal uit en nemen een coachende houding aan. Schoolleiders stellen kritische vragen aan leerkrachten over hun
professionele ontwikkeling. Vanuit goede en opbouwende
feedback ontstaat zelfreflectie, waardoor je als professional kunt groeien.” Schoolleider Van der Horst: “Ik vervul
een voorbeeldrol bij het lesbezoek en geef feedback op het
feedback geven tussen leerkrachten onderling na een lesobservatie, zonder daarbij te veel in te gaan op de inhoud.”
Aanvankelijk stopte Puhl veel tijd en energie in het traject.
Maar toen de locatieleiders, bouwcoördinatoren en teamleden op De Gouw de aanpak overnamen, kon hij een stapje
terugdoen. “Het leiden van de bordsessies bijvoorbeeld,
moet zo dicht mogelijk bij de werkvloer plaatsvinden.”

‘e e n l e r e n d t e a m h e e f t r u i m t e
nodig, dan moet je niet meteen
gaan afrekenen’

Eigenaarschap

Puhl ziet, anderhalf jaar na de start
van het programma, veranderingen. “De instructie wordt
beter, leerkrachten worden kundiger omdat ze elkaar meer
opzoeken. De ontwikkeling in de Citoscore zit boven de
standaardnorm.” Verder staan overal in de personeelsruimte whiteboards met verbeterideeën. “Een week later staat
er dan bijvoorbeeld achter: ‘geslaagd’.” Minder zichtbaar
maar wel voelbaar, vindt Puhl het gegeven dat leerkrachten meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen ontwikkeling en die van hun groep. “Zo ontstaat
eigenaarschap. We praten nu onderling veel meer over het

onderwijs en niet alleen over organisatorische zaken als
een Sinterklaasviering.” Dat laatste herkent Van der Horst
goed. “Meer met onderwijs bezig zijn door samen te werken en een open houding, zorgt voor verbinding.”
Puhl waarschuwt voor het risico van kortetermijndoelen
stellen. “Het gevaar is dat je de grote lijn in de schoolontwikkeling uit het oog verliest. Blijf niet hangen op detailniveau, maar zorg ervoor dat iedereen ook doordrongen is
van de doelen op de lange termijn.” Van der Horst denkt
niet dat de lessen nu allemaal heel erg op elkaar gaan lijken. “Iedereen haalt uit de observaties en andere interventies wat bij hem of haar past. Leerkrachten geven daar op
hun eigen manier invulling aan.” Puhl: “Dat ze vaardigheden en inzichten van elkaar overnemen, zie ik vooral in die
gevallen waarin lessen kwalitatief kunnen verbeteren. Dat
een leerkracht die minder goed les geeft daarin gaat lijken
op een leerkracht die heel goed les geeft, is alleen maar toe
te juichen. Bovendien is er nooit sprake van eenrichtingsverkeer. Iedere leerkracht heeft kwaliteiten waar een ander
zich door kan laten inspireren.” _

expertise van binnenuit
Na de pilot in 2012/2013 zijn dit schooljaar in september
en januari zo’n zeventig andere scholen gestart met
leerKRACHT. Coaches en expert-coaches begeleiden de
cultuurverandering een jaar lang intensief, daarna doen
ze optioneel ‘halfjaarlijkse checks’. Vanuit het onderwijs
is de Onderwijscoöperatie betrokken. Voorwaarde is dat
de school een teamlid vrijmaakt voor anderhalve dag
per week om de transformatie te begeleiden. Deze coach
wordt hiervoor opgeleid en is daarna ook inzetbaar op
andere scholen. Expert-coach Angèle van der Star: “Zo
komt de expertise van binnenuit en kan de stichting
zichzelf op den duur opheffen.”
Meer informatie: www.stichting-leerkracht.nl

Meer leerKRACHT op het AVS-congres 2014

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014
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Jaap Versfelt, voormalig partner bij McKinsey & Company, geeft leiding aan de
stichting leerKRACHT. Tijdens zijn plenaire sessie ‘Een elke dag samen betercultuur op school creëren’ gaat hij in op wat er voor nodig is om als schoolleider
een dergelijke cultuur neer te zetten. Versfelt deelt ervaringen van coaches,
leerkrachten en schoolleiders van leerKRACHT-scholen en zet de bereikte
resultaten uiteen. In een vervolgworkshop gaat hij concreter in op het toepassen
van de leerKRACHT-interventies en hoe om te gaan met weerstand bij het
introduceren van een nieuwe cultuur op school.
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2014
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meer betrokkenheid en invloed door gespreid leiderschap

‘Het gaat erom dat
de beste man of vrouw
de beslissing neemt’
20

Foto: Koos Busters/Nationale Beeldbank

Gespreid leiderschap is een werkwijze waarbij
de verantwoordelijkheid mede bij het team
komt te liggen. Wie de beslissingen neemt,
dat wisselt per situatie en onderwerp. Deze
vorm van leiderschap levert meer ruimte en
invloed op voor leerkrachten en vraagt een
andere rol van schoolleiders. “Je moet zorgen
dat je de kwaliteiten van professionals benut,
anders worden mensen onverschillig.”
tekst jaan van aken

‘Van eiland naar wij-land’ is de werktitel waaronder Stichting Surplus sinds anderhalf jaar bezig is met gespreid
leiderschap. Het bestuur van 32 scholen in de kop van
Noord-Holland had voorheen twee algemeen directeuren
(nu een bestuurder) en schoolleiders dachten mee in werkgroepen en tijdens het directieoverleg. Martin Schouten en
Ap Strampel, beiden directeur organisatieontwikkeling bij
Surplus, zijn als procesbegeleider betrokken bij het project.
Schouten: “De betrokkenheid van de schooldirecteuren bij
de stichting was toen minder groot, het eigen schoolbelang
stond voorop. En een directieoverleg van ruim dertig directeuren is te groot om van elkaar te kunnen leren.”
Daarom werkt de stichting nu met vier clusterteams van elk
zeven á acht schoolleiders die gericht zijn op het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap. “Schoolleiders leren
van elkaar binnen de teams”, vertelt Schouten. Zo komen er
audits waarbij schoolleiders bij elkaar op school kijken hoe
ze het onderwijs vormgeven. “Ook begroten ze gezamenlijk.”
Vanuit elk clusterteam heeft een schoolleider zitting in een
procesteam dat verantwoordelijk is voor een beleidsdomein
als personeel, opbrengstgericht werken of ouders en de
wijk. “We werken met adviesvragen vanuit het bestuur of
de scholen zelf. Het procesteam koppelt zijn ideeën terug
in het clusterteam, zodat iedereen over een vraag meepraat
en je draagvlak creëert. Daarna formuleert het procesteam
een beslissing of advies.”

‘e e n d i r e c t i e o v e r l e g v a n
ruim dertig directeuren is
t e g root om va n e l k a a r t e
kunnen leren’
k a der prim a ir f ebrua ri 20 1 4

Gert Jan Riemers, schoolleider van obs De Meerpaal in
Anna Paulowna, is lid van het procesteam Passend onderwijs. “Voorheen zou de invoering daarvan veel meer op
bestuursniveau afgestemd zijn. Nu adviseren wij of we ons
eigen expertisecentrum in de lucht houden of deelnemen
aan een algemeen centrum binnen het samenwerkingsverband.” Het grootste verschil zit in de betrokkenheid,
vindt hij. “Die is vele malen groter. Voorheen werd er over
je hoofd heen geregeerd en nu mét jou. Het is een prettig
gevoel dat je bijdraagt aan heel Surplus en dat je via de
teams ook bezig bent met je eigen school.”
Het doel is dat de werkwijze op termijn doordruppelt
naar alle teams, zegt Schouten. “We zijn met de schoolleiders begonnen, omdat zij de spin in het web zijn op
school.” Sommige scholen werken al met zelfsturende
teams en met beslissers, waarbij teamleden bijvoorbeeld
uitzoeken hoe de school kan inspelen op krimp. “Ik merk
dat een groot aantal leerkrachten het prettig vindt en dat
de betrokkenheid groter is.”

‘e r i s m i n d e r w e e r s ta n d
t e g e n ve ra n d e r i n g e n d oo r dat
iedereen inbreng heeft’

Professionele hiërarchie

De invoering van de
nieuwe werkwijze bij Surplus wordt begeleid door Alex
van Emst. Hij is onderwijskundige, voormalig directeur
van APS en auteur van de boeken ‘Leiding geven in onderwijsorganisaties’ en ‘Professionele cultuur in onderwijsorganisaties’. Hij hanteert in plaats van gespreid leiderschap de termen positionele en professionele hiërarchie.
“Bij leidinggeven aan professionals maak ik onderscheid
tussen de positie, de hoogste in rang, en de professional, degene die het meeste verstand van een onderwerp
heeft”, verklaart Van Emst. “Bij de keuze voor methodes
en didactiek gaat het erom dat de beste man of vrouw
op dat terrein de beslissing neemt, en niet de hoogste
in hiërarchie.” Je moet elkaar erkennen in verschillen,
zoals Van Emst het uitdrukt. “De een heeft meer verstand
van taal, de ander van cultuur en de derde is pedagogisch sterk en kan goed met lastige kinderen omgaan.”
Organisatorische taken en beslissingen op het gebied van
financiën, personeelsbeleid en het gebouw blijven bij
schoolleiders. “Die zaken horen mede door de juridische
aansprakelijkheid bij de hoogste in hiërarchie te liggen”,
vindt Van Emst.
Tijdens zijn begeleiding maakt Van Emst een vraagstuk
van onderwerpen die op een school spelen. Hoe kunnen
we bijvoorbeeld zorgen dat leerlingen niet meer spijbelen, was onlangs een vraag op een school in het voortgezet onderwijs. “Van tevoren is afgesproken wie daarover >
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“Voorheen werd er over je hoofd heen geregeerd en nu mét jou.” Foto: Hans Roggen

een beslissing nemen, maar iedereen praat en denkt mee.
Er komen vijf, zes opties naar voren en de aangewezen
beslissers in het team bepalen welke twee of drie opties het
beste zijn. Anderen mogen daarop reageren en dan nemen
de beslissers een besluit. Dat werkt heel productief.” Het
is belangrijk mensen in de professionele hiërarchie veel
invloed te geven, stelt hij. “Anders krijg je compromissen
en worden er oplossingen gekozen waar niemand tegen is.”
Het levert op dat de kwaliteit van het leraarschap enorm
toeneemt, vindt hij. “En bij de meeste leerkrachten neemt
het plezier ook toe. De meesten knappen op en een enkeling knapt af. Als je als leerkracht te weinig kwaliteiten
hebt, val je door de mand bij deze werkwijze.”
De werkwijze is belangrijk voor goed onderwijs, vindt Van
Emst. “Er is veel onderzoek gedaan naar onderwijsveranderingen en daaruit blijkt dat van top down-beslissingen
70 tot 80 procent mislukt. Je moet zorgen dat je de kwaliteiten van professionals benut, anders worden mensen
onverschillig.”

Leren loslaten
Dat de kwaliteit in het team benut moet worden bij onderwijsveranderingen, bevestigt het afstudeeronderzoek dat
Judith Amels, schoolleider van de Koningin Emmaschool
in Haarlem, deed voor de studie Onderwijskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze onderzocht de invloed
van gespreid en onderzoeksmatig leiderschap op de
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‘ h et wo r dt g e st i m u l e e r d dat j e
ta k e n n a a r j e t o e t r e k t ’

verandercapaciteit van scholen. “Het bleek dat de bereidheid om te veranderen groter is als je gebruik maakt van
talenten binnen de school, mensen hun stem kunnen laten
horen en de schoolleider daar naar luistert.”
Amels hecht er belang aan om binnen haar team de kwaliteiten van leerkrachten te benutten en te ontwikkelen.
“Wat wij als leerkrachten bij kinderen doen, een beroep
doen op wat ze in huis hebben en dat verder ontwikkelen, moet ik ook met het team doen, vind ik. Het zijn
hoogopgeleide collega’s die grote behoefte hebben aan
eigenaarschap over hun werk. Dat bereik je via gespreid
leiderschap.” Het vraagt een andere rol van haar. “Ik moet
leren loslaten en accepteren dat mijn collega’s in de bouw
zaken soms op een andere manier doen.”
De school is bezig met coöperatief werken, werken met
groepsplannen en zelfstandig werken. “Dat zijn processen
die bouwcoördinatoren bedenken en samen met het team
vormgeven, nadat we het team eerst vragen waar behoefte
aan is.” Een werkgroep doet vervolgens het voorbereidende
werk en coördineert het proces. “Het is een gezamenlijk
besluit van het team geweest om met coöperatieve werkvormen te gaan werken”, zegt Amels.

them a _ leider s voor de toekomst

‘a l s j e a l s l e e r k r a c h t t e w e i n i g
kwaliteiten hebt, val je door
de mand bij deze werkwijze’
Pieter Gulickx is bovenbouwcoördinator, ict’er en leerkracht van groep 8 op de Koningin Emmaschool. “Ik denk
dat we ver zijn met gespreid leiderschap. Het wordt gestimuleerd dat je taken naar je toe trekt.” Als ict’er ervaart
hij veel vrijheid om keuzes op ict-gebied te maken. “Tegelijkertijd is het prettig dat je door collega’s ondersteund
wordt en een klankbord hebt bij de keuzemogelijkheden.”
Hij vindt het een goede werkwijze. “Je staat sterker als
leerkracht. Het is prettig om meer invloed te hebben binnen school. Er is minder weerstand tegen veranderingen,
doordat iedereen inbreng heeft en op de hoogte is van ontwikkelingen. Het draagvlak wordt breder, wat de teamsfeer
nog meer ten goede komt.” De organisatie wordt er volgens
Amels sterker van. “Ik denk dat we beter onderwijs voor
kinderen realiseren, doordat leerkrachten zelf de mogelijkheid hebben om het onderwijs te verbeteren.” _

meer weten?
In het eind 2013 verschenen boek ‘Leidinggeven
aan onderzoekende scholen’ – geschreven
door leden van de Kenniskring Leiderschap in
het Onderwijs – beschrijft Judith Amels wat
gespreid leiderschap is en welke resultaten
het onderzoek heeft opgeleverd. Uitgeverij
 outinho, ISBN 9789046903872, redactie Meta Krüger
C

gedeeld leiderschap
i n e u r o pa
De Europese Schoolleidersorganisatie ESHA presenteerde
eind 2013 een onderzoek naar gespreid leiderschap onder
schoolleiders en leerkrachten in Europa. In ruim driekwart
van de gevallen, met name in het primair onderwijs, is er
sprake van een sterke mate van gespreid leiderschap, bleek
uit het onderzoek. In Engeland, Schotland, Zweden en
Noorwegen lijken de principes het sterkst aanwezig te zijn,
zeker vergeleken met Italië, Spanje en Frankrijk. Nederland
zit in de middenmoot.
Schoolleiders zijn over alle aspecten van deze manier van
leidinggeven binnen de eigen organisatie veel positiever dan leerkrachten. Veel schoolleiders geven aan dat
initiatieven en ideeën hoofdzakelijk vanuit de top van de
organisatie komen en dat de meeste besluiten ook daar
worden genomen. Met name leerkrachten oordelen hier
kritisch over.
Ook zijn de meeste leerkrachten negatief over de formele
mogelijkheden om aan de besluitvorming deel te nemen: de
schoolstructuur faciliteert volgens een ruime meerderheid
geen informeel leiderschap op alle schoolniveaus. Meer
dan de helft van de leerkrachten vindt dat er te weinig tijd
is om samen te werken. Het geven van een eigen mening
wordt onvoldoende aangemoedigd, geeft 40 procent van de
leerkrachten aan.
Volgens een ruime meerderheid van zowel schoolleiders als
leerkrachten zijn er formeel afgesproken leiderschapsrollen en vindt besluitvorming plaats binnen vooraf bepaalde
grenzen. Professionals werken samen om resultaten te
bereiken en helpen elkaar om problemen op te lossen.
Meer informatie: www.esha.org

Meer gespreid leiderschap op
het AVS-congres 2014

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014
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Theo Lansu, senior adviseur bij BMC, richt zich in zijn workshop ‘Roldifferentiatie
als middel voor een succesvolle functiemix’ op de inzet en de rol van de school
directeur bij het verbeteren van het onderwijsproces. Zijn collega Alberto Boon gaat
in op de verantwoording van gespreid leiderschap op bestuurs- en schoolniveau.
Henk Hendriks van Van Beekveld & Terpstra verzorgt de workshop ‘Distributed
leadership: zelfkennis is de voorwaarde voor een succesvolle directeur’.
Nicole van Dartel, zelfstandig onderzoeker, gaat op het AVS-congres 2014 dieper
in op het ESHA-onderzoek ‘Distributed leadership in European schools’.
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2014
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Bovenschoolse Aanpak Dyslexie
Samenwerken en kansen benutten
Speciaal voor Intern Begeleiders, Zorgcoördinatoren en Directieleden in primair en voortgezet
onderwijs, organiseert Lexima

Gratis studiemiddagen dyslexie voor PO en VO
Thema: professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een doordachte aanpak die veel voordelen
oplevert in termen van leerrendement, tijd en geld. Een effectief onderwijsarrangement dat
aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs en waarbij wordt uitgegaan van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en praktisch werkbare oplossingen voor docenten.
Woensdag
12 februari
19 februari
26 februari
19 maart
26 maart
9 april
23 april
14 mei

Plaats
Maastricht
Amsterdam
Arnhem
Rotterdam
Den Haag
Drachten
Utrecht
Breda

Ruim 40 samenwerkingsverbanden, 700 scholen in PO en VO en meer
dan 10.000 dyslectische leerlingen werken al met deze succesvolle
aanpak. Scholen werken nauw samen om kansen beter te benutten en
betere resultaten te behalen. Daarbij wordt ook rekening gehouden
met doorlopende leerlijnen.
Goed nieuws natuurlijk voor alle betrokkenen, maar vooral voor de
leerlingen met dyslexie: zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten
maximaal te ontplooien. Het plezier in leren neemt toe en de lees- en
leerprestaties verbeteren.

