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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.
Kader Primair wordt gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.
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Ieder kind telt
We sluiten een turbulent jaar af. Zeker als het gaat over zaken als de caoonderhandelingen, ontwikkelingen rond de Wet Werk en Zekerheid, een
aantal kleine scholen dat haar deuren moet sluiten, een inspectiekader in
transitie, de invoering van Passend onderwijs en sinds afgelopen januari de
transitie jeugdzorg. Met name de laatste twee hebben een enorme impact
op het leven van een aantal leerlingen en soms ook het betrokken gezin. De
invoering van Passend onderwijs zou een ontwikkeling moeten zijn waarbij
ieder kind, nog beter dan voorheen, maatwerk krijgt in onderwijs en zorg.
Met de transitie jeugdzorg zouden gemeenten van dichtbij de zaken beter
kunnen regelen. Dit veronderstelt dat samenwerkingsverbanden, scholen,
(jeugd)zorg en gemeenten in goede afstemming gezamenlijk de behoeften
van de leerling centraal stellen. Eén gezin, één plan. Een prachtig perspectief. Op een aantal plekken zijn ook goede ontwikkelingen te melden: lokale
of regionale initiatieven die vanuit verregaande samenwerking door de
sectoren heen er alles aan doen om een passend arrangement te bieden.
Multidisciplinaire aanpak in een samenhangend plan.
Helaas blijkt dat er naast een aantal goede stappen ook nog veel verkeerd
gaat. Politieke, bestuurlijke of financiële drijfveren wegen soms zwaarder
dan gezamenlijke belangen ten behoeve van de leerling. Samenwerking die
onvoldoende van de grond komt. Schoolleiders die met hun team geacht
worden op schoolniveau Passend onderwijs in te richten, maar daarvoor
onvoldoende toegerust worden. Onduidelijkheid over de regierol en verantwoordelijkheden, die vragen om concrete uitwerking. En soms een handelingsverlegenheid die niets afdoet aan goede wil of enorme inzet, maar die
niet leidt passende oplossingen.
Zijn we dan op de verkeerde weg? Of hebben we gewoon wat meer tijd en
middelen nodig om een goede uitvoering op de rit te krijgen? Veranderen
kan moeilijk zijn, dat is niet nieuw. De uitdaging ligt er misschien vooral in
dat we tijdens het proces de individuele gevallen die tussen wal en schip
dreigen te vallen niet als acceptabele foutmarge moeten accepteren. Dat
we met respect voor wet- en regelgeving individuele oplossingen durven
aangaan, die net even ‘buiten de lijntjes’ vallen. Niet als precedent, maar
als menselijke maat. Ieder kind telt. Ieder kind heeft recht op een passende
plek. Kindnabij kwalitatief goed onderwijs. De visie waar de AVS voor staat. _
AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het
funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.
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peiling onder schoolleiders en -bestuurders

Zelfevaluatie op orde? Inspectie op afstand!
Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de
inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader bijdraagt aan
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Meer dan 80 procent vindt het een goede ontwikkeling dat de
inspectie breder kijkt naar de kwaliteit van scholen dan alleen taal en rekenen. Dit blijkt uit een peiling van
de AVS en de PO-Raad onder hun leden.
Vrijwel alle bestuurders en
schoolleiders vinden het wenselijk dat de inspectie niet
alleen een controlerende,
maar ook een stimulerende
rol vervult. Een overgrote
meerderheid vindt dat scholen en hun bestuur zelf een
kader voor kwaliteit moeten
formuleren en elkaar daaraan
moeten houden. Dat er meer
predicaten voor de beoordeling van scholen komen (zeer
zwak, zwak, voldoende, goed
en excellent) vindt 60 procent
een goede ontwikkeling. Er is
zorg over ranking als er meerdere predicaten mogelijk zijn
dan ‘voldoende’ (= voldoen aan
de basiskwaliteit).

Foto: Peter van Trijen

‘a l s d e i n s p e c t i e m e e k i j k t ,
meeluistert, meedenkt en
m o n i to rt wat a fg e s p ro k e n i s ,
worden de bezoeken iets om
naar uit te kijken’

Pilots
In totaal geeft 30 procent van
de respondenten aan met
een of meerdere scholen deel
te hebben genomen aan een
pilot van de inspectie met het
veranderde schooltoezicht. Er
zijn veel positieve ervaringen
mee: het is een verademing,
prettige bezoeken van kundige inspecteurs. Het voeren
van aparte gesprekken tijdens
het bezoek wordt als zeer
waardevol en prettig ervaren.
“Als de inspectie meekijkt,
meeluistert, meedenkt en
monitort wat afgesproken is,
worden de bezoeken iets om
naar uit te kijken”, aldus een
schoolleider. De suggestie
wordt gedaan vooral via de
besturen de grote lijnen te
bewaken en scholen op verzoek een gerichte inspectie te
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laten aanvragen. De inspectie
zou meer moeten uitgaan van
(verdiend) vertrouwen.

Leergroei
Uit de opmerkingen van de
schoolleiders blijkt dat zij het
brede perspectief op leren
zeer belangrijk vinden. In het
verleden heeft de werkwijze
van de inspectie geleid tot
prikkels in het onderwijs die
gericht waren op zo hoog
mogelijk meetbare resultaten.
De normering van resultaten
is bepalend bij de schoolverwijzing, dit is een zorg. De
‘leergroei’ wordt in opbrengsten niet goed uitgedrukt,
het geeft geen inzicht in wat
de school heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van kinderen. Een aantal innovaties

en nieuwe didactische werkvormen past niet binnen de
huidige kaders en indicatoren.
Vrijheid van onderwijs is
belangrijk.
Een terugkerend thema is
autonomie van scholen. Ruimte geven aan scholen om zelf
zicht te hebben op de eigen
onderwijskwaliteit. Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Ook leerlingen, leerkrachten en ouders zijn deel
van de schoolontwikkeling en
horen te worden meegenomen
in kijken naar de schoolontwikkeling. Hierbij past een
inspectie die meer op afstand
staat.
Gezien de ervaringen met de
pilots is het nog niet altijd
duidelijk wat vanuit de beoordelende rol en wat vanuit

de rol als stimulator gedaan
wordt. Ook wordt opgemerkt
dat de inspectie zelf nog
zoekt naar de juiste vorm en
inhoud van het veranderende
inspectiebezoek. Proportioneel toezicht mag wel verder
ontwikkelen, of differentiatie in toezicht. Inzoomen
waar nodig, uitzoomen waar
mogelijk. De competenties
van inspecteurs moeten goed
ontwikkeld worden voor een
betere kijk op diversiteit. De
inspectie zet geen eigen bril
op bij het kijken naar scholen
met een ander onderwijs- of
opvoedingsconcept.
“De beoordelende rol van de
inspectie aan een basiskader
wil de AVS wettelijk verankerd
zien”, zegt AVS-voorzitter
Petra van Haren. “De stimulerende rol van de inspectie
richting de scholen willen we
vooral verbinden aan de eigen
ambities van de school en het
schoolbestuur.”
Rinda den Besten, voorzitter
PO-Raad: “Schoolbestuurders
zijn eindverantwoordelijk
voor de kwaliteit. Wij willen
graag dat schoolbesturen en
scholen daar zelf aan werken,
bijvoorbeeld met goede zelfevaluaties. Als de kwaliteitszorg op een school op orde is,
kan de inspectie critical friend
zijn en op afstand blijven.”
245 bestuurders en 533
schoolleiders in het primair
onderwijs namen deel aan de
peiling. _
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po ruim 15 procent van doelstelling verwijderd

Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald.
Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker, die zich baseert op voorlopige cijfers per
1 oktober 2014.
In het Convenant Leerkracht
van Nederland uit 2008 zijn
afspraken gemaakt over onder
andere de functiemix en de
inkorting van carrièrelijnen.
Dit laatste is inmiddels volledig gerealiseerd. In de bijlage
bij zijn brief geeft Dekker de
stand van zaken weer van de
functiemix. In het basisonderwijs is het aandeel LB-functies
gestegen van 1,4 procent in
2008 naar 24,3 procent in

oktober 2014. De doelstelling
was 40 procent LB-functies.
De tot 1 oktober 2014 beschikbaar gestelde middelen zijn
volledig besteed aan de doelstellingen van het convenant.
Dekker schrijft dat dit percentage nog kan stijgen, omdat
het budget voor de functiemix
nog loopt tot aan 2020.
In het speciaal (basis)onderwijs is het aandeel LC-functies
in de periode tussen 2008 en