Aanmelden
Reageer snel want het aantal plaatsen is beperkt:

www.lexima.nl/gratis-studiemiddag-dyslexie
Ouderavonden
Op dezelfde data en locaties zullen ook ouderavonden worden gehouden:

www.lexima.nl/ouderavond-dyslexie-en-school
www.lexima.nl | www.leximaacademie.nl
info@lexima.nl | 033 434 8000
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Komt u ook naar het
19e AVS-congres?

Congreskatern
14 maart 2014 _ NBC, Nieuwegein

Leiders voor de toekomst

advertentie
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Leiders voor de toekomst
Een snel veranderende maatschappij en school vragen om meeveranderende, toekomstgerichte schoolleiders. Het AVS-congres belicht
in 30 verschillende sessies het thema ‘Leiders voor de toekomst’,
ingedeeld in drie programmalijnen: visionair, transformationeel en
gespreid leiderschap. Bij visionair leiderschap draait het om het
ontwikkelen van een visie: hoe kunnen we onze scholen inrichten
en laten functioneren in de veranderende maatschappij en hoe ontwikkel je het gedrag van leerkrachten dat hierbij past? Werknemers
prikkelen en een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid
bij hen creëren is een belangrijk kenmerk van transformationeel
leiderschap. De intrinsieke motivatie speelt hierbij een rol. Bij (systeem)leiderschap draait het om het creëren van groeibevorderende
voorwaarden. Gespreid leiderschap is een interactieproces tussen
leiders, volgers en de situatie. Wie neemt het voortouw? Onder de
toenemende druk van regelgeving, verantwoording en taakbelasting
is het essentieel de talenten van elk teamlid in te zetten.

Sprekers
Inleider van het 19e AVS-congres is bioloog Patrick van Veen, eigenaar van Apemanagement. Hij deed onderzoek naar pestgedrag bij
apen en wat schoolleiders en leerkrachten hiervan kunnen leren. Van
Veen leert op een andere manier te kijken naar pesten; schoolleiders
en hun team ontdekken hoe kennis en ervaringen uit de biologie
kunnen bijdragen aan de aanpak van pesten op school. “Directeuren
grijpen te snel naar een oplossing, zonder te weten wat de drijfveren
zijn om bepaald gedrag te vertonen”, aldus Van Veen. Vaker op je
borst roffelen en meer vlooien is zijn devies. Het beste effect
bereik je bij kleine interacties, nog voor het moment
dat een kind zelf aangeeft dat het ernstig wordt
gepest.

U kunt zich aanmelden
voor het congres op
www.avs.nl/congres2014

Luc Stevens, directeur van NIVOZ en docent Pedagogisch leiderschap, gaat in zijn plenaire sessie in de programmalijn visionair
leiderschap in op de schoolleider als pedagogisch leider. “Het is de
onlosmakelijke verantwoordelijkheid van schoolleiders en leerkrachten om in de relatie met hun leerlingen te realiseren wat de school in
haar missie en visie belooft.” De schoolleider als pedagogisch leider
heeft op de eerste plaats te maken met de persoon van de leerkracht. Dit vraagt om tactvolle en tegelijk overtuigende omgang.
Daarnaast biedt de schoolleider houvast in de omgang van de
leerkracht met zijn leerling. Authenticiteit en moed zijn belangrijke
kwaliteiten van de schoolleider in de veranderende samenleving.
Samen werken aan kwaliteitsbewustzijn en professionalisering.
Deelnemers aan de workshop van Martine Creemers van Onderwijs
Maak je Samen ervaren vanuit welke mindset zij hun ontwikkeling
en leiderschap vormgeven. In deze workshop in de programmalijn
transformationeel leiderschap gaat ze ook in op de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed (Covey).
De situatie bepaalt wie we als leider zien en wie we willen volgen.
Hoogleraar groeps- en organisatiepsychologie Mark van Vugt gaat in
de programmalijn Gespreid leiderschap in op de vraag hoe we kennis
uit de natuur en de evolutie kunnen gebruiken om effectievere organisaties neer te zetten met betere leiders en volgers.

Afscheid Ton Duif
Twintig jaar geleden richtte Ton Duif de AVS op. “Dit gaat óver
ons, niet met ons”, riep hij destijds tijdens een conferentie
voor schoolleiders, georganiseerd door de onderwijsbonden.
“Als het zo moet, kunnen we beter onze eigen organisatie
beginnen.” Ton heeft de afgelopen twintig jaar veel betekend
voor de schoolleiders in Nederland. We nemen dan ook op
feestelijke wijze afscheid van hem. Tijdens de Drinks&Bites aan
het eind van de dag kunt u persoonlijk afscheid van Ton nemen.
Een historisch moment tijdens dit 19e AVS-congres!

Locatie : NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein,
tel. 030-6026900.
Routebeschrijving: www.n-b-c.nl
Meer informatie : Paul van Lent (p.vanlent@avs.nl) en
Karen Titulaer (k. titulaer@avs.nl), tel. 030-2361010.
Of kijk op www.avs.nl/congres2014
Vragen over inschrijving: Sylvia Veerman, congres@avs.nl
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arbeids- en ambtenarenrecht (advocatuur)
samenwerken en governance
organiseren en bekostiging
functioneren en beloning
werving en search
interim-management
organisatiepsyschologie en assessments
ontwikkelen en training

Voor meer informatie bel Geke Lexmond op 06 20 51 66 10

www.leeuwendaal.nl
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Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies
1 _ Visionair leiderschap
Digitaal School Dossier
Gerard Lokhorst
3

sessie

Schoolbesturen staan voor een grote uitdaging.
Vanaf 1 januari 2015 zijn zij zelf ook verantwoordelijk
voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen.
Voor sommige besturen geen probleem, voor de
meesten echter een bijna onneembare horde. Er is
een forse achterstand in kennis en gebrek aan mensen met de juiste competenties om het dagelijkse onderhoud te organiseren of een goede meerjaren onderhoudsplanning of meerjaren
exploitatieplanning op te stellen en bij te houden. Er zijn daarbij grote
verschillen tussen scholen binnen het vo, po en kinderopvang.
Stichting Duurzame school heeft, samen met 15 partijen, een open,
laagdrempelige, applicatie ontwikkeld, waarmee scholen een nul
meting kunnen (laten) doen van de staat van het huidige onderhoud.
Hierin wordt een basisdossier aangelegd, waarin alle relevante data
op een plek worden bewaard én bijgehouden. Deze gegevens zijn
altijd direct inzichtelijk voor alle betrokkenen, zoals schoolbesturen
en toeleveranciers. Het overzicht van alle relevante indicatoren rondom het gebouwbezit van een schoolbestuur geeft grip en is een goed
uitgangspunt voor verdere stappen, ook op gebied van besparingen
en duurzaamheid. De schoolleider/-bestuurder van de toekomst kan
leerkrachten en leerlingen motiveren om bijvoorbeeld aan energie
besparing te doen. Innovatie en leren van elkaar zijn sleutelwoorden.
Gerard Lokhorst is voorzitter bij Stichting Duurzame Scholen.
www.duurzamescholen.nl

2 _ Transformationeel leiderschap
Weg met de kleine scholen? Groots en
meeslepend kan ook het kleine en nietige zijn

structuren en (beleids)reflexen. En om een andere verhouding tot
elkaar en het fenomeen van zeggenschap over ons professionele doen
en laten. De (school)leider is facilitator en partner daarin. Specifiek
bekijken we de mogelijkheden van fusies, de inrichting van een
schoolorganisatie en een samenwerkingsschool in krimpgebieden.
Peter Paul Doodkorte is partner en Ciska van Aken is senior
adviseur bij Vondel&Nassau. www.vondel-nassau.nl
17

Schoolleiderschap: een uitdagend beroep!

Marja Creemers

sessie

Ontwikkelingen in en rondom de school zijn van
invloed op het onderwijs en daarmee op het beroep
van de schoolleider. Het Schoolleidersregister PO
onderzoekt actuele ontwikkelingen, wetenschap
pelijke kennis en good practices. Doel is de professionalisering van schoolleiders te stimuleren.
Met ongeveer 250 schoolleiders is gepraat over de uitdagingen van
hun beroep. Tijdens de workshop presenteert het Schoolleiders
register PO de bevindingen die in de periode mei 2013 – februari 2014
zijn gedaan. Hierover gaan we met schoolleiders in gesprek, zodat
we een verdiepingsslag kunnen maken. Wilt u ook succesvol zijn als
schoolleider van nu en straks? Volg dan deze workshop.
Marja Creemers is directeur bij Schoolleidersregister PO.
www.schoolleidersregisterpo.nl

3 _ Gespreid leiderschap
High Potential, nu al
schoolleider? Wat straks?!
Suzanne Witteveen en Ellen Tomberg
21

workshop

14

Peter Paul Doodkorte en Ciska van Aken

workshop

Kun je eigen kracht voorschrijven of
afdwingen? Nee, zo eenvoudig gaat dat
niet. Eigen kracht betekent: doen wat
gedaan moet worden met behulp van je
eigen competenties. Eigen kracht ontwikkelen vraagt van de omgeving een houding gebaseerd op de kunst
van het (durven) loslaten en het – zo nodig – tijdelijk bijspringen
of meelopen. De werkelijke opgave ligt in een daadwerkelijke
omslag creëren. Binnen professionele organisaties gaat het om
een omslag van voorschrijvend en directief leiderschap naar inspi
rerend en dienend leiderschap.
De levensloop van veel organisaties leert dat dit geen sinecure is.
We stimuleren het nadenken over hoe (onderwijs)instellingen zo
kunnen functioneren, dat er daadwerkelijk sprake is van meer ruimte
voor de professionals. Dat vraagt om het doorbreken van bestaande

Ben jij nog geen veertig jaar en wel actief
als leidinggevende? Super! Maar hoe lang
ga je het leuk vinden en wat daagt je nog
uit? Wat heb je daarvoor nodig, voor je
eigen maar ook de schoolontwikkeling?
Hoe is jouw invloed, word je voor vol aangezien? Heb je zelf wel
eens last van een stemmetje dat zegt: ‘Maar wie ben ik nu om mijn
mening te geven of om te vertellen hoe ik mijn school georganiseerd
heb? Mijn collega’s zijn toch veel meer ervaren?’
Ontmoet andere slimme, kundige, talentvolle en ja: jonge collegaschoolleiders. Je voert een dialoog aan de hand van dilemma’s en
vragen. Tevens maak je kennis met een collega high potential die de
ups en downs van het zijn van een jonge schoolleider op effectieve
en aangename wijze voor het voetlicht weet te brengen.
Suzanne Witteveen is senior adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.
Ellen Tomberg is schoolleider bij de Ksu Mattheusschool.
www.vanbeekveldenterpstra.nl en www.ksu-mattheusschool.nl
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Extra lunchsessies
Tijdens de lunch geven twee organisaties nog sessies
(demonstraties) waar u zich niet voor hoeft in te schrijven.
Deze sessies staan op de schermen in het NBC en op de app
http://m.twoppy.com/avscongres

Scan deze QR-code voor de congresapp

Sessie DUO/Kennisnet: De rol van informatie
voor de schoolleider van vandaag en de
toekomst!

Wat als leren LEUK is? Een kind niet achter stoffige boeken zit in een
saaie klas, maar spelenderwijs leert? In het leven van een schoolgaand kind neemt het schoolplein een belangrijke plek in, om uit te
razen na een dag rekenen en taal, maar ook om contacten te leggen,
te ontdekken wat je kunt en wie je bent.
Met verleidingen als gamen bewegen jongeren steeds minder.
De interactieve speeltoestellen van Yalp stimuleren kinderen om
actief buiten te gaan spelen. De positieve punten van gamen, zoals
spanning, levels halen en competitie worden gecombineerd met al
het goede van buiten spelen. En dat alles in de (digitale) belevingswereld van de kinderen.
Het nieuwste interactieve speeltoestel van Yalp is een ‘serious
game’, dat technologie met spel en educatie met actief bewegen
combineert. Op speelse wijze lossen kinderen rekensommen op of
oefenen op vaardigheden als samenwerking. Het bereiken van een
hoger level kost behoorlijk wat inspanning, maar geeft ook veel
voldoening. Want spelen en bewegen moet vooral LEUK zijn, ook als
het tegelijkertijd leerzaam is.

advertentie

Er is steeds meer informatie beschikbaar voor u als schoolleider en er
wordt van u verwacht te sturen op kwaliteit, opbrengsten, de tevredenheid van leerlingen en ouders en ook op financiën en personeelsbeleid.
Tegelijkertijd willen ouders, leerkrachten, bestuurders en gemeentes
steeds meer weten over de prestaties van uw school vergeleken met
andere scholen. Deze informatie is digitaal beschikbaar. Is actueel,
open en vergelijkbaar. Wat betekent deze berg aan informatie voor
uw rol? Wat doet de toegenomen transparantie en beschikbaarheid
van deze informatie voor uw positie naar het team, ouders en andere
betrokkenen?
In deze sessie staan de meest recente ontwikkelingen rond de (digitale) informatie om te sturen en te verantwoorden centraal. Welke
indicatoren zijn zinvol om op te sturen en welke informatie heeft u
daarbij nodig? Landelijk wordt gewerkt aan verbeteringen in de informatievoorziening. U krijgt meer inzicht in de huidige ontwikkelingen
rond ‘Scholen op de kaart’ van Schoolinfo.

Sessie Yalp: PRIMEUR: ervaar zelf het
nieuwste interactieve speeltoestel

Opleiding Schoolleider
& Master Integraal
Leiderschap
(NVAO-erkend)
Beide opleidingen starten
jaarlijks in september. Download
de brochures en bezoek de
informatiebijeenkomsten.
www.centrumvoornascholing.nl/LSO

Ik ga verder
met onderwijs. U ook?
“Ik heb enorm veel geleerd over
mezelf, hoe ik aankijk tegen
onderwijs en wat ik voor een
school echt belangrijk vind.
Zo leren we hoe we moeilijke
gesprekken met teamleden
kunnen aanpakken, maar ook
doen we praktijkonderzoek
in school. Deze opleiding
heeft mijn carrière in een
stroomversnelling gebracht.”

093-180 adv congresspecial van Kader Primair 165Bx 120H Bmm-4.indd 1

29-01-14 17:23
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Informatiemarkt
Veel organisaties hebben zich ingeschreven om zich te presenteren op onze informatiemarkt.
Daarmee maken zij ons congres mede mogelijk. De AVS bedankt hierbij alle hoofdsponsoren, houders
van congrespakketten en standhouders.
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Scholen Dossier
Onderwijs Maak Je Samen
Cadenza Onderwijsconsult
Vervangingsfonds/Participatiefonds
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Driessen HRM
Lunchen Op School (LoS)
Bazalt
Wat werkt op school
BMC
Visible learning
Teachers Channel
KPC Groep
Centrum voor Nascholing
ParnasSys
Natuurlijk Leren
Oberon
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27 Koninklijke Van Gorcum BV
28 Uitgeverij Boom
29 OSGMetrium
30 Zon Zoekt School
31 ScoliX
32 Presikhaaf Schoolmeubelen
33	Europees Platform, internationaliseren in
onderwijs
35 Kwintessens
36 Marant - Interstudie NDO
38 Yalp

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

en:

advertentie
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Kinderopvang op school:

van last naar lust!

Unieke, verbindende samenwerking tussen onderwijs
en opvang met direct voordeel voor de school.
Kinderopvang op school. Voor veel scholen is het een heel
gedoe en betekent het “nog meer werk op ons bord”. Maar hoe
zou het zijn, als u door de verbindende samenwerking tussen uw
school en een professionele opvangorganisatie meer mensen
kunt inzetten, zonder dat het ten koste gaat van uw formatie?
Als onderwijs en opvang daadwerkelijk één pedagogisch klimaat
kunnen scheppen met doorgaande lijnen die niet gekunsteld
zijn, maar op een natuurlijke manier ontstaan?
Stichting Lunchen op School (LoS) werkt met een uniek
plan, waarbij onderwijs en opvang elkaar versterken. In onze
brochure leest u hoe wij deze duurzame verbinding met elkaar
maken en welke voordelen we daarmee bereiken. Voor alle
betrokkenen; ondanks eventuele beperkingen in budget, tijd,
middelen, regels en wetten.
Gezamenlijk hebben we de zorg voor de kinderen die ouders aan
ons toevertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat beter lukt
mét elkaar, dan naast elkaar.

Stichting Lunchen op School
(LoS) is de eerste landelijke
organisatie die zich vanuit
het overblijven volledig
heeft gespecialiseerd in
geïntegreerde kinderopvang
(vso, tso, nso) op school.
LoS ontzorgt en biedt
oplossingen op maat voor
elke school en elk budget.

Bent u benieuwd of deze manier van
samenwerken ook voor uw school
interessant is?
Mail naar info@stlos.nl of bel naar ons
Centraal Bureau 030 – 244 48 99
voor onze brochure of een vrijblijvend
verkennend gesprek.

www.overblijven.nl

AVS-congres 2014
14 maart 2014 _ NBC, Nieuwegein

Leiders voor de toekomst
h e t av s - co n g r e s w o r dt m ed e m o g el i j k g e m a a k t d o o r :

advertentie
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Al 25 jaar
een betrouwbare
partner

Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg

Uw opdracht is
onze opdracht
Beter onderwijs. Betere jeugdzorg. Met meer rendement
en meer betekenis. Daar staan we voor. Daar geloven we in.
Daar dragen we aan bij.
Samen met u realiseren we duurzame oplossingen en noodzakelijke veranderingen.
Met verrassende werkvormen, leerzame interventies en deskundig advies.
We begeleiden veranderingsprocessen en helpen samenwerking vorm te geven.
Praktijkgericht, op maat gesneden en met oog voor de mensen en het resultaat
dat u wilt behalen.
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Organisatieadvies | Onderzoek & Evaluatie | Interim-management | Werving & Selectie

Aangesloten bij de Raad van
Organisatie-Adviesbureaus
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Overzicht workshops en sessies
1
Visionair leiderschap
1 	Pedagogisch leiderschap
	Luc Stevens
2 	De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid in tijden van accountability
	Angelie Ackermans en Nora Booij
3 	Digitaal School Dossier
	Gerard Lokhorst
4 	Onderwijs: ‘onbeperkt houdbaar’
	Jack Duerings, Frank Coert, Marcel Bogaarts
5 	Samen continu verbeteren door Waarderend Onderzoeken
	Aart Brezet
6 	De innovatieve school
	Fred Verboon
7 	Van Moetisme naar Moreel Besef
	Jan Jutten
8 	Hoe de ‘7 Habits’ van Stephen Covey het onderwijs
kunnen verrijken
Gespreid leiderschap
Suzan Koning
20 	Gespreid Leiderschap
	Mark van Vugt
21 	‘High Potential, nu al schoolleider? Wat straks?!’
	Suzanne Witteveen en Ellen Tomberg
22 	Een zwakke school weer op koers
	Jacqueline Kenter en Annelies Jacobs
23 	Nederlands leiderschap; een voorbeeld voor de rest van
de wereld!
Transformationeel leiderschap
	Johan Spitteler en Frank Cuppers
9 	Een ‘elke dag samen beter’ cultuur op school creëren
24 	Distributed leadership: zelfkennis is de voorwaarde voor
een succesvolle directeur
	Jaap Versfelt
10 Waarom leerlingen beter leren als leerkrachten samenwerken
	Henk Hendriks
25 	Pensioen als instrument om uw leiderschap te vergroten
	Marcel Bogaarts en Misha van Blijswijk
11 	‘Van eiland naar WIJland’. Samen werken aan
Fred Lardinois
26 	Gespreid Leiderschap vraagt om verantwoording op bestuurskwaliteitsbewustzijn en professionalisering
en schoolleidersniveau
		 Martine Creemers
12 	Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen?
	Alberto Boon
27 	Onderwijs in control: leiderschapskwaliteit in onderwijs
	Carine Hulscher-Slot
13 	leerKRACHT in de praktijk: hoe creëert u een lerende
en bedrijfsvoering
organisatie op de eigen school?
	Ralf Schimmel en Dirk Jan Timmer
28 	Wie heeft de leiding?
	Jaap Versfelt
14 	Weg met de kleine scholen? Groots en meeslepend kan
	Nicole van Dartel
29 	Roldifferentiatie als middel voor succesvolle functiemix
ook het kleine en nietige zijn
	Peter Paul Doodkorte en Ciska van Aken
	Theo Lansu
15 	Wilt u uw eigen Toekomstmuziek leren dirigeren?
30 	Passend onderwijs: hoe dichten we de kloof…?!
	Gerard Alofs
	Eelco Dam en Hans Christiaanse
16 	Flipping de classroom, hype of hoop?
	Nora van de Linden
17 	Schoolleider, een uitdagend beroep!
	Marja Creemers
18 	THT – Investeren in duurzaam leiderschap
	Els Markink en Marijke Nederkoorn
19 	Voorkomen is beter dan genezen.
Zo Matcht bespaart veel leed en geld
Koos Stienstra, Gerard Bouma en Heike Sieber

3

2
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ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
& STICHTING DE BRINK

Bezoek ons op het AVS congres!

WORKSHOPS & SESSIES

VOOR SCHOOLLEIDERS VAN NU
Onze reeks over vertrouwen, leiderschap,
samenwerken en technologie

11 - Van eiland naar WIJland
door Martine Creemers

23 - Nederlands Leiderschap
door Frank Cuppers & Johan Spitteler

www.onderwijsmaakjesamen.nl

advertentie

Onderwijs Maak Je Samen

Wilt u meer weten?
Bezoek dan onze workshop of
stand tijdens het AVS congres.

What I am looking for
is not out there,
it is within me.
— Helen Keller

Hoe 7 habits het onderwijs kunnen versterken
WWW.CPS.NL/COVEYINHETONDERWIJS

2203_Adv_AVS_klein.indd 1

29-01-14 12:18

advertentie
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Mobiliteit...

Je weet niet wat je mist!

Ik wil wel, maar de ander niet

Mobiliseer jezelf

vraag en aanbod

Gaat dat werken?

Krimp, ruimte genoeg

Bij ons gaat alles toch anders

Kan ik bij je komen werken?

Wat als het wel lukt?

Altijd kwaliteit voor de klas

Onbekend maakt onbemind

Slim matchen

Nooit iemand zonder klas

Wij hebben geen probleem

Dit is echt iets voor jou!

Het is al een keer geprobeerd

Doen!

Nieuwsgierig geworden?
Bezoek stand nr. 4

Tot 14 m
aar t!
Vervangingsfonds

Participatiefonds

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

advertentie
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Een bewezen aanpak
voor het vergroten van
onderwijsopbrengsten
Op basis van breed samenvattend onderzoek onderscheidt Marzano elf
factoren die aantoonbaar eﬀect hebben op de leerprestaties en ontwikkeling
van kinderen. U als schoolleider kunt deze factoren gericht beïnvloeden
om tot een succesvolle onderwijsaanpak te komen. De
educatieve uitgaven in de reeks Wat werkt op school
gaan in op de elf factoren. Een bron van inspiratie
e
en vol praktische tips.
formati

r meer in
Kijk voo rzicht van
ve
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aven op
alle uitg erktopschool.n
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ww

De Reﬂectieve Leraar
Leerling prestaties
verbeteren door
reﬂectie op eigen
manier van werken.

Wat werkt op school
is een gezamenlijk
project van:

inschrijfformulier _ avs-congres, 14 maart 2014
u kunt zich ook aanmelden op www.avs.nl/congres2014
Ik ben lid en neem als introducé mee, max. 1 per lid (voor 295 euro):

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’:
Ik ben lid en betaal 250 euro
Ik ben geen lid en betaal 510 euro
Ik word lid van de AVS en betaal de ledenprijs (250 euro)

Naam introducé
E-mail introducé

De introducé ontvangt via de mail een apart inschrijfformulier.
persoonlijke gegevens:
Relatienummer
Naam en voorletters

v/m

u volgt altijd een plenaire sessie. daarnaast kunt u een andere
(plenaire) sessie of workshop volgen.

Adres

ik meld mij aan voor:

Postcode en plaats

eerste keuze

reservekeuze

Telefoon privé

Plenaire sessie
(nummer en spreker)

Plenaire sessie
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker)

Plaats en datum

Handtekening

E-mail
Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/anders

organisatiegegevens:
Brinnummer
Naam school/organisatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Factuur naar privé/organisatie

stuur dit formulier ongefrankeerd naar:
avs: antwoordnummer 9019, 3500 za utrecht

advertentie
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Wat we weten over praktijkvoorbeelden
•

Goede praktijkvoorbeelden van
nieuwe ict-toepassingen kunnen
een verandering in het professioneel handelen en denken van
leraren teweeg brengen.
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•

Hiervoor moet een praktijkvoorbeeld aan drie belangrijke
voorwaarden voldoen: het moet een
concrete, vernieuwende ict-praktijk
presenteren (voorbeeld), laten
zien wat er daadwerkelijk gebeurt
(beschrijvend) en waarom het op
die wijze gebeurt (verklarend).

•

Leraren ‘gewoon’ laten kijken
naar praktijkvoorbeelden van icttoepassingen volstaat niet. Om de
vertaalslag te kunnen maken naar
de eigen praktijk moeten ze het
voorbeeld kunnen (her)-interpreteren naar de eigen onderwijssituatie.

Weten waarom dat werkt?
Lees het hele artikel ‘Praktijkvoorbeelden als bron voor
professionalisering’ in de nieuwe 4W op 4w.kennisnet.nl.

3

Weten Wat Werkt en Waarom? 4W is het wetenschappelijke tijdschrift
van Kennisnet over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs.

redenen
om het
AVS-congres
te bezoeken

1	Netwerken, interessante discussies aangaan en informatie
uitwisselen

2	Collegiale ontmoetingen met ‘gelijkgezinden’
3	Boeiende sprekers en interessante workshops
4	Energie, inspiratie, ideeën en goede voorbeelden opdoen
5	Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke
ontwikkeling

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

7	Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten
en producten

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

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!: Op kbs De Bussel in Vlijmen ondersteunen ouders hun
eigen kind bij het leren van vakken zoals taal en rekenen. Daarmee is het
leerrendement hoger, vermindert voor leerkrachten de werkdruk en verbetert
het contact tussen ouders en school. tekst susan de boer

taal- en rekenles
van je moeder
“Leerlingen kunnen vaardigheden als
begrijpend lezen en rekenen veel sneller
en effectiever aanleren in een één-op-éénsituatie dan in een groep met 25 leerlingen.
Het programma sluit aan bij hun eigen
ontwikkeling en ze krijgen sneller feedback.
In de groep ziet de leerkracht soms pas na
drie weken dat een kind stelselmatig de
verkeerde rekenstrategie hanteert ”, vertelt
Joris Spekle, leerkracht op kbs De Bussel in
Vlijmen.
De Bussel is afgelopen november gestart
met de Partnerschapschool, een school waar
ouders hun eigen kind in een apart lokaal
helpen met leren. Een instructiefilmpje
vertelt ouder en kind wat er gebeuren moet
en vervolgens verwerkt het kind de leerstof
samen met de ouder. Momenteel krijgen drie
leerlingen op deze manier les. Spekle houdt
toezicht en helpt ouders door pre-teaching,
observatie en coaching, maar ook inhoudelijke ondersteuning.
“De kinderen gaan sneller vooruit. Bij
individuele begeleiding is de concentratie
groter. De reden dat ouders hun kind
aanmelden, is dat ze kansen zien voor hun
kind bij individuele begeleiding en een
gepersonaliseerd leerplan.” Maar ook de
leerlingen die ‘overblijven’ in de reguliere
groep profiteren. “Die leerlingen hebben er
ook baat bij dat een kind dat veel aandacht
nodig heeft er ’s morgens niet is. In de middag krijgen alle kinderen in de eigen groep
de andere vakken, zoals tekenen, gym en
wereldoriëntatie. Daarbij is de groepsdynamiek juist goed.”
Met de ouders worden concrete en strakke
afspraken gemaakt. Spekle: “Ik ben verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma
en voor het leerresultaat. Ouders moeten

k a der prim a ir f ebrua ri 20 1 4

Joris Spekle, coördinator van de Partnerschap
school en Heidi Smits, schoolleider van kbs
De Bussel. Foto: Dick Buskermolen

zich erin kunnen schikken dat ik de beslissingen neem.” Het betrekken van ouders bij
het onderwijsleerproces is een belangrijk
aspect van de aanpak. “Ouders die zich
zorgen maken over hun kind gaan vaak na
school oefenen met lezen of rekenen, of ze
schaffen softwareprogramma’s aan. Dat is
verwarrend voor kinderen, die willen dan
liever voetballen of een computerspelletje
doen. Op de Partnerschapschool houdt de
school de regie en gebeurt het schoolwerk
allemaal onder schooltijd.”
Het team van De Bussel is inmiddels wel
gewend aan ouders als collega’s, maar van
anderen krijgt Spekle verbaasde reacties.
“Waarvoor heb ik dan op de pabo gezeten,
vragen leerkrachten. Maar individuele
begeleiding geven aan je eigen kind is iets
totaal anders dan een onderwijsprogramma
uitvoeren met 25 kinderen van uiteenlopend
niveau en instructie kunnen geven in verschillende vakken. Bovendien vermindert
hun eigen werkdruk ook in dit systeem.”