2014 gestegen van 2,2 procent naar 11,3 procent. Hier
ligt de realisatie dicht bij de
streefpercentages (voor LC:
14 procent).
In het voortgezet onderwijs is
het aandeel leraren in een LBschaal gedaald van 64,2 procent in 2008 naar 42,8 procent
in 2014. De doelstelling was
33 procent. Het aandeel leraren in de schalen LC en LD
is in deze periode gestegen

van respectievelijk 18,6 en
16,9 procent naar respectievelijk 29,8 en 27,1 procent.
Ook hier lag de doelstelling
in 2014 hoger: respectievelijk
38 en 29 procent.
De eindmeting is gebaseerd op
voorlopige cijfers per 1 oktober
2014. De definitieve cijfers van
alle onderwijssectoren worden
in het najaar gepubliceerd in
de Arbeidsmarktbrief. _

‘oplossen met goed gesprek’

bijeenkomst op 22 juni in nieuwspoort

Plasterk verwacht
weinig boetes door
boerkaverbod

CAOP stelt Platform
Informeel Onderwijs in

Wel een boerkaverbod aankondigen maar het niet
handhaven getuigt van symboolpolitiek, zegt Tweede
Kamerlid Schouw (D66) tijdens een debat hierover
eind mei. Voor de handhaving zullen niet veel boetes
nodig zijn, denkt minister Plasterk van Binnenlandse
Zaken.
Het dragen van een boerka wordt verboden in het onderwijs, de
zorgsector, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Schouw
betwijfelt of de wet zal worden gehandhaafd omdat de minister
heeft gezegd dat er nauwelijks boetes zullen worden uitgeschreven. Daarom noemt de D66-woordvoerder het symboolpolitiek.
De wet zal wel degelijk gehandhaafd worden, zegt minister
Plasterk. Hij verwacht echter dat overtredingen in de meeste
gevallen kunnen worden opgelost met een goed gesprek, bijvoorbeeld tussen schoolhoofd en overtreder. In het uiterste geval kan
volgens hem dan de politie erbij worden gehaald. _

Om de mogelijkheden van informeel onderwijs onder
de aandacht te brengen en kennis en inzichten uit
te wisselen, stelt het CAOP het Platform Informeel
Onderwijs in. Met het platform wil het CAOP de
aansluiting tussen de verschillende betrokken actoren
bevorderen, om de ontwikkeling van kinderen en
jongeren met leerachterstanden te stimuleren.
Informeel onderwijs betreft alle activiteiten buiten het formele
onderwijs, geïnitieerd door particulieren, (maatschappelijke)
instellingen en organisaties, ter verbetering van leerprestaties van
kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. Het CAOP wil die activiteiten
onder de aandacht brengen van maatschappelijke instellingen,
het formele onderwijs, belangengroepen en gemeenten. Om deze
kennis en inzichten te delen, initieert het CAOP het Platform
Informeel Onderwijs. Hierover is op 22 juni een bijeenkomst in
Nieuwspoort. De vraag ‘Hoe kun je informeel onderwijs beter
benutten om leerachterstanden en ongelijke kansen te bestrijden?’ staat centraal. Door informele en formele vormen van leren
beter op elkaar te laten aansluiten, wordt de leertijd ruimer,
aldus het CAOP.
Meer informatie: www.caop.nl
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informatie over implementatie en effecten

Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is
vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie is opgezet
om beleid en praktijk van informatie te voorzien over implementatie en effecten.
De onderzoekers bouwen
voort op resultaten van de
kortetermijnevaluatie. In het
onderzoek worden alle voor
Passend onderwijs relevante
onderwijssectoren betrokken: primair en voortgezet
onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. Vijf deelvragen staan centraal:
1. Wat is de impact van Passend onderwijs op het handelen van samenwerkingsverbanden, besturen en hun
samenwerkingspartners?
2. Wat is de impact van

Passend onderwijs op scholen/opleidingen en leraren?
3. Wat is de impact van Passend onderwijs op ouders
en leerlingen/studenten?
4. Welke interacties doen zich
voor tussen deze niveaus?
5. In welke mate zijn in
scholen/opleidingen en bij
leraren factoren zichtbaar
die als gunstig beschouwd
worden voor onderwijs aan
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften? En in
hoeverre beïnvloeden deze
factoren de ontwikkeling
van leerlingen?

De evaluatie is erop gericht
inzicht te bieden in hoe Passend onderwijs vorm krijgt
in de praktijk (het onderwijsveld kan daarin veel eigen
keuzes maken) en in hoeverre
beleidsverwachtingen wel of
niet uitkomen (er zijn meervoudige doelen). Enkele van
de thema’s waarop het onderzoek zich richt zijn inclusie
van speciaal onderwijs,
afstemming tussen onderwijs
en jeugdzorg (rol gemeenten),
positie van ouders, ondersteuning van scholen, werken met
ontwikkelingsperspectieven

en de rol van de inspectie.
In het consortium is kennis
gebundeld van vier onderzoeks- en adviesbureaus, drie
universiteiten en één hogeschool. Het ministerie van
OCW financiert het onderzoek
via het NRO. In principe loopt
het onderzoek tot en met
2020. Wel zal in het najaar
van 2017 worden gekeken naar
nut en noodzaak van continuering van de evaluatie, wat
eventueel kan betekenen dat
het onderzoek daarna wordt
beëindigd. _

uitbreiding naar kinderen met leerachterstand

Subsidies voor onderzoek effect
bewegen op leerprestaties
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van
kinderen meten, ontvangen naast de subsidie van NRO-NWO nu ook subsidie
van de Hersenstichting om het onderzoek uit te breiden naar leerlingen met
een leerachterstand.
De Hersenstichting wil
weten hoe sport en beweging
de leerprestaties van deze
kinderen met een leerachterstand het meest kunnen
verbeteren. De stichting wil
binnen vijf jaar een wetenschappelijk onderbouwde
beweegtherapie aanbieden
die de cognitieve vaardigheden van basisschoolleerlingen
verbetert. Uit eerder onderzoek is al bekend dat sport en
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bewegen op school positieve
effecten heeft op hersenfuncties zoals werkgeheugen

en planningsvaardigheden.
Het nieuwe onderzoek richt
zich op de vraag welk type

Foto: Hans Roggen

bewegingsactiviteit het meest
effectief is. Preciezer geformuleerd: hoe vaak, hoe lang,
hoe intensief en complex
moeten kinderen bewegen als
zij hun schoolprestaties en
hersenfuncties willen verbeteren met behulp van beweging. De nieuwe inzichten uit
deze studie moeten leiden tot
aanpassing van het beweegonderwijs op basisscholen.
Het onderzoek staat onder
leiding van bewegingswetenschappers Esther Hartman
en Chris Visscher van het
UMC Groningen. Verder doen
onderwijskundigen van de
Rijksuniversiteit Groningen,
pedagogen en neuro- en
ontwikkelingspsychologen
van de Vrije Universiteit, de
Radboud Universiteit en het
Cito mee. _
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meerdere mogelijkheden

Aanvragen Lerarenbeurs nog tot 1 juli 2015
Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs voor een master- of bachelorstudie om de
deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli 2015 ingediend
worden.
De leraar ontvangt subsidie
voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7.000 euro
per leraar per jaar beschikbaar, voor studie- en reiskosten
maximaal 700 euro.
De werkgever kan subsidie
ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een
vervanger aan te stellen. Vanaf
dit jaar (1 april 2015) krijgen
leraren meer studietijd voor
een master: het aantal studieverlofuren wordt verhoogd
van vier naar maximaal zes
uur per week.
De volgende mogelijkheden
zijn er voor het aanvragen van
een Lerarenbeurs:
• Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers

en ambulant begeleiders
met een onderwijsbevoegdheid, ook wanneer zij niet
voor de klas staan, kunnen
een aanvraag indienen.
• Via het project VierSlagLeren in po en vo:
• Binnen VierSlagLeren po
volgen een startende leraar
en een ervaren leraar als
duo een masteropleiding.
Beiden kunnen een lerarenbeurs krijgen, voor beiden
kan de werkgever subsidie
voor studieverlof krijgen.
Voor de ervaren leraar kan
de werkgever acht uur extra
subsidie krijgen via www.
arbeidsmarktplatformpo.nl.
• In het vo volgen een startende leraar (met of zonder
dienstverband) en een