Spekle wordt op dit moment als boventallige
gefinancierd voor 0,6 fte. De school ziet het
als investering: zodra er 24 kinderen in de
‘oudergroep’ zitten, ontstaat er een formatieplaats meer, mits er in de ‘normale’ groepen
ook nog minimaal 24 leerlingen zitten.
Er is veel belangstelling onder ouders van
thuiszitters (van buiten de school), maar
tot zijn frustratie mag Spekle deze kinderen niet thuis van onderwijs voorzien.
Desondanks verwacht hij dat de oudergroep
gaat groeien. “Er zijn plannen voor een
cursus voor leerkrachten die ouders ook op
deze manier gaan begeleiden en er komt een
bovenschoolse coördinator voor een aantal
taakuren.”
Inspiratiebron voor de Partnerschapschool
is de stichting Landelijk Onderwijs aan
Varende Kinderen (LOVK). De stichting LOVK
ondersteunt varende ouders met kinderen
van 3 tot 7 jaar bij het onderwijsleerproces,
zodat de kinderen vervolgens probleemloos
kunnen doorstromen in de basisschool. Deze
ouders leren aan de hand van een toegankelijke methode hun kleuters alle vereiste
leerdoelen. Directeur Anita van Laren roemt
het initiatief van De Bussel. “Het is een
voorbeeld voor alle basisscholen. Op die
manier kunnen ouders daadwerkelijk educatieve partner worden. Het werpt zoveel
vruchten af als ouders betrokken zijn bij het
leerproces.” _

meer weten?
www.partnerschapschool.nl
joris.spekle@scalascholen.nl
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.

25
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Bezoek ons op het AVS-congres
Op 14 maart is Kwintessens
aanwezig bij het AVS-congres.
Bij onze stand kunt u diverse
materialen inkijken en
aanschaﬀen. Ook geven wij u
graag advies op maat.
Als AVS-lid krijgt u 10%
korting op onze educatieve
materialen en workshops.
Ga naar www.kwintessens.nl
en vul bij uw bestelling
kortingscode AVS10 in.
Graag tot ziens!

Leraren en hun
competenties

Intervisie leren

55 uitdagingen
in de klas

10%
korting
met code
AVS10
Motivatie in de klas

Het kind en de
grote verhalen

Geen grapjes
over pesten

Bezoek onze webshop www.kwintessens.nl

advertentie

1_2_li_AVS_fc_D.indd 1
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specia al (ba sis)onderwijs

het ontwikkelingsperspectief
in passend onderwijs
In de Wet Passend onderwijs is
op onderdelen de opdracht of de
mogelijkheid gecreëerd om nadere
voorschriften te geven. Eén daarvan
zijn de voorwaarden waaraan het
ontwikkelingsperspectief (OPP) voor
leerlingen in het basisonderwijs moet
voldoen. Voor het regulier onderwijs is
het OPP nog geen gemeengoed.
tekst jan stuijver

het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod
zit. Zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. Voor leerlingen
met een verwachte uitstroombestemming
praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) hoeven scholen geen
OPP op te stellen als deze leerlingen geen
extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Voor leerlingen in
het vmbo met lwoo is een ontwikkelings
perspectief niet verplicht.

Onderwijsdoelen en ondersteuning
Het speciaal basisonderwijs heeft al langer
ervaring met het ontwikkelingsperspectief.
In de Wet Kwaliteit (v)so (1 augustus 2013)
is de invoering van het OPP ook opgenomen. Het OPP bestaat met ingang van
1 augustus 2014 voor:
• leerlingen in het (voortgezet) speciaal
onderwijs;
• leerlingen in het speciaal basisonderwijs;
• leerlingen in het praktijkonderwijs;
• leerlingen die extra ondersteuning
krijgen in het reguliere basis- en voort
gezet onderwijs.
Voor het regulier onderwijs is het OPP nog
geen gemeengoed. In het toezicht van
de onderwijsinspectie wordt momenteel
wel gekeken in hoeverre scholen er voor
zorgdragen dat leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar
hun mogelijkheden (toezichtkader indicator 1.4). Hierbij beoordeelt de inspectie
op dit moment alleen voor leerlingen uit
groep 8 die voor één of meerdere vakken
een eigen programma volgen. De inspectie
zal naar verwachting in het nieuwe toezicht
– waarderingskader nieuwe wet – regelgeving rondom OPP opnemen. Op welke
manier is op dit moment nog niet bekend.

Geen ontwikkelingsperspectief
Reguliere basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor
leerlingen die ondersteuning krijgen die in
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In het ontwikkelingsperspectief beschrijft
de school de doelen die het kind zal kunnen halen. En laat de school het kind en
de ouders duidelijk zien waar de school
samen met het kind naartoe werkt en aan
welke instroomeisen het kind moet voldoen
om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. De school overlegt over de doelen en
de acties (ondersteuning) met de ouders.
Dit is het ‘op overeenstemming gericht
overleg’.

Opstellen ontwikkelingsperspectief
Binnen zes weken nadat een kind is
geplaatst of wanneer een kind extra
ondersteuning krijgt van het samenwerkingsverband, stelt de school het
ontwikkelingsperspectief vast. De school
gebruikt hiervoor medische gegevens,
informatie over eerder verleende hulp en
ondersteuning en behaalde leerresultaten.
De school kijkt naar de thuissituatie en
doet eventueel aanvullende observaties
of onderzoek. Als de school voldoende
informatie heeft, stelt de school het OPP
van het kind op.

Jaarlijks registreren en evalueren
Gedurende de schoolperiode zal het
perspectief van het kind steeds duidelijker
worden. Daarom evalueert de school elk
jaar het ontwikkelingsperspectief en stelt
het waar nodig bij. De school is verder verplicht om de voortgang van het kind jaarlijks te registeren, zodat alle betrokkenen

goed kunnen zien of het kind zich volgens
de verwachte lijn ontwikkelt. Zo kan de
school eerder ingrijpen als de ontwikkeling
van het kind sneller of juist langzamer
verloopt.

Verwerken persoonsgegevens
Op het ontwikkelingsperspectief is de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) van
toepassing. Het gaat namelijk niet alleen
om gewone persoonsgegevens. Bijzondere
persoonsgegevens in de zin van artikel
16 Wbp zijn onder andere gegevens over
iemands gezondheid. De Wbp verbiedt
verwerking van dergelijke gegevens.
Voor scholen geldt een uitzondering op
dat verbod. Artikel 21 (eerste lid onder c)
vermeldt dat scholen dergelijke gegevens
mogen verwerken voor zover dat voor de
speciale begeleiding van leerlingen of het
treffen van bijzondere voorzieningen in
verband met hun gezondheidstoestand
noodzakelijk is. In het OPP mogen niet
meer gegevens worden opgenomen dan
nodig is en scholen zullen technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen
moeten nemen om onnodige verzameling
en verwerking van persoonsgegevens te
voorkomen. _

meer weten?
Zie de handreikingen van de PO-Raad
‘Ontwikkelingsperspectief in het
basisonderwijs’ en ‘Ontwikkelings
perspectief in het speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs’.
Voor ondersteuning bij het invoeren van
het ontwikkelingsperspectief kunt u
contact opnemen met de AVS, Eelco Dam,
tel. 030-2361010, e.dam@avs.nl.
Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nl)
is trainer en helpdeskadviseur bij
de AVS.
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d e a d l i n e pa s s e n d o n d e r w i j s n a d e r t
Nu de meeste samenwerkingsverbanden in de steigers staan, is het tijd voor de vormgeving van
Passend onderwijs. Hoe worden de middelen verdeeld, hoe ziet de ondersteuning eruit, wat
betekent zorgplicht in de praktijk? Veel is nog onduidelijk, de werkvloer is er nog nauwelijks bij
betrokken en er bestaan waanbeelden over Passend onderwijs.

tekst daniëlla van ‘t erve

‘Op 1 augustus
begint het werk
pas echt’
‘Het proces gaat veel te snel: het veld is er niet klaar voor en er is
grote weerstand.’ ‘Wat van ons verwacht wordt, is me grotendeels
duidelijk. Wat wij van het samenwerkingsverband kunnen verwachten totaal niet.’ ‘Ik kan de financiële consequenties totaal niet
overzien, en ook niet hoe Passend onderwijs in de praktijk gaat
lopen. Ik houd mijn hart vast…’
Bovenstaande is een greep uit de reacties van schoolleiders
op een recente enquête over Passend onderwijs van de
AVS. De uitkomst sluit aan bij die van andere onderzoeken, zoals de derde voortgangsrapportage en het rapport
van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs
(ECPO): de belangrijkste spelers –schoolleiders, leerkrachten, ouders – weten onvoldoende waar ze aan toe zijn en
er blijken onjuiste beelden te bestaan over Passend onderwijs. Zonder extra maatregelen komt een verantwoorde
invoering per 1 augustus 2014 in gevaar, waarschuwde de
ECPO. Met onder andere een informatiepakket, een monitor over de informatievoorziening en betrokkenheid en een
actieweek eind maart hoopt staatssecretaris Sander Dekker
dat alle betrokkenen dusdanig geïnformeerd zijn om het
gesprek over de uitvoering goed te kunnen voeren.
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Onrust

Op de site van samenwerkingsverband de
Stroming zette coördinator Johan Vlaskamp alvast hardnekkige misverstanden op een rij. Hij ziet in publicaties
kreten die kant nog wal raken. “Het zorgt voor onrust,
ouders worden op het verkeerde been gezet. Er bestaat
vooral het schrikbeeld dat veel kinderen vanuit het speciaal onderwijs naar reguliere basisscholen gaan. Maar in
de praktijk zal het op school niet veel anders worden. Wat
verandert is hoe de ondersteuning wordt georganiseerd en
gefinancierd. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen. Het mooie is dat ouders zich niet meer druk hoeven
te maken over het regelen van de ondersteuningsmiddelen
voor hun kind. Zij kunnen zich straks samen met de school

‘hoe het er op een school
st ra k s p rec i e s u i t g a at z i e n ,
kan nu nog bijna niemand
zeggen’

“Het belangrijkste is dat een schoolleider ervoor zorgt dat Passend onderwijs niet alleen op het bordje van de leerkrachten komt.”
Foto: Hans Roggen

volledig richten op de inhoud: welke ondersteuning heeft
mijn kind nodig?”
De Stroming is onderdeel van het grote samenwerkingsverband 2305, dat 31 schoolbesturen en negen gemeenten
rond Zwolle beslaat. Vlaskamp: “Directeuren zijn op de
hoogte van de ontwikkelingen, maar de vormgeving van
Passend onderwijs is nog niet concreet. Besturen gaan nu
pas afspraken maken over welke ondersteuning een school
kan bieden. Dat de klassen groot zijn is een handicap, maar
het mag geen excuus zijn om geen Passend onderwijs te
gaan bieden. Het is ook geen kwestie van dat er meer leerlingen bij moeten, ze zijn er al. Het is zaak om tijdig te signaleren wie welke ondersteuning nodig heeft en wat je als
school al kan bieden. 1 augustus zie ik als een piketpaaltje:
dan begint het werk pas. De nieuwe structuur moet zich de
komende jaren gaan bewijzen.”

Spiegelen

Of die structuur gaat werken, kunnen
samenwerkingsverbanden en Ondersteuningsplanraden
toetsen met de praktijktoets, een initiatief van OCW,
de PO-Raad en VO-raad. Casussen van leerlingen met
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‘ h et i s g e e n k we st i e va n dat
er meer leerlingen bij moeten,
ze zijn er al’
een ondersteuningsvraag vormen het uitgangspunt. Dick
Rasenberg, projectleider: “Het levert veel op om het eigen
scenario voor ondersteuningstoewijzing te laten spiegelen.
Experts bekijken op onderdelen hoe het samenwerkingsverband ervoor staat. Bijvoorbeeld of ouders goed op de hoogte
zijn, welke afspraken er over privacy liggen of hoe het deskundigenadvies is geregeld.” Hij ziet Passend onderwijs nu pas op
schoolniveau landen. “Logisch”, vindt hij, “iets gaat pas leven
als het dichtbij komt. Het gesprek over wat zorgplicht in de
praktijk voor de scholen gaat betekenen, wordt nu gevoerd.”
Rasenberg raadt schoolleiders aan om niet af te wachten.
“Ga zelf het gesprek aan met het samenwerkingsverband als
er dingen onduidelijk zijn en kijk met de praktijktoets of
de bedachte structuur kan werken. Want in theorie kan iets
prachtig zijn, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.”
>
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pa s s e n d o n d e r w i j s
in de praktijk
De AVS biedt op verschillende
niveaus ondersteuning bij
het professionaliseren van
teams en het verkrijgen van
duidelijkheid over de rolverdeling
en procesgang bij Passend
onderwijs. In samenwerking met
Leeuwendaal is onder andere
een webapplicatie ontwikkeld om inzicht te krijgen in waar
scholen en besturen binnen een samenwerkingsverband
staan.
•	Schoolniveau: opstellen schoolondersteuningsprofiel,
update schoolondersteuningsprofiel in relatie tot
competenties van leerkrachten, brug slaan tussen
schoolondersteuningsprofiel (schoolniveau) en
ondersteuningsplan (samenwerkingsverbandniveau), het
schoolondersteuningsprofiel vormgeven in de school.
• Bestuursniveau (i.s.m. Leeuwendaal): reflectie (waar
staan de scholen ten opzichte van het ondersteuningsplan;
0-meting) en strategisch beleid vormgeven (afstemming
eigen beleid en beleid samenwerkingsverband)
• Samenwerkingsverbandniveau: reflectie (waar staan
de scholen ten opzichte van het ondersteuningsplan;
0-meting), inrichten van monitoring met betrekking tot
kwalitatieve doelstellingen en monitoring met betrekking
tot afstemming transitie Passend onderwijs en transitie
Jeugd (0-meting)
Neem voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden
contact op met de AVS, Eelco Dam, tel. 030-2361010 of
06-12946481, e.dam@avs.nl.

Hele kluif Uit het AVS-onderzoek blijkt dat een op
de vijf schoolleiders niet weet welke rol zij hebben in het
traject Passend onderwijs. Onderwijsinspecteur Floor
Wijnands begrijpt dat wel. “Er is ook nog veel onduidelijk,
maar ik weet zeker dat de meeste schoolleiders in grote lijnen weten wat er gaat gebeuren. Hoe het er op een school
straks precies uit gaat zien, kan nu nog bijna niemand
zeggen.” Wijnands is betrokken bij het simulatieonderzoek dat de inspectie bij alle samenwerkingsverbanden
uitvoert. Bij de praktijktoets ligt de focus op de manier
waarop ondersteuning wordt georganiseerd, het simulatieonderzoek richt zich op de kwaliteit en ontwikkeling van
het samenwerkingsverband. Inmiddels zijn ruim 60 van
de 152 samenwerkingsverbanden onderzocht. Wijnands:

‘d a t d e k l a s s e n g r o o t z i j n
i s e e n h a n d i c a p, m a a r h e t
mag geen excuus zijn om geen
pa s s e n d o n d e r w i j s t e g a a n
bieden’
“Veel schoolbesturen zijn nog bezig met het maken van
afspraken. De invoering van Passend onderwijs is een hele
kluif, maar ik ga er vanuit dat het lukt voor 1 augustus. Ik
zie veel enthousiasme op de werkvloer en kom veel voorbeelden tegen waar ik blij van word, zoals intern begeleiders die samen afspraken maken of het speciaal onderwijs
dat het gevoel heeft echt aan tafel te zitten.”
Passend onderwijs komt bovendien niet uit de lucht vallen.
Er is volgens Wijnands al veel gebeurd, ook in de voorbereiding op scholen door bijvoorbeeld een betere afstemming,

‘Het tempo ligt te hoog’
Wil Fritz, directeur van de Edese School
vereniging: “Passend onderwijs juich ik
van harte toe. Het tempo van de invoering
ligt echter veel te hoog. We hebben
klassen van 32 leerlingen en het gebouw
biedt nauwelijks ruimte om met leerlingen
apart te gaan zitten. Dat is wel nodig voor
kinderen die even een time-out nodig
hebben. Vanwege de vele trappen is het
opvangen van een kind in een rolstoel
niet mogelijk, voor een traplift is te
weinig ruimte. Als oud-leerkracht aan een
tyltylschool weet ik dat het tijd kost om
je op dit soort kinderen voor te bereiden.
Bovendien is er in de uitvoering nog veel
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onduidelijk. Het samenwerkingsverband
bestaat uit acht deelverbanden en bestrijkt
een enorm gebied met zeven gemeenten.
De samenwerking, de invulling en het
budget zijn een groot vraagteken. Ik krijg
bijvoorbeeld ook geen antwoord op de
vraag of ik als eenpitter een kind dat extra
ondersteuning nodig heeft, verplicht ben
op te nemen, ondanks de volle klassen en
de wachtlijst. De interesse en bereidheid
zijn er, maar zonder extra tijd en bouw
kundige aanpassingen komt Passend
onderwijs hier niet goed van de grond.
Eerlijk gezegd denk ik dat er voorlopig niet
veel zal veranderen.”