ervaren leraar als duo een
bachelor- of masteropleiding
in een ‘tekortvak’. De werkgever kan voor hen subsidie
voor studieverlof krijgen uit
de Lerarenbeurs of via de
zij-instroomregeling als de
starter nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. De werkgever kan bovendien zes uur
per week extra subsidie voor
de ervaren leraar krijgen via
www.voion.nl. Aanvraag via
Mijn DUO onder vermelding
van ‘Vierslagleren’.
• Invalkrachten en vakleerkrachten kunnen de
Lerarenbeurs aanvragen:
invalkrachten bij een bekostigde onderwijsinstelling
of een medewerker die
invalkracht is geweest in de

twaalf kalendermaanden
voorafgaand aan de aanvraag, of vakleerkrachten
in het primair onderwijs.
• Korte opleidingen: heeft
de werknemer in het verleden al een Lerarenbeurs
ontvangen voor een korte
opleiding, dan kan hij nogmaals een Lerarenbeurs aanvragen, maar dan voor een
bachelorstudie, een masterstudie of een premaster- of
schakeltraject.
• Master na bachelor: heeft
de werknemer al eens een
Lerarenbeurs ontvangen
voor een bacheloropleiding,
dan mag hij de Lerarenbeurs
nu ook nog voor een masteropleiding aanvragen. _

enquête avs-leden

Kader Primair goed gewaardeerd
Uit een onlangs gehouden enquête onder de AVS-leden blijkt dat Kader Primair goed wordt gelezen.
Meer dan 80 procent van de respondenten leest het blad altijd en geeft de waardering goed.
De thema-artikelen en actueelberichten worden hoog
gewaardeerd, gevolgd door
de good practice ‘Zo kan het
ook’, de cartoon van Jos
Collignon en de korte aankondigingen ‘Voor u geselecteerd’. Lezers geven aan dat
ze graag wat meer over de
cao zouden willen lezen, de
redactie neemt dit uiteraard
mee.
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Van de overige nieuwsuitingen wordt KaderDigitaal
het best gelezen en gewaardeerd, gevolgd door de digitale nieuwsbrief Funderend
onderwijs en de professionaliseringsnieuwsbrief van
het AVS Centrum Educatief
Leiderschap, die elke twee
weken verschijnen. Bijna een
derde heeft zich via deze professionaliseringsnieuwsbrief

aangemeld voor een training,
masterclass, leergang of
opleiding. Wekelijks gaan er
nieuwsbrieven naar de leden,
maar dit wordt niet als overkill ervaren: 94 procent vindt
juist dat ze voldoende wordt
geïnformeerd door de AVS.
Er wordt inmiddels gewerkt
aan een nieuwe lay out van
de nieuwsbrief Funderend
onderwijs, sommige gebrui-

kers vinden dat die beter
kan.
Bijna de helft van de respondenten bezoekt de website
regelmatig, de rest af en
toe. De jaargids wordt goed
gewaardeerd. Veel leden
geven aan dat ze blij zijn dat
de agenda weer terug is dit
jaar, er zijn er ook die liever
digitaal gaan. _
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ac tueel

breinlessen voor beter inzicht en hogere motivatie

Eerste Wetenlab geopend op Terpstraschool
Het ministerie van OCW heeft op 11 mei het eerste Wetenlab van Nederland geopend op de Terpstraschool
in Loosdrecht. Hier krijgen kinderen breingestuurd en breinvriendelijk onderwijs, waarbij ze leren over de
werking van het brein en hoe zij zelf het onderwijs actief naar zich toe kunnen trekken.
Leerlingen kunnen in het
Wetenlab met wetenschappelijke vragen en techniek
aan de slag en worden via
breinsleutelvragen uitgedaagd
om kritisch, out of de box,
ontdekkend, ontwerpend en
oplossend met de leerstof om
te gaan. Ze worden getriggerd
om met verschillende creatieve
invalshoeken naar vraagstukken te kijken en met respect
naar elkaars opvattingen te
luisteren.
Initiatiefnemer is Suzanne ’t
Hart, Onderwijspionier 20142015 en tevens leerkracht,
onderwijsorthopedagoge en
ib’er op de Terpstraschool.
Haar doel was het onderwijs
zo passend te maken dat ieder
kind geprikkeld wordt in zijn
talentuitdaging. “We willen
onderwijs bieden waarbij kinderen zelf in een hoge mate

intrinsiek gemotiveerd raken
om actief te exploreren en durven te uiten wat ze denken.”
Iedereen in onderwijsland zou
volgens ’t Hart kennis moeten
nemen van wetenschappelijke
inzichten over de (gevoelige)
periode van breinontwikkeling. En hoe we rekening kunnen houden met het brein van
kinderen met bijvoorbeeld
ADHD of autisme, dat zich op
een andere manier ontwikkeld.

“Alleen dan kunnen we werkelijk tot Passend onderwijs
komen, waarbij het kind echt
gezien wordt en onderwijs
echt op maat gemaakt kan
worden.”
Door de inzet en ondersteuning van het hele team,
ouders, schoolbestuur, omgeving en externe deskundigen
heeft deze onderwijsvernieuwing geresulteerd in een
beleidsaanpak voor het lerende

brein, waarbij de interactie
tussen de kinderen en leerkrachten is versterkt. Schoolbestuur Proceon wil de aanpak
op de Terpstraschool verder
uitrollen op de andere scholen
met behulp van subsidies en
de opgedane kennis van onder
andere ‘t Hart. Het bestuur en
de onderwijspionier hebben
daarnaast een netwerk opgebouwd met diverse universiteiten, waaronder de Universiteit
Utrecht, die na de zomervakantie het YOUth-onderzoek
start. Dit bestudeert de invloed
van de hersenontwikkeling op
het gedrag van kinderen. Met
de resultaten willen de onderzoekers de zorg voor kinderen
met gedragsproblemen verbeteren. _
Meer informatie:
www.youthonderzoek.nl

rondetafelgesprekken schoolleiders en cultuurcoördinatoren

Impuls samenwerking musea en scholen
De Taskforce Museumeducatie organiseert op 19 juni, 26 juni en 17 juli rondetafelgesprekken met schoolleiders
en cultuurcoördinatoren over de toekomst van museumeducatie en de samenwerking tussen musea en
scholen in het primair onderwijs. De taskforce is benieuwd naar ervaringen van schoolleiders die werken met
educatieprogramma’s. Het beste voorbeeld wordt beloond met de Museumeducatie Prijs van 50.000 euro.
De Museumvereniging,
brancheorganisatie van de
Nederlandse musea, heeft de
Taskforce Museumeducatie
opgezet om goede voorbeelden te verzamelen van samenwerking tussen het primair
onderwijs en musea, soms
samen met een intermediair.
De taskforce hoort graag de
6

ervaringen van schoolleiders
met educatieprogramma’s,
die de school samen met een
museum heeft ontwikkeld.
Wat zijn ingrediënten voor
succesvolle samenwerking,
welke uitdagingen zijn er
en welke adviezen hebben
schoolleiders?
In de rondetafelgesprekken

op 19 juni (Spoorwegmuseum
Utrecht), 26 juni (Zwolle) en
17 juli (Den Bosch) worden
inzichten over de toekomst
van museumeducatie getoetst,
aangescherpt en aangevuld.
Hiermee wil de taskforce de
samenwerking tussen musea
en onderwijs een impuls
geven en cultuureducatie

steviger verankeren in het
onderwijs. Het beste voorbeeld wordt beloond met de
Museumeducatie Prijs van
50.000 euro (deadline voor
aanmelden: 15 juni).
Meer informatie
en aanmelden:
www.museumvereniging.nl

illustratie _ jos collignon
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‘het gesprek tussen school en

Over het thema
Bijna een jaar na de invoering van Passend
onderwijs is het tijd om voorzichtig de balans
op maken en te kijken naar de effecten
en gevolgen in het veld. Een eenduidig
antwoord is niet te geven. Scholen en
samenwerkingsverbanden zijn goed op weg,
maar regionale verschillen zijn groot. Ook
tussen de sectoren po en vo. Het loslaten
van oude structuren en procedures gaat niet
vanzelf en in de communicatie met ouders is
nog een slag te slaan.

Met betere
is op alle
Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen
met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie.