“Zonder extra tijd en bouwkundige
aanpassingen komt Passend onderwijs
hier niet goed van de grond.”

achtergrond

‘De afstemming kost meer tijd dan verwacht’
Erik Verhoeven, directeur van sbo Petrus
Dondersschool in Gemert: “De rol van
het speciaal basisonderwijs kan binnen
Passend onderwijs behoorlijk gaan
verschuiven. Ik verwacht dat steeds meer
leerlingen die nu op het sbo zitten in de
toekomst op een reguliere basisschool
zullen blijven. Het streven is ook om meer
kinderen die nu speciaal onderwijs (so)
genieten een plek te laten krijgen op een
sbo-school. Binnen het SWV HelmondPeelland zijn de verschillende so- en
sbo-scholen een aantal keer bij elkaar

geweest om te kijken hoe we het aanbod
kunnen afstemmen. Het is een complex
proces waar veel meer tijd in gaat zitten
dan verwacht. Mijn rol is wel duidelijk: mijn
team voorbereiden op een andere populatie
van leerlingen en zorgen dat de kwaliteit
van het onderwijs gewaarborgd blijft.
Daarnaast willen we graag expertise met de
reguliere basisscholen delen en die gericht
op de scholen inzetten. Voor mij is het een
zoektocht naar hoe ik de goede mensen op
de juiste plek zet. Ik hoop dat het belang
van de kinderen altijd voorop blijft staan.

differentiatie en professionalisering. De tip die hij schoolleiders mee wil geven is: blijf achter je leerkracht staan. “Het
gaat om hooguit een of twee leerlingen meer per school
die extra ondersteuning nodig zullen hebben. Tegelijkertijd weet ik dat grote klassen een knelpunt zijn en dat die
ene leerling een te grote belasting voor een leerkracht kan
vormen. Het belangrijkste is dat een schoolleider ervoor
zorgt dat Passend onderwijs niet alleen op het bordje van
de leerkrachten komt, bijvoorbeeld door de juiste middelen
en ondersteuning te bieden.” Wijnands was zelf adjunctdirecteur van een mytylschool toen de landelijke criteria
voor indicatiestelling werden ingevoerd, regels die hij als
knellend ervoer. “De ruimte die we daarvoor hadden om zelf
oplossingen te zoeken voor kinderen die iets extra’s nodig
hebben, krijgen we nu terug. Passend onderwijs biedt kansen om maatwerk te bieden en doet een groter beroep op de
professionaliteit van onderwijsgevenden. Het is zaak om die
kansen met beide handen aan te grijpen.” _

“Mijn rol is het team voor te bereiden op
een andere populatie leerlingen.”

meer weten?
• D
 e week van 24 tot en met 28 maart is uitgeroepen
tot de Week van Passend onderwijs. Om samen te
bespreken wat Passend onderwijs precies betekent
op school en in de klas. Ervaringen delen en elkaar
inspireren kan in de vorm van ontbijtsessies en
voorlichtingsmiddagen met en voor ouders, speciale
bijeenkomsten voor leerkrachten of een debat tussen
leerlingen. Kijk voor pasklare voorstellen, meer
informatie en aanmelden op www.passendonderwijs.nl/
week-van-passend-onderwijs. De AVS werkt samen met
een groot aantal andere organisaties om de Week van
Passend onderwijs tot een succes te maken.
• Z
 ie ook www.passendonderwijs.nl/nieuws/
meld-u-nu-aan-voor-de-praktijktoets.

Meer Passend onderwijs op het
AVS-congres 2014
In de interactieve sessie ‘Passend onderwijs: hoe dichten we de kloof…?!’ gaan
Eelco Dam (AVS) en Hans Christiaanse (OCW en Cedin) in op het vormgeven van
Passend onderwijs en de rol van de schoolleider hierin. Kunnen leerkrachten
invulling geven aan de basisondersteuning? Wat hebben ze nodig om de gezamenlijke ambities waar te maken? En hoe worden ouders van geïnformeerd en
uitgedaagd om als educatief partner samen op te trekken bij dit proces? Met veel
goede voorbeelden.

Leiders voor de toekomst

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2014

AVS congres —14 maart 2014
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s t r at eg i s c h e p e r s o n e e l s p l a n n i n g
Hoeveel leerkrachten hebben we
de komende jaren nodig, en met
welke competenties? Die vraag
is urgent in krimpregio’s, maar
relevant voor elk schoolbestuur.
Strategische personeelsplanning
helpt scholen om toekomst
bestendig te worden en jong
talent te behouden.
tekst marijke nijboer

Het kán: een flexibel
personeelsbestand
32

Je moet er niet aan denken om straks te veel leerkrachten in dienst te hebben voor jouw leerlingenaantal. Maar
je wilt ook niet gedwongen zijn om juist al je jonge,
enthousiaste mensen te laten gaan. Met strategische personeelsplanning kunnen scholen op dat soort ongewenste
ontwikkelingen anticiperen.
Krimpende scholen zijn geneigd om simpelweg het personeelsbestand te laten meeslinken met het leerlingenaantal.
Dat is echter lastig nu de uitstroom van oudere leerkrachten stokt; een gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 66 jaar. John G. de Leeuw, senior adviseur
bij Leeuwendaal: “De komende zeven tot tien jaar komen er
daardoor bijna geen nieuwe personeelsleden binnen. Dat
leidt ertoe dat je bepaalde leeftijdsgroepen niet meer in
dienst hebt. Dat effect werkt wel veertig jaar door.”

‘a l s e e n pa a r m e n s e n b e r e i d z i j n
om een dag minder te werken,
kun je een jongere een va ste
aanstelling geven’

Als je het goed aanpakt, zegt hij, kun je jonge, veelbelovende leerkrachten behouden voor het onderwijs. “Lukt
dat niet, dan vertrekken zij naar Antwerpen, of zoeken een
ander beroep.” Dat gaat alle scholen aan, ook die buiten de
krimpgebieden. Bovendien: “Het is voor alle schoolbesturen
goed om te kijken naar de personeelsopbouw op de lange
termijn, inclusief de aanwezige functies en competenties,
en mensen ook in dat opzicht beter over de scholen te
verdelen.”

Subsidie

John G. de Leeuw, senior
adviseur bij Leeuwendaal:
“Elke oplossing waarbij een
leerkracht deels op een andere
school werkt, levert een
kostenbesparing op.”
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Het Arbeids
marktplatform PO ondersteunt schoolbesturen
bij het maken van een
toekomstbestendig personeelsbeleid (zie kader).
Scholen kunnen een presentatie aanvragen gericht op
de eigen regio. Ook is het
mogelijk bestuurders of personeelsfunctionarissen te laten
trainen of ondersteuning en
advies op maat te krijgen.
Schoolbesturen die kiezen
voor die laatste optie, kunnen
hiervoor een eenmalige subsidie van maximaal Y 10.000
aanvragen.

Scholen kunnen zelf een
bureau inhuren voor
ondersteuning op maat.
Leeuwendaal is een van
deze dienstverleners.
Sinds afgelopen zomer
meldden zich daar zes
grote en kleine schoolbesturen voor deze trajecten. Elk bestuur kan
kiezen welk(e) accent(en)
het wil leggen. Dat kan
bijvoorbeeld het behoud
van jonge leerkrachten
zijn, het updaten van het
Directeur-bestuurder Edwin
Vugts van Stichting Sint
verouderde integraal perAlbertus in Liempde: “Je moet
soneelsbeleid, en/of het
mensen steeds goed blijven
creëren van draagvlak
informeren.”
voor meer flexibiliteit en
mobiliteit.
Neem de Stichting Sint Albertus in Liempde, die het leerlingenaantal van 545 naar 509 leerlingen zag afnemen.
Directeur-bestuurder Edwin Vugts. “Tot 2017 gaan we
nog met 78 leerlingen dalen. Onze vragen zijn: wat kan
je daarmee? Hoe houden we financieel ons hoofd boven
water? En wat doen we met het personeel? Als eenpitter
voeren wij ontslagbeleid: last in first out. Maar misschien
is er daarnaast meer mogelijk. We zouden het jonge
talent graag binnenhouden.”
Samen met De Leeuw verkent de stichting verschillende
opties. Zoals het inbouwen van meer flexibiliteit in het
integraal personeelsbeleid. Vugts: “Mensen die minder
willen werken worden vaak tegengehouden door regeltjes of onzekerheid. Oudere personeelsleden geven niet
zomaar uren op; dat moet je aantrekkelijker maken.
Wij kijken of we een terugkeergarantie kunnen geven.
En ook of we flexibeler kunnen omgaan met zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Als mensen daarna toch
minder willen werken, krijgen ze een boete omdat hun
verlof was gebaseerd op meer uren. Daar willen we iets
aan doen.”

‘o u d e r e p e r s o n e e l s l e d e n g e v e n
n i et zom a a r u re n o p ; dat m o et
je aantrekkelijker maken’

Alternatieve geldbronnen

Onderwijsbestuurders
moeten anders gaan denken, zegt De Leeuw. “Doorgaans
redeneert men: het leerlingaantal krimpt, dus krijgen
we minder geld binnen, dus moet het personeelsbestand
inkrimpen. Ik stimuleer mensen om te zoeken naar
>
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alternatieve geldbronnen.
Je kunt bijvoorbeeld een
integraal kindcentrum vormen, of personeel uitwisselen met het voortgezet- of
speciaal onderwijs. Elke
oplossing waarbij een leerkracht deels op een andere
school werkt, levert een
kostenbesparing op.”
Bestuurders moeten vooruitkijken. De Leeuw: “Je
moet pakweg vier jaar
voordat mensen met pensioen gaan al met hen gaan
Gerard van Bergen van SKPO
praten: hoe kunnen we jou
Novum in Nistelrode: “Wij
zo inzetten dat je gemotikunnen efficiënter omgaan met
veerd blijft en echt nog wat
de beschikbare middelen.”
voor ons kan betekenen?
Iemand die het moeilijk
meer kan opbrengen om voor de klas te staan, zou bijvoorbeeld jonge leerkrachten kunnen begeleiden.”
SKPO Novum in Nistelrode (zes basisscholen) ziet het leerlingbestand sinds drie jaar krimpen. Hier zijn de meest
dringende vragen: welke personele inzet is goed, hoe zetten
we onze middelen effectief in en hoe bereiden we ons goed
voor op Passend onderwijs? Algemeen directeur Gerard
van Bergen: “We willen een meerjarenperspectief creëren
op onze kwaliteit en mobiliteit, maar nadrukkelijk vanuit
onze eigen visie.”

Een vrijgekomen directeursfunctie is voorlopig niet ingevuld. Op twee thema-avonden spraken de MR’en, GMR en
directeuren over de gewenste koers en nodigde De Leeuw
hen uit na te denken over alternatieve modellen voor de
aansturing van de scholen. Van Bergen: “Na afloop was
er het besef dat wij efficiënter kunnen omgaan met de
beschikbare middelen, en we de rol van de leerkracht aantrekkelijker kunnen maken. Ook ontstond er draagvlak
voor een eventueel andere aansturing.” De besluitvorming
hierover is gepland voor volgend schooljaar.

Functiemix De meeste vragen van schoolbesturen
gaan over de flexibilisering van hun personeelsbestand.
Ze hebben vaak behoefte aan extra leerkrachten, maar
willen hen geen vaste aanstelling geven. Daarvoor moeten
ze zich in allerlei juridische bochten wringen, terwijl ze
die mensen wél willen behouden.
De Leeuw: “Als een paar mensen bereid zijn om een dag
minder te werken, kun je een jongere een vaste aanstelling geven.” Een terugkeergarantie houdt een financieel
risico in. Directeur-bestuurder Vugts: “Maar ook als deze
mensen terugkeren, hebben zij een of twee jaar niet op de
formatie gedrukt. En hebben wij een jongere aan het werk
gehouden.”
Schoolbestuurders betrekken bij deze vraagstukken nog
te weinig de functiemix, vindt De Leeuw. “Men zou moeten bedenken hoeveel LA- en LB-leerkrachten er straks
nodig zijn, en welke specialiteit zij moeten hebben. Dat is
belangrijk om te weten.”

ondersteuning
Het Arbeidsmarktplatform PO biedt scholen gratis het online Scenariomodel Primair
Onderwijs (www.scenariomodelpo.nl).
Daarmee kunnen zij leerlingprognoses en formatieramingen berekenen en
inzicht krijgen in personele en materiële
bekostigingsprognoses. Daarnaast is de
bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op
wijkniveau opvraagbaar. Het model kan
prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio. Via de website
van het platform is ook de planningsmethodiek ‘Richting geven is vooruit kijken’
beschikbaar.
Caroline Middendorp, projectleider strategische personeelsplanning: “Scholen
hebben vaak onvoldoende inzicht in
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komende ontwikkelingen. Deze methodiek
haalt feiten en cijfers naar boven zodat
scholen in kaart kunnen brengen waar ze
staan. In welke leeftijdscategorie zitten
medewerkers, is de uitstroom groter of
kleiner dan verwacht? De methodiek heeft
ook een kwalitatieve kant: welke competenties hebben we in huis?” Tijdens een
eveneens kosteloze ‘leergang’ leren
schoolbestuurders om de methodiek toe
te passen.
De eenmalige maatwerksubsidie van
maximaal t 10.000 is bedoeld voor het
(laten) ontwikkelen van een visie op strategisch personeelsbeleid, waarmee een
schoolbestuur kan anticiperen op personele wisselingen en beleidswijzigingen.

De ontvanger van deze subsidie, met een
looptijd van een jaar, wordt op maat begeleid bij het toepassen van de methodiek.

m e e r i n fo r m at i e
over de subsidie
voorwa arden:
• w
 ww.arbeidsmarkt
platformpo.nl/personeel-organisatie/
ondersteuning-strategisch-personeels
beleid.html
• Caroline Middendorp,
c.middendorp@caop.nl of
tel. 070-3765838

achtergrond

De twee geraadpleegde bestuurders zijn blij met de subsidie van Y 10.000. Stichting Sint Albertus heeft daar zelf
Y 4.000 bijgelegd. Vugts: “Ik vind het niet meer dan normaal dat je daar zelf ook in investeert.” Ook Van Bergen
vermoedt dat er eigen stichtingsgeld bij moet. “Maar dat is
geen probleem.”