En wat is de impact op het speciaal (basis)onderwijs nu reguliere scholen steeds minder
handelingsverlegen raken als het gaat om
zorgleerlingen? Een intensievere samenwerking lijkt het antwoord. En behoud van
expertise door bijvoorbeeld ambulante
begeleiding via expertisecentra, aparte
klassen binnen de reguliere school, vormen
van tijdelijke plaatsing en speciale arrangementen of tussenvormen van onderwijs en
zorg. “Als kinderen de druk om te presteren
niet aan kunnen, kunnen de gevolgen
ernstig zijn.”
Tot slot geven een schoolleider, ib’er en
bestuurder van een onderwijsorganisatie aan
wat er het afgelopen jaar is veranderd op het
gebied van de leerlingpopulatie, werkdruk,
facilitering en professionalisering. “We zijn
nooit klaar met leren.”
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Hoe is Passend onderwijs ‘geland’? Hebben
scholen echt iets te bieden aan kinderen die
voorheen per definitie terecht kwamen in het
speciaal onderwijs? En vooral: welke stappen
moeten nog genomen worden?
tekst rietje krijnen

Dat Passend onderwijs niet ‘eventjes’ ingevoerd is, vinden
zowel Jessica Tissink, Jan Stuijver als Peter Hulsen logisch.
Ze zijn alle drie lid van de landelijke impulsgroep Passend
onderwijs, die bestaat uit de sectororganisaties primair en
voortgezet onderwijs, vakbonden, ouderorganisaties, het
ministerie van OCW en vertegenwoordigers van Passend
onderwijs en medezeggenschap. De impulsgroep houdt
zicht op de invoering van Passend onderwijs. “Het vraagt
om een nieuwe manier van organiseren en de kennis die
daarbij hoort”, zegt Hulsen (directeur Ouders & Onderwijs).
Stuijver (AVS-adviseur) voegt daaraan toe: “We moeten niet
denken in structuren en die dan vervolgens gaan invullen.
Dat is wel gebeurd, en daar moeten we nog vanaf.” En ook
impulsgroepvoorzitter Tissink (VO-raad) zegt: “Het gaat om
een veelomvattende stelselwijziging die niet in een jaartje
is geregeld: dat gaat stapsgewijs.”

o u d er s o n t s ta at n i e t a lt i j d e v en va nz el f s p r e k en d’

communicatie
fronten veel te winnen
Weg zoeken Het is een aardige constatering dat alle
spelers in het veld nog moeten wennen, maar de hamvraag
blijft: wat is nu de stand van zaken? “Ik denk dat er vooral
wordt gezocht naar antwoorden”, zegt Stuijver. “Vergeet
niet dat we naast Passend onderwijs meteen de decentralisatie van de Jeugdwet over ons heen hebben gekregen.
Ook dat vergt een andere manier van werken. En dat betekent dat iedereen zijn weg zoekt. Ik zie dat in sommige
samenwerkingsverbanden de zaken goed zijn geregeld.
Daar volgt snel ondersteuning als een school dat vraagt.
Of er worden direct middelen vrijgemaakt. Maar ik zie ook

dat er plekken zijn waarop meer moet worden gezocht
naar de aanpak voor een vraagstelling vanuit een ouder.”
“Voor ouders”, zegt Hulsen, “is het lang niet altijd duidelijk bij wie ze hun vraag moeten neerleggen. Ze kennen
het jargon niet en weten niet wat ze moeten vragen.
Scholen zouden actiever moeten communiceren bij wie
de ouders terecht kunnen. Ouders willen best begrijpen
dat Passend onderwijs niet in één dag is geregeld, maar
het is voor hen wel belangrijk te ervaren dat er met hen
naar passende mogelijkheden wordt gezocht voor hun
kind.”
>

Foto: Hans Roggen
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‘a l s o u d e r s e n o n d e r w i j s
s a m e n z o e k e n n a a r o p lo s s i n g e n ,
i s pa s s e n d o n d e r w i j s g e e n
vraagstuk meer’

Wijkaanpak

samenwerkingsverbanden – al goed was geland. Mede
doordat dat nog niet het geval was, hebben ouders soms
onnodig ervaren dat ze op een muur botsten.”
Stuijver: “Scholen zijn eigenlijk keurig met de opdracht
aan de slag gegaan in de lijn van de ontwikkelingen die
ze altijd al volgden. Dat is niet per se goed. Het is van
belang dat er een omslag komt, dat er echt wordt gedacht
vanuit een leerling en niet vanuit structuren. Ik zie dat
dat in sommige regio’s wel goed gaat en dat daar meer
sturing en begeleiding van scholen is. In andere regio’s
moet nog een grote slag worden geslagen.”
Als gekeken wordt naar de rolverdeling in school dan
is daar veel te winnen, zegt Stuijver. “Passend onderwijs
is een taak van de hele school, niet alleen van de ib’er.

Het voortgezet onderwijs krijgt met wat
andere aspecten te maken dan het primair onderwijs,
zegt Tissink. “Ik zie dat het vo in een ontwikkelingsfase
zit. Ze zoeken naar oplossingen voor leerlingen en kijken hoe ze een ondersteuningsplan vorm kunnen geven.
Tegelijkertijd hebben ze dit jaar te maken met nieuwe
afspraken rondom de overgang van primair onderwijs
naar voortgezet onderwijs.
Daar komt dan als extra de
leerling bij die zorg nodig
heeft. De Jeugdwet valt sinds
dit jaar onder gemeenten,
die een wijkaanpak hebben ingevoerd. Prima voor
scholen in het po, maar bij
het vo past dat niet. Voor
veel scholen betekent dit
onzekerheid over hoe ze de
zaken aan moeten pakken.
Natuurlijk heeft de school
een zorgplicht, maar als een
school echt niet voldoende
voor de leerling te bieden
heeft, dan is het toch beter
dat er een andere plek
wordt gezocht. Dat gaat niet
altijd goed. Dan staat in de
media dat leerlingen zijn
geweigerd, maar het is niet
helemaal duidelijk waarom.
“Het gaat om een veelomvattende stelselwijziging
die niet in een jaartje is geregeld”, aldus Jessica
Die voorbeelden moeten we
Tissink (VO-raad), voorzitter van de landelijke
nader onderzoeken en ons
impulsgroep Passend onderwijs.
afvragen wat nodig is.”

Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs:
“Vanuit het perspectief van de ouders was het
beter geweest om Passend onderwijs pas echt in
te voeren als het intern al goed was geland.”

Omslag

Alles draait,
zo stelt het drietal, om communicatie en om het goed
regelen van drie processen: interne kennis van zaken
(op school), goede communicatie met ouders en heldere
lijnen met het samenwerkingsverband. Hulsen: “Wij merken dat het gesprek tussen school en ouders niet altijd
even vanzelfsprekend ontstaat. In samenspraak is veel
op te lossen, maar dat gebeurt vaak niet. Daar valt in het
onderwijs veel terrein te winnen. Als ouders en onderwijs
samen zoeken naar oplossingen, is Passend onderwijs
geen vraagstuk meer. Vanuit het perspectief van de ouders
was het beter geweest om Passend onderwijs pas echt
in te voeren als het intern – binnen het onderwijs en de
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De directeur moet zich erachter scharen en de leraren
moeten in de lijn van de school denken. Je moet het
samen doen, anders werkt het niet. Je kan niet een leerling binnenkrijgen en als ib’er alleen beslissen wat er
gaat gebeuren.”

‘e e n w i j k a a n pa k i s p r i m a v o o r
scholen in het po, maar bij het
v o pa s t d a t n i e t ’

them a _ één ja ar pa ssend onderwijs

Hij is het met Hulsen eens dat het soms schort aan goede
communicatie met ouders. “Scholen hebben tal van communicatiekanalen, maar soms ligt de oplossing in een
goed gesprek. Omdat er te veel wordt geleund op de website, de nieuwsbrief of mailverkeer wordt dat wel eens
vergeten. Ga gewoon met elkaar in gesprek en laat die
ouder zijn verhaal doen. Soms is een wens gemakkelijker
te verwezenlijken dan op het eerste oog lijkt.”