‘e e n t e r u g k e e r g a r a n t i e
houdt een financieel risico in,
maar geeft tijdelijk ruimte
i n d e fo r m at i e’

Weerstand

Vugts heeft rond de strategische personeelsplanning geen weerstand ervaren. “Vorig jaar heb ik
op een teambijeenkomst uitgelegd waarop onze financiering is gebaseerd, welke krimp we voorzien en wat daar de
consequentie van is. Je moet mensen steeds goed blijven
informeren.”
De directeuren van SKPO Novum konden zich aanvankelijk
niet vinden in het door de werkgroep voorgestelde aanstu-

ringsmodel. Algemeen directeur Van Bergen: “Zij meenden dat dit alleen maar was ingegeven door bezuiniging
en misten de verbinding met onze onderwijsvisie.” Hij
belegde een directeurendag ‘op de hei’, waar zij bespraken
hoe het onderwijs zich, vanuit de SKPO Novum-visie, zou
moeten ontwikkelen. “Wat heeft de leerkracht nodig om
het onderwijs zo in te richten dat het maximaal aansluit
op de ontwikkelbehoeften van de kinderen en het leren in
de 21e eeuw?” De directeuren bedachten de ‘Novumleraar’
die, omdat hij zoveel mogelijk wordt vrijgehouden van
andere taken, z’n expertise volledig kan richten op de kinderen, het onderwijs en zijn professionele ontwikkeling.
De stichting wil graag dat alle leerkrachten uiteindelijk
Novumleraar worden.
In Nistelrode ziet men steeds meer de noodzaak van een
gezamenlijke aanpak. SKPO Novum wil de inzet van expertise en kennisdeling meer op stichtingsniveau gaan regelen. Verder moet de samenwerking met andere instanties
helpen om de stichting nog toekomstbestendiger te maken.
Ook Vugts van Sint Albertus kijkt graag vooruit. “Wij halen
als academische opleidingsschool veel jonge talenten in
huis. Zij houden ons actief en brengen een onderzoekende
houding mee. Die mensen zetten we graag aan het werk,
bij ons óf elders in het onderwijs.” _

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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advertentie

professiona
Teacherschannel professional
Heeft u al invulling gegeven aan uw professionaliseringsbeleid?
+ Gemakkelijk en snel aan de slag met professionalisering
+ Voldoe aan de eisen van de Wet BIO
+ Hoogwaardige kwaliteit cursussen
+ Aanbod door gerenommeerde partners
+ Kostenbesparing met e-learning
Kijk voor meer informatie op www.teacherschannel.nl

1000-21-3000-4068 AVS KP 2013-2014-06

advertentie

1_2_li_AVS_fc_D.indd 1

Kleur:

03-02-14 19:52

Kom in actie
voor Ethiopië
Bereket’s oma kon niet voorzien in het onderhoud voor
haar kleinkind. Nu mag hij
gratis naar school en krijgt hij
zelfs een schoolmaaltijd.
Bereket: “Ik houd het meest
van Engels en van voetballen
en later wil ik dokter worden”.

In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, wonen arme mensen in
sloppenwijken bij elkaar. Ze verdienen vaak niet genoeg om van te leven.
Laat staan om schoolgeld te betalen voor hun kinderen. Daarom helpt
Edukans een school in de sloppenwijk om arme kinderen gratis naar school

Scan de code om een indruk te krijgen van de school
in de sloppenwijk.

te laten gaan. Helpt uw school mee om dit mogelijk te maken? Voer actie
op uw school en bestel het gratis sportpakket of andere materialen. Kijk
op scholenvoorscholen.edukans.nl/project-van-het-jaar.

1_2_li_AVS_fc_C.indd 1
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1000-21-3000-5010 Kader Primair 13/14-06

Kleur: fc

03-02-14 19:50

politieke column

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

toetsdruk in het
onderwijs
De afgelopen weken stond het basisonderwijs weer volop in het teken van ‘de
Citotoets’. De Cito-eindtoets, om precies te
zijn. Want naast de eindtoets gebruiken veel
scholen ook nog een kleutertoets, entreetoetsen en het Leerlingvolgsysteem (LVS),
met de daarbij behorende toetsten van Cito.
Kortom, de Citoisering van onderwijs heeft
ernstige vormen aangenomen. Wie googlet
op het woord ‘Citotoets’ maakt kennis met
een groeiend aantal commerciële trainingsbureaus en speciaal ontwikkeld – en door
Cito goedgekeurd – oefenmateriaal. Nu is er
op zich niet zoveel mis met toetsen. Ze kunnen een goed middel zijn om te zien waar
een leerling in zijn ontwikkeling staat. Het
kan de leerling inzicht verschaffen in welk
deel van de stof nog onvoldoende wordt
beheerst. En het kan de leraar inzicht verschaffen in welk deel van de stof onvoldoende door zijn leerlingen is opgepikt, zodat hij
zijn instructie of didactische werkvormen
kan aanpassen. De toets dus als instrument
om de opbrengsten van het onderwijs te
meten, niet het onderwijs zo inrichten dat

alles erop is gericht dat de toets maar succesvol wordt afgerond.
Onderwijs, zo staat te lezen in een door het
ministerie van OCW uitgegeven boekwerkje
over de kerndoelen, heeft drie belangrijke
functies: het draagt bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor
overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe
voor participatie in de samenleving. Echter,
in de laatste jaren is de aandacht voor deze
kerndoelen steeds meer verengd tot de
makkelijk toetsbare basisvaardigheden taal
en rekenen. En die opbrengsten, zo liet RTL
ons zien, zijn eenvoudig te gebruiken om
schoolresultaten makkelijk te vergelijken.
Dit leidt tot teaching to the test, een prikkel voor scholen om vol in te zetten op de
basisvaardigheden, om maar niet onderaan
in de rankinglijstjes te belanden. En er zijn
scholen die behoedzaam worden met het
aannemen van leerlingen die het gemiddelde naar beneden trekken. De brede,
vormende taak van het basisonderwijs komt
daarmee in de knel.

er zijn scholen die behoedza am worden
met het a annemen van leerlingen die het
gemiddelde naar beneden trekken
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Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen: de Tweede Kamer heeft zich
in meerderheid uitgesproken tegen de
kabinetsdoelstelling dat de gemiddelde
Citoscore omhoog moet. En de onderwijsinspectie zal scholen er niet langer op
afrekenen als ze geen landelijk genormeerde
kleutertoets afnemen. En scholen krijgen de
vrijheid om ook voor een andere eindtoets
te kiezen dan Cito. Bovendien wordt de eindtoets later in het jaar afgenomen, waardoor
het schooladvies aan kracht wint
Maar we moeten waakzaam blijven. Ik verneem van schoolleiders dat bij de overgang
van basisschool naar voortgezet onderwijs
(vo) er juist steeds meer waarde wordt
gehecht aan ‘harde gegevens’. Bij gebrek
aan Cito-eindtoetsgegevens wordt dan vooral gekeken naar de gemiddelde opbrengsten
uit het LVS, terwijl deze daar niet voor
bedoeld zijn. Ook zijn er scholen in het vo
die zelf ‘entreetoetsen’ willen afnemen om
het niveau van hun aanstaande leerlingen te
kunnen meten. Ik blijf pleitbezorger van een
‘warme overdracht’, waarin er met aandacht
voor de leerling bekeken wordt in welk
vervolgonderwijs hij het best tot zijn recht
kan komen. Waarbij het schooladvies van
de basisschool leidend is en de eindtoets
weer wordt waar het voor bedoeld was:
een tweede objectieve gegeven, naast het
schooladvies! _
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Hoe zit het met ons pensioen en het opnemen
van BAPO?
tekst jan stuijver

Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de aan
gekondigde veranderingen en een overheid die langer doorwerken
wil stimuleren. Het blijkt lastig om de juiste keuze te maken.
Het opnemen van BAPO – al dan niet in combinatie met andere
spaarsaldi – mag er nooit toe leiden dat feitelijk minder gewerkt
wordt dan 50 procent van de voorafgaande arbeidsduur. Neemt u
bijvoorbeeld ook het spaarverlof op als prepensioenregeling, dan
mag dit samen met het BAPO-verlof niet boven de 50 procent van
de voorafgaande werktijd uitkomen. Dit percentage wordt op week
basis beoordeeld. Dat betekent dat het niet voldoende is te stellen
dat u het laatste jaar tenminste 50 procent heeft gewerkt.

n i e u we pu b l i c at i e :
zicht op pensioen
Naar aanleiding van vragen die de AVS Helpdesk
krijgt over pensioen, het opnemen van BAPO,
eerder stoppen en langer doorwerken na de AOW
is de publicatie ‘Zicht op pensioen’ geschreven.
De AVS creëert daarin duidelijkheid over deze
zaken en geeft informatie over het met pensioen gaan en de
dingen waar u rekening mee moet houden. De publicatie is te
bestellen via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
publicaties.

U moet in principe tot en met de laatste werkweek die 50 procent
doorwerken. Deze regels zijn ook van toepassing op reeds opge
bouwde spaarsaldi.
Worden meer verlofuren ingezet, dan wordt de regeling in zijn
geheel als een VUT-regeling beschouwd en daarom fiscaal
behandeld. Handelt u in strijd met het fiscale kader VPL (Wet
aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie
Levensloopregeling), dan dient de werkgever extra belasting te
betalen. Vanaf 2011 is dit zelfs 52 procent.
Het overgangsrecht VPL is ook op de BAPO-regeling van toepassing.
Dit betekent dat voor werknemers die op 31 december 2005 56 jaar
of ouder zijn en vanaf 1 april 1997 continu in dienst zijn geweest, de
huidige regeling blijft bestaan. Voor hen geldt dat zij voor maximaal
50 procent verlof (BAPO of BAPO en spaarverlof samen) op jaarbasis
mogen opnemen. Zij moeten dus nog 830 uur op jaarbasis blijven
werken. Dit hoeft niet op weekbasis te zijn.

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

avs-leden

avs in de per s

Gerard Langeraert met pensioen

Ouder onderwijspersoneel vitaal
houden

AVS-lid Gerard Langeraert heeft in verband met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
afscheid genomen als voorzitter College van Bestuur
van Perspecto. Langeraert zat in de beginjaren van
de AVS in het bestuur als penningmeester. Het
AVS-bestuur bedankt Gerard voor zijn inzet tijdens
de opbouwjaren van de AVS. Mede dankzij Gerard is de AVS een
succesvolle vereniging voor leidinggevenden in het funderend
onderwijs geworden.
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In het blad Schooljournaal van CNV Onderwijs ging AVS-voorzitter
Ton Duif eind januari in discussie met Helen van den Berg, voorzitter
van CNV Onderwijs. In Van den Berg versus Duif bespraken ze de
signalen over oudere onderwijscollega’s die steeds vaker te maken
zouden krijgen met een conflict of ontslag. Duif: “Schoolleiders en
bestuurders zouden meer kennis moeten krijgen van HR-beleid en
zich op dit gebied laten bijscholen. Een waardevolle investering op
de lange termijn!”

avs voordeel

avs- congre s 201 4

Zonnestroom zonder investering

Extra lunchsessies tijdens congres

Zonnepanelen op het dak van de school zonder zelf te
investeren? En ook nog lagere energiekosten? Dit is
mogelijk met ZonZoektschool.nl. Speciaal voor scholen
heeft Natuur & Milieu, de nieuwe voordeelpartner van de
AVS, een uniek aanbod ontwikkeld.
Schoolleiders hoeven niet zelf te
investeren, het regelwerk wordt uit
handen genomen en scholen profi
teren van lagere energiekosten.
De actie loopt tot 15 juli 2014.
AVS-leden kunnen flink besparen
op hun energiekosten als zij overstappen op zonnestroom, tot wel
26 procent over tien jaar.
Overstappen op zonnestroom is eenvoudig en aan te vragen via
www.avs.nl/avsvoordeel/energie. De partner van ZonZoektschool.nl,
Rooftop Energy, verzorgt de rest. Die checkt of het dak van de school
geschikt is voor zonnepanelen, installeert de panelen, staat borg
voor de kwaliteit en draagt zorg voor het onderhoud. Ook zaken
als het vragen van toestemming aan de gemeente en vergunningen
verzorgt Rooftop. AVS-leden die meedoen betalen maandelijks een
vergoeding aan Rooftop Energy voor het gebruik van de panelen.
Deze ligt lager dan de kosten voor de huidige energieleverancier.
Meer informatie over het aanbod van Natuur & Milieu:
www.avsvoordeel.nl (onder ‘energie’) of www.zonzoektschool.nl.
Of bekijk de bijsluiter bij deze Kader Primair.
ZonZoektschool staat ook met een stand op het AVS-congres 2014.

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014

Twee organisaties verzorgen
tijdens de lunch van het AVScongres op vrijdag 14 maart
aanstaande extra sessies
(demonstraties) op de informatiemarkt waar u zich niet
voor hoeft in te schrijven.
Bij de stands van DUO/
Kennisnet en Yalp kunt u zich
hiervoor op de congresdag
zelf melden.

De rol van informatie voor de schoolleider van vandaag
en de toekomst (DUO/Kennisnet)
Er is steeds meer informatie beschikbaar voor u als schoolleider en er
wordt van u verwacht dat u stuurt op kwaliteit, op opbrengsten, op de
tevredenheid van leerlingen en ouders en vaak ook op uw financiën
en personeelsbeleid. Tegelijkertijd willen ouders, leerkrachten,
bestuurders en gemeenten steeds meer weten over de prestaties
van uw school en hoe uw school het doet ten opzichte van andere
scholen. Deze informatie is digitaal beschikbaar, actueel, open en
vergelijkbaar. Wat betekent deze berg aan informatie voor uw rol?
Wat doet de toegenomen transparantie en beschikbaarheid van
deze informatie voor uw positie naar het team, ouders en andere
betrokkenen? In deze sessie worden deelnemers bijgepraat over de
meest recente ontwikkelingen rond (digitale) informatie om te sturen
en te verantwoorden. Landelijk wordt gewerkt aan verbeteringen in de
informatievoorziening. Deelnemers krijgen meer inzicht in de huidige
ontwikkelingen rond ‘Scholen op de kaart’ van Schoolinfo.

Primeur: ervaar zelf het nieuwste interactieve speeltoestel
van Yalp!

s c hol ing ov er pa ssend onderwijs
en bt w drukbezocht
De AVS verzorgde in januari samen met BTW-PLAZA een dagdeel
scholing over de btw-risico’s die de Wet Passend onderwijs met zich
mee brengt. Vanwege de grote belangstelling wordt de scholing voor
leidinggevenden/kwartiermakers van samenwerkingsverbanden,
schoolleiders en administrateurs die te maken krijgen met de Wet
Passend onderwijs herhaald op 26 februari, 10 en 26 maart a.s.
Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl (zie ook pagina 41)
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Wat als leren LEUK is? Een kind niet achter stoffige boeken zit in een
saaie klas, maar spelenderwijs leert? In het leven van een schoolgaand
kind neemt het schoolplein een belangrijke plek in, om uit te razen
na een dag rekenen en taal, maar ook om contacten te leggen, te
ontdekken wat je kunt en wie je bent. Met verleidingen als gamen
bewegen jongeren steeds minder. De interactieve speeltoestellen
van Yalp stimuleren kinderen om actief buiten te spelen. De positieve
punten van gamen, zoals spanning, levels halen en competitie worden
gecombineerd met al het goede van buiten spelen. En dat alles in de
(digitale) belevingswereld van kinderen. Het nieuwste interactieve
speeltoestel van Yalp is een serious game, dat technologie met
spel en educatie met actief bewegen combineert. Op speelse wijze
lossen kinderen rekensommen op of oefenen op vaardigheden als
samenwerking.
Meer informatie: www.avs.nl/congres2014
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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
Maart en april 2014
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

4 maart

Eelco Dam, Paul van Lent

• Competentiegericht coachen

6 en 7 maart

Tom Roetert

   Het belang van goede conflicthantering

7 maart

Ruud de Sain, Tom Roetert

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de basis

7 maart

Platform L21

• Wet Passend onderwijs: loop geen onnodig btw-risico!

10 en 26 maart

Machiel van Driel (BTW-PLAZA)

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping

10 en 26 maart

John G. de Leeuw

• 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

• Stimulerend beoordelen, het gesprek

12 en 13 maart

Tom Roetert

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

13 maart

John G. de Leeuw

• Operationeel werkgeverschap

19 maart

Jan Stuijver

• Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden

20 en 21 maart

Ger van Drunen

• Succesvol onderhandelen

20 en 21 maart

Tom Roetert

• Netwerk 55-plus, en wat nu? (kennismakingsbijeenkomst)

26 maart

Ron Bruijn, Tom Roetert

• Pesten op uw school? Wat nu?

26 maart

Tom Roetert, Bob Ravelli

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

27 maart

Jan Stuijver

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de verdieping

28 maart

Platform L21

• Meesterlijk coachen

2 en 3 april

Tom Roetert

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis

3 en 22 april

John G. de leeuw

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de basis

4 april

Platform L21

• Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!

4 april

Ruud de Sain, Tom Roetert

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

9 april

Jan Stuijver

• Hoe voer ik als directeur goede medezeggenschap?

9 april

Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent

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

9 april

Tineke Snel, Ton Duif

• Interim-management, iets voor u?

9 en 10 april

Tom Roetert i.s.m. Bureau De Roo

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de verdieping

11 april

Platform L21

• Operationeel werkgeverschap

23 april

Jan Stuijver

• Conflicten: een kans op verandering!

(onder voorbehoud)

Foto’s: Hans Roggen
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Actuele korte trainingen:
Tweedaagse

Stimulerend beoordelen,
het gesprek
Het beoordelingssysteem is prima in orde, de afspraak voor het
gesprek ligt er, maar toch komt het er niet van. Waar ligt die blokkade? In deze training staan de vaardigheden en sturing in beoordelingsgesprekken centraal, zoals structuur, objectiviteit, het geven
van gevoelsreflecties om openheid te stimuleren, het achterhalen
van drives van medewerkers en het leren geven en ontvangen van
feedback. Ook is er aandacht voor het combineren van gesprekken.
Tijdens de training wordt gewerkt met praktijkcasussen, een acteur
en videoregistratie.

Eerstvolgende tweedaagse:
12 en 13 maart aanstaande

Tweedaagse

Competentiegericht coachen
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht
coachen vraagt expliciete aandacht. Voor de leidinggevende is
het daarbij van belang om te zien waar de medewerker staat ten
opzichte van het competentieprofiel van zijn of haar functie. Met
uitgebreide aandacht voor de theorie en praktijk van (competentiegericht) coachen, zoals het werken met ontwikkelingsplannen,
op het spanningsveld tussen beoordelen en stimuleren. Een van de
zaken die centraal staan is het uitgaan van talenten, competenties
én ambitie/passie.

Eerstvolgende tweedaagse:
6 en 7 maart aanstaande
Doelgroep: leidinggevenden, ib’ers en ab’ers die tijdens hun taak
uitoefening medewerkers coachen.

Doelgroep: iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk
beoordelingsgesprekken voert.

Dagdeel

Eendaagse studiedag

Wet Passend onderwijs: loop
geen onnodig btw-risico!

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

De Wet Passend onderwijs brengt naast wijzigingen op het gebied
van onderwijs ook btw-risico’s met zich mee. Zorg ervoor dat u niet
te veel of te weinig gaat betalen! Het verdelen van het samenwerkingsverbandbudget, maar ook het detacheren van personeel en de
werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen, kunnen ertoe leiden
dat u 21 procent btw moet betalen. Door hier slim mee om te gaan,
minimaliseert u eventuele risico’s, voorkomt u problemen met
bijvoorbeeld de Belastingdienst en kunt u dit budget zo optimaal
mogelijk benutten. De AVS verzorgt deze scholing in samenwerking
met BTW-PLAZA, hét platform voor kennis, nieuws en advies op het
gebied van btw.

Hoe houdt een schooldirecteur regie op het gesprek met de
onderwijsinspecteur en hoe zorgt de schooldirecteur voor een
effectieve informatie-uitwisseling met het bestuur? Met onder
andere theorie over de werkwijze van de inspectie, de verschillende
toetsingskaders en actuele onderzoeken.

Wegens groot succes herhaald op
26 februari, 10 en 26 maart!
Doelgroep: leidinggevenden/kwartiermakers van samenwerkingsverbanden, schoolleiders en administrateurs die te maken krijgen
met de Wet Passend onderwijs.

‘ik kan mijn medewerkers
nu beter voorbereiden op een
inspectiebezoek’
Ook is er aandacht voor het omgaan met een inspectierapport waar
de schooldirecteur het niet mee eens is. Tijdens de studiedag is
een onderwijsinspecteur aanwezig om mee in gesprek te gaan.
Er is er veel aandacht voor goede en effectieve communicatie en
de verschillende stijlen van communiceren.

Extra eendaagsen op 27 maart en 29 april
Doelgroep: directeuren, schoolleiders en interne begeleiders

k a der prim a ir f ebrua ri 20 1 4
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2 eendaagsen – Nieuw!

Mediationvaardigheden
voor schoolleiders

Opleiding: 3 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Interim-management,
iets voor u?
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional
specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,
transparantie en professionaliteit van 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.

‘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 ’
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’.

Nieuwe reeks vanaf april!
Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,
adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap
in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor
interim-management.
Data: 9 en 10 april, 8 mei, 19 juni, 2 en 3 oktober, 20 en 21 november
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Schooldirecteuren van nu hebben te maken met het bestuur van de
overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, leerkrachten
en ouders. Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een
directeur moet al die belangen herkennen en erkennen. Hij wordt
vaak uitgenodigd om een ‘kant‘ te kiezen in conflicten en tegelijkertijd moet hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie behouden.
Mediationvaardigheden kunnen helpen om dit beter te laten verlopen. Het inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend
werken, zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict,
dan kunnen mediationvaardigheden worden ingezet om de communicatie tussen conflictpartners weer op gang te brengen.
Om schoolleiders een goede mediationvaardighedentraining aan te
bieden is de AVS een samenwerking aangegaan met The Lime Tree,
een gerenommeerd training- en mediationinstituut. Jan Plevier,
ervaren trainer/mediator van The Lime Tree (www.thelimetree.nl)
geeft samen met Ruud de Sain, ervaren mediator/adviseur van
de AVS, de training mediationvaardigheden, specifiek gericht op
schoolleiders. Een korte greep uit de onderwerpen:
• Bejegening
• Eerst begrijpen, dan begrepen worden
• Emotionele reflectie: met name ruimte laten voor emoties als
teleurstelling en ontevredenheid
• Uw eigen conflictstijl
• Zorgen en belangen benoemen
• Begrip en acceptatie creëren
• De-escalatie van spanningsvelden
• Omgaan met moeilijke mensen/grof taalgebruik/persoonlijke
verwijten
• De kracht van sorry
• De rol van oordeel

Op speciaal verzoek!
Doelgroep: schoolleiders
Data: 27 mei en 26 juni

Meer informatie, inschrijven
en advies op maat
Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en
inschrijven op www.avspifo.nl. Of neem contact op met de
AVS via schoolforleadership@avs.nl of tel. 030-2361010. 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.

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Middenkader
Al tien jaar verzorgt de AVS de opleiding Middenkader,
voorheen bekend als de minileergang Middenmanagement. Het enthousiasme voor deze opleiding onder intern
begeleiders en bouwcoördinatoren die de ambitie hebben of overwegen om schoolleider te worden, is groot.
Naast acht dagen ‘les’, doen de deelnemers ook een actieonderzoek op hun school en vindt er veel uitwisseling
plaats. tekst winnie lafeber

Deelnemers aan de opleiding Middenkader verdiepen zich onder andere
in het onderdeel financieel manmagement.

“Het actie-onderzoek heeft van alles op onze school losgemaakt.
Er moest wéér iets, was het protest. Na een rustperiode is toch
besloten ermee verder te gaan. Er is zelfs een werkdrukscan uit
voortgekomen”, vertelt een deelnemer aan cursusleider Bob
Ravelli tijdens een van de eendaagsen. Tijdens het actie-onderzoek moet de cursist zichzelf met behulp van criteria observeren
bij het leidinggeven en de eigen acties en doelen evalueren en zo
nodig bijstellen.

Hoeveel geld reserveer je voor bijvoorbeeld nascholing, school
begeleiding en ict? Wat levert het op voor de school? Wiegeraad is
zeer tevreden over de opgestelde begrotingen. “Ik hoop dat jullie
nu een betere gesprekspartner zijn voor de directeur.”

Talenten ontdekken
De volgende eendaagse met AVS-adviseur Tom Roetert gaat over
integraal personeelsbeleid. Bob Ravelli verzorgt de andere dagen,
die gaan over persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering
(John Kotter), Stephen Covey, timemanagement, effectief vergaderen en presenteren. “Tijdens deze opleiding leer je je eigen talenten
ontdekken en maak je een persoonlijk statuut. Ook kijken we naar
je kernkwaliteiten: wat zijn je allergieën en valkuilen? De 360-graden feedback geeft inzicht in hoe anderen naar je kijken. Van elke
bijeenkomst maakt de deelnemer een reflectieverslag.” Ravelli
hanteert bij de opbouw van de opleiding drie steeds grotere cirkels
die om elkaar heen staan. ”De opbouw is van binnen naar buiten.
Je begint bij wie je wilt zijn (moreel besef ), dan hoe je dat moet
doen en ten slotte wat je daarvoor moet doen.” Op de laatste dag
presenteren de deelnemers hun actie-onderzoek en wat ze geleerd
hebben. Ravelli benadrukt dat de inhoud van de opleiding bijgesteld kan worden naar aanleiding van de evaluaties en feedback van
de cursisten. Na afloop ontvangen zij een certificaat waarmee ze
een (vervolg) schoolleidersopleiding bij de AVS kunnen volgen.
Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelings
leiders die leidinggeven aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid en leerkrachten/onderwijsondersteuners die de ambitie
hebben een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen.
Kosten: leden t 2.450 / niet-leden t 2.750
Meer informatie en aanmelden: www.avspifo.nl

De volgende reeks van de opleiding Midden
kader start in oktober 2014.

‘ik word meer in vertrouwen
genomen’

Financieel management
Na deze korte stand van zaken begint Herman Wiegeraad,
beleidsmedewerker huisvesting en financiën bij Spectrum
(www.spectrum-spco.nl) en voormalig schooldirecteur, met het
onderdeel financieel management, dat deze dag centraal staat.
Hij peilt de affiniteit met financiën onder de deelnemers: zij hebben
er niets of alleen zijdelings mee te maken en zijn onbekend met de
term ‘lumpsum’. “Veel scholen hebben geen goed zicht op de financiën en richten zich op eenjarige of meerjarige financiële controle in
plaats van op managementcontrole”, vertelt Wiegeraard. Bij managementcontrole staan de organisatiedoelstellingen centraal, en pas
daarna de benodigde activiteiten en kosten om deze te realiseren.
’s Middags buigen de deelnemers zich over een casus, waarin ze zelf
een begroting opstellen. In groepjes vinden discussies plaats over de
keuzes die je kunt maken binnen de beschikbare formatie.
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Thomas de Vries, groepsleerkracht en onderbouwcoördinator
bij de Vrije School in Amersfoort: “Deze opleiding voelde als
een logische stap in mijn loopbaan als leerkracht. Op onze
school zie ik dingen die anders kunnen. Nu pak ik dat eerder
op. Ik krijg tijdens de opleiding tools om mijn prille leiderschap
te ontwikkelen. Als je wilt dat anderen jou als leider zien,
moet je dat in je handelen laten zien en dus aan jezelf werken.
In het wekelijkse overleg met mijn directeur word ik meer in
vertrouwen genomen en kan ik meebepalen welke kant we
opgaan. Mijn houding en ambitie zijn veranderd, mede door
deze opleiding. Mijn doel is over tien jaar, op mijn veertigste,
directeur te zijn. Ik raad deze opleiding ook aan mijn collegamiddenmanagers aan.”
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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: meisjes van 10 tot 15 jaar
van: VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en
bèta/techniek
wanneer: 24 april
waar: landelijk
wat: evenement

voor: basisonderwijs
van: PO-Raad
wat: protocollen

Medisch handelen in het
basisonderwijs
Soms wordt een school gevraagd medische handelingen bij een
leerling te verrichten. Met de invoering van Passend onderwijs
kan dit toenemen. Het ‘model-protocol medisch handelen op
scholen’ gaat in op de meest gestelde vragen hierover. Het
‘model-protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op
scholen’ is beschikbaar voor het geval dat het bestuur besluit
dat het personeel in principe geen medische handelingen
mag uitvoeren. De modellen zijn opgeleverd in Word, zodat
schoolbesturen hun eigen naam en logo kunnen invoegen.
Downloaden: www.poraad.nl

voor: professionals uit o.a. onderwijs, bibliotheek, jeugdzorg

Girlsday

van: Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Landelijk evenement om in samenwerking met scholen en
bedrijven jonge meisjes van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken
met bètawetenschappen, techniek en ict. Tijdens de dag nemen
meisjes deel aan excursies en/of doe-activiteiten bij uiteen
lopende bèta/technische en ict-bedrijven en (onderzoeks)instellingen of technische/ict-afdelingen. Ze maken kennis met bèta/
technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk en
met de vrouwen en mannen die daarin werkzaam zijn. Scholen
kunnen zich aanmelden via www.girlsday.nl/aanmelden.

waar: congrescentrum De Reehorst te Ede

voor: po-bestuurders en schoolleiders, HRM-medewerkers
van: onderwijsprofessionals, Inspirezzo, Wi-Active, Teachers
Channel
wanneer: 21 maart
waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
wat: conferentie

wanneer: 26 maart
wat: congres

6e Nationaal Mediawijsheid
Congres
Dit jaar staat het congres in het teken van de toekomst van
mediawijsheid ‘door de ogen van Google Glass’. Onder andere
over mobiel leren met een (live) demo van Google Glass,
een debat en workshops door Nationaal MediaCoaches
en externe organisaties. Meer informatie en inschrijven:
www.mediaenmaatschappij.nl

voor: (vak)leerkrachten
van: NOC*NSF
wat: publicatie

De grote
professionaliseringsdag
Brengt in kaart wat de voortgang is in de toerusting van leerkrachten op het gebied van professionalisering en/of nascholing. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren en thema’s?
Deelnemers krijgen formats om in uw eigen organisatie toe te
passen en praktijkvoorbeelden om het proces van professionalisering te versterken en te steunen. Tevens aandacht voor organisaties rond en in het onderwijs (omgeving), die het proces van
professionalisering sturen en/of faciliteren. Keynote speaker is
Joseph Kessels. www.degroteprofessionaliseringsdag.nl
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Sportonderwijs voor kinderen
met een handicap
Kinderen met een handicap zijn in het reguliere onderwijs lang
niet altijd in staat mee te doen met sport- en beweegactiviteiten.
‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ biedt (vak)leerkrachten, trainers bij sportverenigingen
en anderen die actief zijn in de sport handvatten en tips om
sportactiviteiten zodanig te ontwikkelen en aan te passen, dat
ook kinderen met een handicap mee kunnen doen. Downloaden:
www.nocnsf.nl/sportenonderwijs

voor: basisonderwijs, weekendscholen en bso

voor: basisonderwijs

van: Stichting Koffer vol Kindkracht, Levendig Uitgever

van: Wijzer in geldzaken

wat: lesmap

wanneer: 10 tot en met 14 maart
waar: landelijk

Inspiratieboek Kindkracht

wat: jaarlijks evenement

Bevat wensenlessen, verbindingslessen, prikkellessen en
inspiratie om kinderen met thema’s te laten werken en hun
talenten in te zetten om informatie te verwerken. Geeft kinderen
en leerkrachten de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn.
Het gedachtegoed van Joseph Jaworski (zie pag. 47) vormt een
belangrijke basis. Onderdeel van Koffer vol Kindkracht, met materialen van de stichting De Kracht van 8 voor de realisatie van een
klimaat waarin ieder kind zich welkom en gezien voelt en anderen
en zichzelf de ruimte geeft. www.koffervolkindkracht.com

Week van het geld 2014
Als kinderen al op jonge leeftijd financieel bewust worden
gemaakt, krijgen ze een goede basis voor financiële zelfredzaamheid in hun latere leven. De Week van het geld kan basisscholen helpen om hun leerlingen te leren omgaan met geld.
Op www.weekvanhetgeld.nl staan meer informatie, lesmaterialen, testjes en spelletjes.

voor: geïnteresseerden
voor: basisonderwijs

van: SWP book

van: VHTO en Science Center NEMO

wat: boek

wat: gastlessen

Talentenkijker
Forensisch onderzoekers, landschapsarchitecten, afvalwatertechnologen en planologen: vrouwelijke talenten in techniek
geven gastlessen op basisscholen De lessenserie heeft als doel
de stereotypering over bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken en jongens en meisjes een beter
beeld te geven van beroepen in de Wetenschap en Techniek.
Leerlingen gaan ook op zoek naar hun eigen W&T-talenten.
www.talentenkijker.nl

voor: schoolleiders & contact- en vertrouwenspersonen
basisonderwijs
van: PPSI
wanneer: 2 april
waar: Amersfoort, Regardz Meeting Centre Eenhoorn
wat: jaarlijkse conferentie