Gefrustreerd

Hoewel overeenstemming tussen
ouders en school belangrijk is, is dat niet altijd haalbaar.
Dat ziet Tissink in het vo. “Je hebt ouders die prima
meegaan in het advies van de school, maar er zijn ook
ouders die gaandeweg in het basisonderwijs gefrustreerd
zijn geraakt. Het
is moeilijk om
dan op één lijn
te komen. Dan
moet je wel eens
een onderwijsconsulent inschakelen, en als het
niet anders kan
naar een geschillencommissie.”
De werkdruk
van de zorgcoördinator, zo zegt
Tissink, zou niet
toegenomen
moeten zijn. “Het
punt is echt dat
nog te veel in de
oude structuren
en procedures
wordt gedacht”,
menen zowel
zij als Stuijver.
“In feite is er
Jan Stuijver, AVS: “Het is van belang dat er een
omslag komt, dat er echt wordt gedacht vanuit
nu ruimte voor
een leerling en niet vanuit (oude) structuren.”
scholen om alles
op hun eigen
manier in te richten en maatwerk
te leveren. Het moet zo simpel mogelijk blijven en werkbaar zijn voor zowel school, ouders als leerling. Scholen
moeten af van het idee dat er een bureaucratische procedure onder moet liggen, maar dat ze gewoon kunnen
doén.”
Tissink ziet grote verschillen tussen scholen en manieren
waarop ze oplossingen zoeken. “De een maakt een soort
trajectgroep, de ander legt verantwoordelijkheid bij mentoren. Of er worden ambulant begeleiders ingeschakeld
die ook de leraren coachen en begeleiden. Ik ben daar
zelf wel van gecharmeerd.”
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ADHD

Qua professionalisering vindt Hulsen dat daar
niet een eenduidig antwoord op te geven is. “Leraren
zijn soms al erg professioneel in de aanpak van bijvoorbeeld kinderen met ADHD. Die zaten al veel langer in
het reguliere onderwijs. Ik vind het heel wat waard als
scholen onderling meer communiceren welke mogelijkheden ze in huis hebben. Niet elke school hoeft dezelfde
‘soort’ leerlingen op te vangen. Als ze maar wel goed
op worden gevangen, binnen een redelijke afstand van
huis. Ik denk aan de andere kant dat een groot deel
van de leraren met organisatievraagstukken zit: hoe
krijgen ze het voor elkaar in de klas. Dat is weer een
kwestie van intern de zaken goed regelen en samenwerken binnen de hele school, zodat leraren en ib’ers zich
gesteund voelen.”

‘s c h o l e n m o et e n a f va n h et i d e e
dat e r e e n b u re auc rat i s c h e
procedure onder moet liggen,
m a a r dat ze g ewoo n k u n n e n
doén’
Al met al kan nog niet worden gesteld of Passend onderwijs daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering.
Voor die conclusie is het simpelweg te vroeg, vindt het
drietal. Stuijver verwoordt het als volgt: “Er gebeurt
gewoon heel erg veel. We moeten daarin allemaal onze
weg vinden. We hebben al de discussie gehad rondom
leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.
Omdat deze leerlingen niet gemakkelijk een plek
zouden vinden in het regulier onderwijs worden de
middelen nu weer weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. Ik snap het wel, maar
aan de andere kant denk ik: geef dit nou eens de tijd. Ik
ben altijd een sterk voorstander geweest van inclusief
onderwijs. Dit is naar mijn gevoel de laatste mogelijkheid om dat echt te bereiken. Begin dan niet meteen
met het opwerpen van hindernissen en het maken van
nieuwe regels. Dat is management by explosion: iets gaat
niet goed én hup er zijn nieuwe regels. Blijf in de geest
van de wet werken en zoek naar oplossingen, niet naar
uitzonderingen.”
Hoe inclusief Passend onderwijs nu is, is moeilijk aan
te geven. Stuijver denkt dat het pad naar inclusiviteit
wel is ingeslagen en uiteindelijk het speciaal onderwijs
nog intensiever met het regulier onderwijs zal samenwerken. “Vormen van tijdelijke plaatsing of speciale
arrangementen komen steeds vaker voor.” Duidelijk is
wel dat er op veel verschillende punten nog een wereld
te winnen is. _
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i m pa c t o p s p ec i a a l (b a s i s) o n d e r w i j s

‘Verbinding en
goede samenwerking
zijn essentieel’
Reguliere scholen raken steeds minder
handelingsverlegen als het gaat om zorg
leerlingen. Welk effect heeft dit op het
speciaal (basis)onderwijs? Dat zoekt allerlei
wegen om Passend onderwijs mogelijk te
maken: ambulante begeleiding via expertise
centra, aparte klassen binnen de reguliere
school of tussenvormen van onderwijs en zorg.

De Van Voorthuijsenschool ((v)so) stelt expertise beschikbaar via een
eigen begeleidingsdienst.

Niet alles loopt soepel, maar iedereen lijkt van
goede wil. “Elke thuiszitter is er een te veel.”
tekst daniëlla van ‘t erve

“Het speciaal onderwijs was als een kasteel met de brug
omhoog. Mede door Passend onderwijs gaat de slotpoort
open en zoeken we actief de verbinding met de buitenwereld.” Aan het woord is Reinier Bos, directeur van de Van
Voorthuijsenschool, dat (voortgezet) speciaal onderwijs
biedt aan zeer moeilijk lerende kinderen in Haarlem en
Hoofddorp. “Passend onderwijs betekent dat we nog beter
kijken naar hoe wij van betekenis kunnen zijn om een kind
te bieden wat het nodig heeft.”
De Van Voorthuijsenschool besloot al snel hun expertise
beschikbaar te stellen via een eigen begeleidingsdienst.
De ambulante begeleiding kan kind-, leraar-, of teamgericht zijn en afhankelijk van de vraag gegeven worden door
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een leraar, orthopedagoog, logopedist of andere specialist. “In tegenstelling tot de verwachtingen is onze school
gegroeid”, vertelt Bos. “Dat komt doordat sbo-scholen en
praktijkscholen ook het aantal leerlingen zien toenemen
en voor ‘onze’ leerlingen handelingsverlegen raken. Daarnaast zien we een toename van leerlingen met een lagere
intelligentie die voorheen naar kinderdagcentra zouden
gaan. Ouders kiezen bewust voor ons omdat we hierin redelijk goed kunnen voorzien.”

Onderwijszorgarrangement

De poort is dan ook
niet alleen open voor samenwerking met het reguliere
onderwijs. Dit jaar is de Van Voorthuijsenschool gestart
met een onderwijszorgarrangement: een tussenvorm van
onderwijs en zorg in samenwerking met kinderdagcentra.
Acht kinderen worden op school begeleid door een pedagogisch medewerker en een leraar. Volgens Bos is er veel
winst te halen: “Doordat we nu samen kunnen zorgen voor
een goede balans tussen ontspanning en onderwijs, kunnen kinderen toch naar school.”

Schrijnende gevallen

Een-op-eenbegeleiding

De school richt verder de aandacht op thuiszitters. Zij kunnen vaak niet naar school omdat er naast moeilijkheden
met leren sprake is van gedragsproblemen. Inmiddels gaan
drie leerlingen naar de Van Voorthuijsenschool waar ze
wennen aan het dagritme en de structuur, en waar mogelijk onderwijs aangeboden krijgen. De kosten van deze eenop-eenbegeleiding zijn volgens Bos het grootste probleem.
“Gelukkig biedt het samenwerkingsverband extra financiering, al moet ik die nog wel weer vrijvechten voor het
nieuwe jaar. Maar elk kind heeft recht op onderwijs.”
Zorgen heeft Bos ook: over de gevolgen van de nieuwe
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op de doorstroming bijvoorbeeld, of het plan van OCW om het so
en vso te splitsen. “Het is nu al zo complex. Onze school
beslaat een breed postcodegebied waardoor we te maken
hebben met maar liefst twaalf samenwerkingsverbanden.
Overal zijn er andere regels voor toewijzing naar het speciaal onderwijs, waardoor de administratieve druk enorm is
toegenomen. Ik hoop dat het plan om voor kinderen met
een ernstig meervoudige beperking een landelijk format te
maken er doorkomt.”

Volgens het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) is het aantal leerlingen in het so iets gedaald en in het vso licht gestegen
(laatste peildatum 1-10-2014, red.). Maar is het nog te vroeg
om harde conclusies te trekken. Het SBOwerkverband,
waarin 88 procent van de 288 scholen voor speciaal basisonderwijs zijn verenigd, ziet een duidelijke verschuiving
van problematiek. Voorzitter Jan van Etten, tevens directeur van sbo-school De Wenteltrap in IJsselstein: “Landelijk
zien we op het sbo de complexiteit van de problemen
toenemen, waarbij de gedragscomponent sterker wordt.
Reguliere scholen houden kinderen met lichtere problematiek, zoals dyslexie, zelf binnenboord.”
Dat is precies wat de overheid met Passend onderwijs
beoogt, maar Van Etten zet er de nodige kanttekeningen
bij. Het SBOwerkverband ziet het aantal schrijnende
gevallen op reguliere scholen toenemen. “De scholen zijn
van goede wil, maar de praktijk is weerbarstig”, aldus Van
Etten. “Om elk kind de juiste aandacht en ondersteuning
te geven, zijn kleinere klassen en betere expertise noodzakelijk. Het aantal meldingen van ouders die met de handen in het haar zitten, stijgt schrikbarend. Zij zien hun
kind graag naar een sbo-school gaan, maar de basisschool
zegt nog niet handelingsverlegen te zijn. Als kinderen de
druk om te presteren niet aan kunnen, kunnen de gevolgen ernstig zijn. We horen verhalen over kinderen die in
zichzelf keren of helemaal niet meer naar school willen.”
Om reguliere scholen te begeleiden bij het bieden van
Passend onderwijs, ontstaan vanuit het speciaal (basis)
onderwijs overal expertisecentra. Ook ziet Van Etten vooral in de provincie de ontwikkeling waarbij de expertise
van het sbo geclusterd wordt met een basisschool in een
brede school. “Het klinkt misschien gek, maar ik hoop en
verwacht dat over twintig jaar een speciale basisschool
niet meer nodig is. Ik zie mooie voorbeelden zoals in
Canada, waar inclusief onderwijs heel normaal is. Bij ons
is Passend onderwijs op dit moment nog vaak knellend
onderwijs: het past nog helemaal niet zoals het zou moeten. Het is alleen kansrijk als alle bestuurlijke organisaties er samen voor gaan en concurrentie geen rol speelt.”

Flinterdun

Het speciaal onderwijs zoekt actief de verbinding met de buitenwereld.
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In samenwerkingsverband Helmond
Peelland VO is concurrentie tussen scholen inmiddels
geen item meer, aldus voorzitter Hans Schapenk. Het
samenwerkingsverband begon twee jaar geleden als
pionier met Passend onderwijs. De regio beslaat negen
gemeenten, met in totaal tien schoolbesturen, twintig
vo-scholen en zes vso-scholen. “Een goede samenwerking
is inderdaad essentieel”, benadrukt Schapenk, die ook
rector is van drie scholen in Helmond. “Alleen als iedereen het belang van Passend onderwijs onderschrijft, lukt
het om verder te kijken dan de eigen school en er geld
voor vrij te maken. Doordat de zorgcoördinatoren van alle
scholen ervaringen uitwisselen, leren ze van elkaar en
weten ze wat er speelt, wat op den duur de zorg op elke
school ten goede komt.”
>
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Begin 2016 gaat het
Schoolleidersregister VO
van start

Een kwaliteitsregister waarmee schoolleiders:
laten zien dat zij trots zijn op hun beroep
zelf verantwoordelijk zijn voor hun continue professionele
ontwikkeling, en
gezamenlijk en individueel werken aan de kwaliteit van het beroep
van schoolleider.
Meer weten? Kijk op www.schoolleidersregistervo.nl

10 Adv Schoolleidersregister.indd 2
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‘e l k e s c h o o l k a n d i t , m i t s d e k l a s s e n k l e i n z i j n ’
Reguliere basisschool De Bongerd in
het Sallandse dorpje Boerhaar telt
176 leerlingen en biedt van oudsher
al Passend onderwijs. “Onze leerlingen kijken echt niet meer op van
iemand in een rolstoel.”
Alsof het zo afgesproken is, rijdt Tygo (7)
behendig zijn rolstoel de directiekamer
binnen. Hij mag met zijn
jarige vriendje Niels mee de
klassen rond om te trakteren. Tygo heeft net als zijn
zusje in groep 3 een progressieve spierziekte. “Met
het team hebben we goed
overwogen of we dit aankunnen en of dit de juiste
plek is voor hen”, vertelt
directeur Ali Voskuil. “We
bekijken steeds per jaar hoe
het gaat. Het alternatief is
dat ze met een busje naar
de mytylschool in Zwolle
gaan. Nu kunnen ze met hun
vriendjes naar de school om de hoek,
ze halen prima resultaten en horen er
gewoon bij.”

Best pittig

In groep 5 van De Bongerd
zit een meisje met het syndroom van
Down, verder zijn er kinderen met
gedragsproblemen, dyslexie en is er een
leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Ook heeft de school een plusklas
voor hoogbegaafde leerlingen. “Ondanks

dat we heel ver zijn met differentiëren,
is het best pittig”, erkent ib’er Anita
Hogeboom. “Ook voor de leraar die vaak
buiten de kaders moet denken om een
kind verder te brengen. Zeker als dat lukt,
geeft dat enorm veel plezier en energie.”
Passend onderwijs lukt alleen als aan
bepaalde voorwaarden is voldaan,
benadrukt directeur Voskuil. De groe-

pen mogen niet te groot zijn, een goede
relatie met alle partners is belangrijk
en het lukt niet zonder de inzet van een
onderwijsassistent. Verder is professionalisering van het team belangrijk
en moet een school fysiek de ruimte
hebben, zowel voor kinderen met een
rolstoel, als voor externe specialisten als
de logopedist of fysiotherapeut. “Mijn
kamer lever ik hiervoor regelmatig in”,
zegt Hogeboom. “De winst zit in de korte

De regio heeft te maken met een fikse negatieve verevening. Dat betekent minder budget en dus flink bezuinigen: het vso zal met ruim 260 leerlingen moeten dalen.
“De eerste stap is om te kijken of kinderen wel op de
juiste plek zitten”, vertelt Schapenk. “Het lijntje dat het
vso onderscheidt van het vmbo kader/basis is flinterdun.
We zijn begonnen met het opstellen van harde criteria
voor een plek in het speciaal onderwijs.”
Daarnaast zijn er verschillende arrangementen bedacht,
zoals aparte klassen waardoor vso-leerlingen binnen
de reguliere school onderwijs kunnen volgen. “Omdat
het vso vol zit, heeft elke school een interne rebound
opgesteld, een tussenvorm waar leerlingen die behoefte
hebben aan rust tijdelijk kunnen verblijven. Het gaat
om bescheiden succesjes, maar hierdoor lukt het wel
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lijnen die ontstaan. Het is nu zo makkelijk
om de logopedist even naar haar mening
te vragen.”

Creativiteit

Sinds de invoering van
Passend onderwijs ziet de ib’er vooral
de administratie en de verantwoordelijkheid toenemen. Hogeboom: “Aan
het samenwerkingsverband moeten we
precies aangeven wat kind,
leerkracht, school en ouders
nodig hebben zodat het volgen
van onderwijs lukt. Er gaat ook
veel tijd zitten in overleg, met
ambulant begeleiders bijvoorbeeld. Hoe de geldstromen
precies gaan lopen, is nog
onduidelijk. Tot nu toe krijgen
we de begeleiding en materialen die nodig zijn.”
Passend onderwijs vraagt
creativiteit en doorzettingsvermogen, vooral ook van
de directeur, weet Voskuil.
“De aparte ruimte met toilet
en tillift voor Tygo kostte bijvoorbeeld
18.000 euro. Ik heb heel wat tijd geïnvesteerd in het zoeken naar sponsoren
en de juiste weg naar instanties. Uiteindelijk heeft het UWV dit bekostigd”, zegt
Voskuil, terwijl ze trots de witbetegelde
ruimte laat zien. “Wij zijn niet uniek, elke
school kan dit, mits de klassen klein zijn.
We hopen dan ook dat de regering meer
geld zal investeren om het onderwijs echt
passend te maken.”

om leerlingen die anders zouden worden doorverwezen,
binnenboord te houden. Zo richten we ons ook op de
thuiszitters. Dat is complex en gaat om individuele begeleiding, maar dat is het altijd waard.”
Inmiddels is het aantal verwijzingen gedaald en de groei
van het so gestopt. Schapenk: “Veel ouders meldden hun
kind nog op het vso aan uit angst dat het anders niet de
goede zorg zou krijgen. Deze toename was tijdelijk en uiteindelijk zal het aantal leerlingen op het vso dalen. Verder ben ik heel tevreden; het systeem staat, alle partners,
waaronder het primair onderwijs, groeien dichter naar
elkaar toe en daarnaast ben ik er trots op dat we geen
enkele officiële klacht van ouders hebben gekregen over
de plaatsing van hun kind.” _
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‘Er staan echt niet
opeens rijen kinderen
met het downsyndroom
voor de deur’
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie?
In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting
Bijzonderwijs. De schooldirecteur, een ib’er en de directeur-bestuurder vertellen wat er is
veranderd het afgelopen jaar als het gaat om de leerlingpopulatie, werkdruk, facilitering en
professionalisering.