De Vreedzame School
Sinds 2006 zijn scholen verplicht iets te doen aan burgerschapsvorming. Wat weten we over de manier waarop burgerschapsvorming plaats moet vinden? Het boek, gebaseerd op een recent
proefschrift, geeft antwoord op deze en andere vragen. Hiertoe
is het programma De Vreedzame School aan een evaluatie
onderzoek onderworpen. Lezers krijgen zicht op welke factoren
bevorderend of belemmerend werken bij de invoering van een
dergelijk programma. De publicatie eindigt met negen aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs. ISBN: 9789088504341,
www.swpbook.com

voor: leerkrachten, ict-coördinatoren, directie, bestuurders

en andere geïnteresseerden
van: Innovatie Platform Onderwijs Nederland (IPON)
wanneer: 19 en 20 maart
waar: Jaarbeurs Utrecht
wat: beurs en conferentie

Seksueel grensoverschrijdend
gedrag
Dit jaar staat seksueel grensoverschrijdend gedrag van leer
lingen – van kleutergroep tot groep acht en van poppenhoek tot
smartphone – centraal. Deelnemers leren grensoverschrijdend
gedrag van kinderen te herkennen en te duiden. Ze worden
meegenomen naar de online belevingswereld van kinderen en
wat de school kan doen om de veiligheid van leerlingen te vergroten. Daarnaast zijn er workshops: van basics voor contact/
vertrouwenspersonen tot het afhandelen van een crisissituatie
rond seksueel misbruik. www.ppsi.nl
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IPON 2014
Informatie- en inspiratiebron voor iedereen die binnen het
onderwijs betrokken is bij ict-toepassingen en -diensten. Leren
met tablets, school & social media, nieuwe leermiddelen,
learning analytics, werken in de cloud, flipping the classroom,
maar ook de krimpende school, communicatie school versus
ouders en het IPON young professional programma zijn thema’s
die binnen het conferentieprogramma aan bod komen. Met
keynotes van onder andere futurist Marcel Bullinga, econoom
en oud-minister Willem Vermeend en learning expert Jelmer
Evers. www.ipon.nl
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(Advertorial)

DrieDee Online: opbrengsten in één oogopslag
Niets dan lof. Dat bereikte ons toen we een jaar geleden een rondgang deden en gebruikers vroegen
naar DrieDee. Maar we hoorden ook dat het de hoogste tijd was voor een computerversie. Die wens
vervult Cedin met DrieDee Online. Nu de webbased-software klaar is, zijn de verwachtingen dan ook
hoog gespannen. Kan dit succesnummer in sexy-applicatievorm niet alleen maar tegenvallen? Brengt
DrieDee Online naast Cito en ParnasSys niet nog meer van hetzelfde?

‘Zeker niet’, klinkt het krachtig uit Marie Balvert’s mond. Zij
is senior onderwijsadviseur bij Cedin en geestelijk moeder
van het programma. ‘Het is een toevoeging. Je gebruikt
DrieDee Online naast bijvoorbeeld Cito en Parnasyss. Je
ziet in een oogopslag hoe de school ervoor staat: op bestuurs-, school- en groepsniveau. Zo komen we ook aan de
naam. We meten 3 verschillende dimensies zodat er 1 duidelijk beeld ontstaat. Er is ook een functionaliteit waarin je
kunt onderbouwen waarom je leerlingen uitsluit. Dit is een
aspect waarmee we anticiperen op de ontwikkeling van passend onderwijs. Ik waag me niet verder aan mooie woorden
over het programma. Als moeder praat je nooit lelijk over
je kind. Laat de ervaringen van de gebruikers van DrieDee
Online spreken. Al wil ik nog wel even kwijt dat we op termijn benchmarking willen toevoegen. Het zou prachtig zijn
als DrieDee Online scholen de mogelijkheid biedt. Het idee
is best practices te verwerken en als vergelijkingsmateriaal te
presenteren. ’

‘Ik ervaar het als tijdswinst’

‘Hier geef je onderwijs voor.’ Adrie Bolijn, directeur/bestuurder van Stichting openbaar basisonderwijs Salland, is
er duidelijk in. ‘Met de opbrengsten en analyses van DrieDee kom je bij de kern van de zaak, de inhoud en kwaliteit
van het onderwijs. Je komt echt in de klas. En dat is toch
wat we willen met z’n allen? Niet alleen scores optekenen,
maar opbrengsten in perspectief zien, analyses maken waarop je kunt sturen. DrieDee Online presenteert feiten die je
over een periode van drie jaar kunt aflezen. De tendenzen
bespreken we met elkaar: bestuurders, directie, intern
begeleiders en leerkrachten. De Excellversie van 3D was
natuurlijk uit de tijd. Ik heb twee jaar geleden al gevraagd
of het niet anders kon. Met de online-uitwerking werkt
iedereen in dezelfde omgeving, klopt de gegevens in en het
resultaat is direct zichtbaar. Ik ervaar het als tijdswinst. Met
DrieDee Online creëer je tijd voor andere zaken.‘

‘Je hebt altijd actuele cito-en inspectienormen’

‘Ik vind het plezierig de gegevens op een rijtje te hebben.
Zo weet je hoe je ervoor staat.’ Aly Miedema is IB’er bij de
Feiko Clockschool in Oude Pekela. ‘Wij werkten al met 3D.
De keuze daarvoor is drie jaar geleden gemaakt en gekop-
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DrieDee Online in één oogopslag:
- software direct toegankelijk via webbrowser, ook op
tablet en smartphone
- altijd een snel, doelmatig én actueel overzicht op
school-, toets én groepsniveau
- wegingsfactor meegenomen in de getoonde inspectienorm
- uitsluitend uw eigen schoolnormen en de groepsgemiddelden invullen
- opbrengsten in relatie tot ondergrens inspectie, het
landelijk gemiddelde en uw eigen schoolnorm
- per toets ruimte voor verantwoording over het niet
deelnemen of meetellen van een bepaalde leerling
- analyses direct beschikbaar in PDF
peld aan de invoering van ParnasSys. DrieDee Online gaat
dieper. Het helpt bij het maken van analyses en het trekken
van conclusies. De opbrengsten bespreken we met elkaar.
Dat gaat verder dan alleen de scores voor taal, lezen en
rekenen de revue te laten passeren. In het systeem is ruimte
voor zaken als leerlinggewicht of grootte van de school. Je
hebt altijd de actuele cito-en inspectienormen bij de hand
en je kunt daarnaast ook de eigen schoolnormen invoeren.
Ik hoop dat ik met DrieDee Online net zo goed of nog beter
kan werken dan met het oude.’
Marie Balvert: ‘Bekijk de demo op www.driedeeonline.nl
en mail me wat je vindt. Of nodig Cedin uit voor een livedemonstratie. Krijg je advies in 3d!’
www.cedin.nl
Cedin is actief in educatieve dienstverlening. Deskundig,
effectief, betrouwbaar. Al decennia lang. Maar prestaties
uit het verleden garanderen geen succes in de toekomst.
Daarom is Cedin voortdurend in ontwikkeling, waardoor
u met uw vraag van vandaag èn die van morgen bij ons
terecht kunt.
Lavendelheide 21 9202 PD Drachten 088 - 0200 300
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boekbespreking

Joseph Jaworski maakt deel uit van de Society for Organizational Learning
(SOL) met onder anderen Peter Senge, Otto Scharmer en Betty Sue Flowers.
Samen schreven ze in 2005 het boek ‘Presence – een ontdekkingsreis naar
diepgaande veranderingen’. Jaworski had daarvoor al blijk gegeven van
zijn diepe filosofische belangstelling in ‘Synchroniciteit – de innerlijke weg
naar leiderschap’. De gezamenlijke ontdekkingsreis van de SOL-groep brengt via Otto Scharmer in 2009
de Theory U voort: leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Jaworski legt in ‘Oorsprong’ (2012) de
verbinding tussen het werk dat tot deze drie boeken heeft geleid en verbindt het met de bron, David Bohm.
tekst jos hagens

een konijnenhol in de u
Bohm is samen met Einstein de grondlegger
van de kwantumfysica die de natuurkunde,
maar ook het denken over de menselijke
geest van een totaal nieuwe basis voorziet.
In de persoonlijke schrijfstijl die hem
kenmerkt beschrijft Jaworski zijn eigen
zoektocht van 1998 tot 2012 naar waar
het eigenlijk allemaal om draait. Dat wat
Scharmer noemt als de bodem van de U:
the source from which we act.
Een aantekening van Robert Rabbin suggereert dat er nog een opening – hij noemt
het een konijnenhol – in de bodem van de U
van de SOL-groep zit. Daar doorheen gaan,
verandert je hele zijn, je hele spreken, je
hele doen. Dit voedt Jaworski’s twijfel over
de Theory U: het is onduidelijk wat er nu
precies op de bodem van de U gebeurt. En
tegelijkertijd eist volgens hem het instrument van de U van degene die het toepast
een uitgebreide en diepgaande eigen ontwikkeling, om het commerciële gebruik als
instrument te overstijgen.
Het boek ‘Oorsprong – de innerlijke weg
naar kennis’ geeft in de persoonlijke zoektocht van Jaworski een beeld van wat er aan
uitgebreide en diepgaande persoonlijke
ontwikkeling nodig is om het proces van de
U echt te ‘doorleven’. Die zoektocht brengt
hem bij zowat alle wetenschappelijke
medewerkers en studenten van de in 1992
overleden David Bohm. De gesprekken met
hen verdiepen niet alleen zijn eigen inzicht,
maar ook die van de lezer die zich door de
inhoud wil laten inspireren. Alleen lezen is
hier absoluut onvoldoende, je wordt meegezogen in een proces.
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alleen lezen is
hier absoluut
onvoldoende,
je wordt meegezogen
in een proces
Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Tijdens een groepsbijeenkomst van een
week komt Jaworski in gesprek met Lee
Nichol, een medewerker van Bohm van
1980 tot 1992. Nichol geeft aan dat een
centraal punt in het denken van Bohm
was dat mensen een ingeboren vermogen
hebben voor collectieve intelligentie.
Dat leidt naar een onderzoeksgroep aan
de Princeton Universiteit, die tussen 1979
en 1995 zocht naar de werking ervan.
Het bestaan van contact op afstand,
beïnvloeding van materie en gezondheid
door onze geest en de potentieel overweldigende kracht van bewustzijn zijn daar
onomstotelijk bewezen.
Jaworski maakt in ‘Oorsprong’ niet alleen
de rode draad zichtbaar in de ontwikkeling
van ‘Presence’ naar ‘Theory U’, gebaseerd

op het werk van David Bohm. Hij legt er ook
een overweldigend fundament onder. Werd
u gegrepen door ‘Presence’ en ‘Theory U’?
Maar bleef er toch ook nog iets van onzekerheid in u knagen? Als u het aandurft en
de tijd wil nemen biedt ‘Oorsprong’ nieuw
inzicht. U gaat mee door het konijnenhol in
de bodem van de U en komt er anders uit
dan u erin ging… _

training theorie u
De AVS verzorgt een training van drie
eendaagsen over de Theorie U van
Otto Scharmer: diepe zelfreflectie en
leren van de toekomst. Maak kennis
met het concept van leidinggeven
dat gebaseerd is op het verbinden
van mensen met hun ziel, hun moreel
besef. Om de omslag te maken van
leren uit het verleden naar leren van
de toekomst, doorlopen deelnemers
de vijf bewegingen van de U, met een
praktische vertaalslag naar de school.
Meer informatie en aanmelden:
www.avspifo.nl

‘Oorsprong – de innerlijke weg naar kennis’, Joseph Jaworski,
San Francisco, Berrett-Koehler, 2012, ISBN (Nederlands)
978-90603-866-82, ISBN (Engels; Source – the inner path of
knowledge creation) 978-1-57675-904-2
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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Haal meer uit jezelf
met de opleidingen
van Magistrum
Magistrum 2014-2015
Leiderschapsontwikkeling
in het onderwijs
Opleidingen
› Opleiding Basisbewaam
› Opleiding Vakbekwaam
› Opleiding Middenmanagement
› Opleiding Maatwerk

Bezoek onze website www.magistrum.nl
voor meer informatie over managementopleidingen envoorlichtingsbijeenkomsten
in uw regio.
Magistrum Leiderschapsontwikkeling
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‘Wereldwijd
toegang tot onderwijs
voor ieder kind’
Maak het mogelijk.
Word een WEF-school.

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
-
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- Gezellige koffie- en theeschenkerij
- Rolstoel- en rollator vriendelijk
- Verkozen tot Leukste uitje van
Friesland 2013

Unesco Werelderfgoed
Spannende 3D-film
Educatieve activiteiten
Prachtige architectuur
Technisch hoogstandje

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie:
www.woudagemaal.nl
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Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

•

•

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Kijk op www.worldeducationforum.com/nl
wat u kunt doen om te helpen.

03-02-14 19:56
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Amstelwijs is de stichting voor Openbaar
Primair Onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Dagelijks bezoeken ruim 3200 leerlingen onze 11 scholen.
Amstelwijs is een veelzijdige organisatie.
Naast reguliere scholen heeft Amstelwijs
ook SBO-scholen en Montessorischolen.
De directeuren worden ondersteund door
een bestuurskantoor en werken collegiaal
samen in het directieoverleg. Amstelwijs is
een financieel gezonde organisatie.

Wij bieden:
• Een volledig ambulante functie met
ondersteuning van een adjunctdirecteur
• Een gezellig, goed onderhouden
schoolgebouw
• Ondersteuning door het
bestuurskantoor
• Extra mogelijkheden dankzij
kwaliteitsimpulsgelden van de
gemeente

Professioneel – Ambitieus – Veelzijdig

Amstelwijs is op zoek naar een:
voor OBS De Pionier te Amstelveen.
Indiensttreding per 1 juni 2014 of z.s.m.
De huidige directeur heeft een nieuwe
uitdaging gevonden op een grotere basisschool van onze stichting.
OBS De Pionier staat open voor iedereen
en telt ruim 200 leerlingen. De missie van
het team is de optimale ontwikkeling van
elk kind. De Pionier is een school waar

Ambitieuze
Schooldirecteur
ouders en kinderen met plezier naar toe
gaan. De school onderscheidt zich op het
gebied van sport/gezondheid en de inzet
van multimedia.

Wij vragen:
• Een inspirerend onderwijskundig
leider, die goed op de hoogte is
van actuele onderwijskundige
ontwikkelingen en de
onderwijskwaliteit op de Pionier
bewaakt
• Iemand met ervaring op een
multiculturele school en met NT2onderwijs
• Een oplossingsgerichte teamplayer
die pedagogisch optimisme en
enthousiasme uitstraalt
• Iemand die anderen
verantwoordelijkheid en vertrouwen
geeft
• Een communicatief sterke persoon
die bereikbaar en toegankelijk is voor
ouders, kinderen en het team
• Een stimulator van nieuwe ideeën en
kansen binnen de school
Voor meer informatie, zie:
www.pionier1.nl en www.amstelwijs.nl.
Via info@amstelwijs.nl kunt u een digitaal
informatiepakket aanvragen.

U kunt uw sollicitatiebrief uiterlijk 18 februari 2014 sturen naar:
info@amstelwijs.nl t.a.v. dhr. F.N. Cornet MLE, directeur-bestuurder.
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De gesprekken staan gepland op 5 maart (’s middags) en 6 maart (’s avonds).
De tweede ronde op 12 maart (’s middags) en 13 maart (’s avonds)
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Samen sterk in ontwikkeling

De Dr. Schaepmanstichting
verzorgt

het

katholiek
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Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting
zoekt m.i.v. 1 oktober 2014 een

DIRECTEUR (wtf 0.8-1.0)

voor RK basisschool St. Jan te Hengelo (O)

primair onderwijs in de gemeente

Hengelo.

Onder

de stichting ressorteren 11
katholieke basisscholen en 1
school voor speciaal basisonderwijs. Op 17 locaties
zitten 4300 leerlingen. Bij de

De St. Jan heeft een enthousiast team,
actieve ouders en 390 leerlingen.
Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en
onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag
uiterlijk 10 maart 2014.

stichting werken ruim 400
personeelsleden.
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Samen sterk in ontwikkeling
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