tekst lisette blankestijn

Eén ding valt direct op, als je basisschool Samenspel (550
leerlingen) binnenloopt: bij alle klaslokalen staat de deur
open. Leerkrachten en onderwijsassistenten zijn met hun
leerlingen bezig, in de klas of daarbuiten. “Sst, daar maken
ze Citotoetsen”, waarschuwt een leerkracht een groepje
kinderen dat in de gang aan het werk is. Een andere leerkracht loopt net bij haar collega binnen. Die open werkhouding is mede ingegeven door Passend onderwijs, vertelt
directeur Marijke van Amersfoort. “Toen die wet eraan
kwam, voelde ik bij sommige leerkrachten weerstand. Wat
staat ons te wachten? Daarom hebben we met ons hele
team het traject Pedagogische Tact gevolgd. Uitgangspunt:
we wijzen niemand op voorhand af. En aangezien we niemand buitensluiten, zetten we geen kind meer op de gang.
Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met gedragsproblemen,
of met hoogbegaafdheid? We hebben elkaar als team keihard nodig, dus we hebben gewerkt aan een open cultuur
waarin we elkaars critical friend zijn. Als een collega het niet
redt, dan kijk je niet weg. Dan help je. Toen we dat in de
vingers hadden zeiden we tegen elkaar: Passend onderwijs,
kom maar op.”
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Verwijzingen Het afgelopen jaar bleek dat de Wet
Passend onderwijs de leerlingenpopulatie van Samenspel
nauwelijks heeft veranderd. Directeur Van Amersfoort:
“Er staan echt niet ineens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur. Bovendien hadden we altijd al
heel weinig verwijzingen, dat was onze eer te na.” Maartje
Debeij, een van de ib’ers van de school: “Voorheen kwam
het één of twee keer per jaar voor dat we adviseerden om
een kind naar het speciaal (basis)onderwijs te laten gaan.
Nu is dat doorverwijzen misschien iets lastiger. Maar ook
speelt mee dat de ouders vaak niets van een verwijzing willen weten. Het wordt in sommige culturen al snel als een
schande gezien als je kind een speciale behandeling nodig
heeft. Dat merkten we vroeger al, als we een rugzakje
wilden aanvragen. Tegelijkertijd hebben onze ouders ook
veel respect voor school, dus onze autonomie komt niet
in het geding. We moeten veel communiceren en dingen
uitleggen, dat gaat wel eens lastig. Soms is doorverwijzen
onvermijdelijk, bijvoorbeeld als een leerling aantoonbaar
moeilijk lerend is, een laag IQ heeft en daardoor gedragsproblemen vertoont.”

Welke leerlingen blijven nu op school, die vroeger misschien naar het speciaal onderwijs zouden gaan? Marijke
van Amersfoort: “Kinderen met externaliserend gedrag.
Schreeuwen, met tafels gooien... Dat kan onveilige situaties
opleveren. We hebben nu twee leerlingen die dit gedrag
regelmatig vertonen en soms hebben alle groepen die
daarbij in de buurt aan het werk zijn daar last van. Dan is
de grens van wat we aankunnen echt bereikt. We hebben
behoefte aan een sbo-light. Een plek waar kinderen terecht
kunnen voor een time-out of observatie. Zo’n plek is er
niet. Denk ook aan leerlingen met ernstige leer- of concentratieproblemen. Doordat de populatie van het speciaal
onderwijs is veranderd (complexer / zwaarder door hogere
drempel om door te verwijzen, red.), dreigen deze kinderen
onder te sneeuwen tussen de kinderen met gedragsproblemen. Dus houden we hen zoveel mogelijk binnen op een
eigen programma, maar eigenlijk hebben we te weinig tijd
voor hen.”

d e s c h o o l l e i d e r : ‘ m i j n ta a k i s
om e rvoo r t e zo rg e n dat i e d e re
leerkracht genoeg tijd heeft’

Extra formatie

“Soms komen we handen tekort in
de klas”, vervolgt Van Amersfoort. “Bijvoorbeeld als meerdere kinderen een eigen leerlijn volgen en aparte instructie nodig hebben. Geld uit de oude rugzakfinanciering en
de nieuwe middelen die we krijgen voor ondersteuning
Passend onderwijs zet ik daarom in voor extra formatie,
zoals onderwijsassistenten. We veranderen de structuur
van ons personeelsbestand en hebben nu ook in de midden- en bovenbouw in elke groep extra handen, voor een
klein aantal uurtjes.” Het gaat hierbij niet alleen om de
zorgleerlingen, benadrukt de directeur. “Passend onderwijs betekent: passend voor iedereen, dus ook voor leerlingen die meer aankunnen, onze A+ leerlingen. Daarom
hebben we nu een topklas, om te beginnen voor groep 7
en 8. Mijn taak als directeur is om ervoor te zorgen dat
iedere leerkracht genoeg tijd heeft. We vergaderen niet
meer over de kleur van het wc-papier; we hebben alleen
praktisch, kleinschalig werkoverleg over wat er in de
groep moet gebeuren.” Tot meer regeldruk leidt Passend
onderwijs gelukkig niet, vindt ib’er Maartje Debeij:
“Het was altijd al veel werk. Nu moeten we een groeidocument invullen om een verwijzing aan te vragen, daar zitten veel haken en ogen aan. Maar vroeger werden er weer
andere papieren gevraagd.”
>

Uitgangspunt op basisschool Samenspel in Amsterdam (Stichting Bijzonderwijs) is om niemand op voorhand af te wijzen. Foto’s: Bob Barten/Bobfoto.nl
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“Soms komen we handen tekort in de klas, bijvoorbeeld als meerdere kinderen een eigen leerlijn volgen en aparte instructie nodig hebben.”

Learning fairs

Basisschool Samenspel is een van de
zeven basisscholen in Amsterdam Zuidoost die bestuurd
worden door Stichting Bijzonderwijs. Vraag directeurbestuurder Harry Dobbelaar waar het bij Passend onderwijs nu écht om gaat en hij aarzelt niet: “De leerkracht.
Eigenlijk: het team, dus ook ib’ers en directie. Zij moeten
ervoor zorgen dat we in de onderwijsbehoefte van ieder
kind kunnen voorzien. Als bestuur zijn we er om dat te
organiseren, faciliteren en structureren. We stimuleren
scholen om te investeren in ib’ers en hen zoveel mogelijk
in de klas te laten observeren en leerkrachten te ondersteunen bij de uitvoering. En samen met de andere besturen uit
het samenwerkingsverband organiseren we een professionaliseringsaanbod.” “Leerkrachten en ib’ers kunnen naar
learning fairs”, licht directeur Van Amersfoort toe. “Ze volgen workshops om bijvoorbeeld te leren omgaan met externaliserend of juist internaliserend gedrag, of workshops

de bestuurder: ‘we stimuleren
s c h o l e n o m t e i n v e s t e r e n i n i b’ e r s
e n h e n z ov e e l m o g e l i j k i n d e k l a s t e
l at e n o b s e r v e r e n e n l e e r k r a c h t e n
te ondersteunen’
18

als ‘hoe schrijf je een ontwikkelingsperspectief’.” Is iedereen voldoende toegerust? Bestuurder Dobbelaar: “Voor
het grootste deel wel, maar we zijn nooit klaar met leren.
Vooral de workshops over gedrag zitten steevast vol.” Debeij
vertelt over het ib-netwerk, een professionele leergemeenschap van Bijzonderwijs. “Daar wisselen we overzichten en
groeidocumenten uit en bespreken we casuïstiek.”

Zorgbreedteoverleg

Niet alleen het schoolbestuur
en team waren voorbereid op Passend onderwijs. Ook de
zorgstructuur in het stadsdeel Zuidoost lag klaar – mede
vanwege de transitie in de jeugdzorg. Samenspel-directeur
Van Amersfoort: “Er is een zorgbreedteoverleg. Daarin
overleggen de leerplichtambtenaar, schoolarts, ouderkindadviseur (die verbonden is aan een wijkteam en de
sleutel vormt tussen school en jeugdzorg, red.) en ib’ers
bij voorkeur samen met de ouders over de vraag wat een
kind nodig heeft. Misschien is dat gedragstherapie, of
een onderzoek door een orthopedagoog. Pas als alles is
geprobeerd en niets effect heeft, komt een verwijzing ter
sprake.” Daarnaast is er in Zuidoost een adviesloket voor
ib’ers, leerkrachten, directies en ouders. Ib’er Debeij: “Zij
adviseren over mogelijke routes, en je kunt er een begeleidingsarrangement aanvragen. Het loket houdt ook de
prijs en kwaliteit van particuliere aanbieders in de gaten.”
Directeur-bestuurder Dobbelaar vertelt hoeveel er wordt
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“We hebben elkaar als team keihard nodig, dus we hebben gewerkt aan een open cultuur waarin we elkaars critical friend zijn.

d e i b ’ e r : ‘ h e t w a s a lt i j d a l
veel werk. nu moeten we een
groeidocument invullen, vroeger
w e r d e n e r w e e r a n d e r e pa p i e r e n
gevraagd’
samengewerkt met de gemeente en met scholen buiten
het eigen bestuur. “Binnen het deelsamenwerkingsverband
Zuidoost beheren we bijvoorbeeld gezamenlijk een fonds
dat bedoeld is voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben. Waar we vroeger geld uit de gewichtenregeling ontvingen en we voor kinderen rugzakjes konden
aanvragen, hebben we nu wat te besteden vanuit Passend
onderwijs. We komen financiële ruimte tekort, maar we
hebben wel meer vrijheid in hoe we de middelen inzetten. Ook zetten we de ambulant begeleiders gezamenlijk
in. En een groep schooldirecteuren bundelt hun kennis in
Expertisenetwerk Zuidoost. Daarnaast is er per wijk een
wijkoverleg.” Al met al is de bestuurder positief. “We zijn
nog maar kort bezig, maar onze aanpak lijkt goed uit te
pakken.” _
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w e r k b i j e e n ko m s t e n s c h o o l l e i d e r s e n i b ’ e r s

nieuwe rollen en gedeeld
l e i d e r s c h a p v o o r pa s s e n d
onderwijs en jeugdhulp
De AVS, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het
Onderwijs (LBBO) en het Nederlands Jeugdinstituut
(NJi) organiseren in oktober werkbijeenkomsten van
een dagdeel voor schoolleiders en intern begeleiders
in het primair onderwijs, in koppels per school.
Doel is hen te ondersteunen in hun gezamenlijke taak
als onderwijskundig leiders bij het versterken van
Passend onderwijs op hun scholen, in de samenwerking
met externe partijen uit jeugdhulp en veiligheid.
De bijeenkomsten worden gehouden bij de AVS in Utrecht.
Data: 6 oktober (17.30 tot 21.30 uur), 7 oktober (12.30 tot
17.30 uur), 13 oktober (17.30 tot 21.30 uur), 14 oktober
(12.30 tot 17.30 uur)
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/
nieuwerollen
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(Advertorial)

“Een vraag die ik
vaak krijg is:
Waar moeten we de
tijd voor techniek
vandaan halen?”
Frans Hollander - techniekcoach

Techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

WAAROM EEN TECHNIEKCOACH?

Het maakt nieuwsgierig en creatief, nodigt uit om door

Frans Hollander is een van de ruim tachtig techniekcoaches

te denken en door te vragen. Om zelf te onderzoeken hoe

van TechniekTalent.nu. De coaches zetten hun uitgebreide

de wereld in elkaar zit. En omdat leerlingen met techniek

ervaring en hun passie voor techniek in om basisscholen

uiteenlopende vaardigheden ontwikkelen, kunnen zowel

te ondersteunen bij hun techniekonderwijs. Kosteloos.

denkers als doeners er in uitblinken. Alle reden om

Achter de schermen werken de techniekcoaches samen

serieus werk te maken van techniekonderwijs.

met directie en leerkrachten aan manieren om techniek
in het lesprogramma te verankeren. Daarbij betrekken

Techniekcoach Frans Hollander: “Veel scholen kunnen

ze liefst ook ouders, schoolbesturen en zelfs bedrijven.

wel een zetje gebruiken bij het goed op de rit zetten van

Techniekcoach Frans Hollander: “Als je het creatief

techniekonderwijs. De aandacht voor techniek is vaak

aanpakt, bereik je met een beetje inspanning al veel

ad hoc. Uiteindelijk beklijft dat niet.

resultaat.”

Wat wel werkt, is reguliere activiteiten verrijken met
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techniek. Verbanden leggen. Laat leerlingen bijvoorbeeld

STEUN DIRECTIE ESSENTIEEL

bij de muziekles ontdekken hoe de geluidsinstallatie

Hollander begint ieder traject met een verkennend

werkt, of bij het bouwen van een decor voor de

gesprek. “Vaak loopt een school er tegenaan dat

schoolmusical hoe ze een schaalmodel moeten tekenen.

leerkrachten al veel op hun bord hebben liggen. Waar

Dáár leren ze van. Het integreren van techniek in het

moeten ze de tijd voor techniek vandaan halen? En is de

onderwijs gaat niet vanzelf, maar wij helpen scholen

materie niet te ingewikkeld? Zijn de leermiddelen niet

graag op weg.”

duur? Om de weerstanden weg te nemen, breng ik een zo

(Advertorial)

breed mogelijke delegatie bij elkaar, waarbij in elk
geval de directeur aanwezig is. De ervaring leert dat
het essentieel is dat die het techniekproject actief
ondersteunt.”
TECHNIEKSCAN
Tijdens het verkennende gesprek loopt Hollander met de
groep door de Techniekscan heen. Deze online-vragenlijst
van TechniekTalent.nu helpt te bepalen waar een school
staat op het gebied van techniekonderwijs.
“Er staan bijvoorbeeld vragen in over wat een school al
doet aan techniekonderwijs, over de techniekkennis
van leerkrachten, over het techniekbeleid en de faciliteiten.
Ik zet niet zomaar kruisjes bij de antwoorden die ik hoor,
maar vraag door: is dat zo? Waar heb je die visie staan?
Zo komt het gesprek op gang en
krijg ik snel een helder beeld van
wat er op zo’n school speelt,
hoever ze zijn met
techniekonderwijs en wat ik
voor ze kan betekenen.”
ZELF ONTDEKKEN
Op de meeste scholen werkt
Hollander nu samen met het
team aan een plan van aanpak.

“Scholen zijn
gek als ze dit
niet doen.
Het kost ze bijna
niets en het levert
heel veel op!”

“Daarin staan de doelstellingen

HANDREM ERAF
Hollander ziet dat zijn bijdrage als
techniekcoach de handrem eraf
haalt en techniekonderwijs in
beweging brengt. Dat gebeurt
niet alleen op scholen die hij
begeleidt, maar ook bij zijn
collega-techniekcoaches.
“Scholen zijn gek als ze dit niet
doen. Het kost ze bijna niets en het
levert heel veel op!”

en welke stappen wanneer nodig
zijn om die te bereiken. Ook mijn rol als begeleider maakt

Wilt u weten wat scholen zelf zeggen over wat

hier deel van uit. Ondertussen zijn we al begonnen met de

techniekonderwijs hun oplevert?

uitvoering. Ik merk dat er vooral veel behoefte is aan

Bekijk de filmpjes op

ideeën: hoe doe je dat nou, techniek integreren in het

www.techniektalent.nu/techniekbelevingen

onderwijs? Daarvoor verwijs ik naar allerlei websites waar
gratis leermiddelen, informatie en inspiratie te vinden is.

Bent u ook geïnteresseerd in kosteloze ondersteuning

Ook geef ik workshops om leerkrachten zelf te laten

bij techniekonderwijs? Ga dan naar

ervaren dat techniek verwerken in de lessen leuk is en

www.techniektalent.nu/basisonderwijs

niet veel tijd kost. Dat helpt enorm ze te enthousiasmeren.
En daarmee is al een belangrijke stap gezet.”

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.
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pa ssend onderwijs
investering: vier dagdelen

ondersteuningsbehoefte
halveren
geeft antwoord op vragen
uit de praktijk:

In de kern komt de rolverandering van leraren
door Passend onderwijs neer op het vermogen om
zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover
goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken
naar kinderen, met kennis vanuit de zorg, leert en
ontwikkelt de leraar wat hij of zij nodig heeft in de
dagelijkse praktijk. Dit kan op termijn leiden tot een
halvering van de ondersteuningsbehoefte.
koos stienstra, intraverte

• Wat moeten we leren zodat we een plek kunnen
bieden aan kinderen met een grote diversiteit aan
zorgbehoeftes?
• Hoe bieden we een plek aan ieder kind en bewaken we
tegelijkertijd onze grenzen – hoe houd je het behapbaar?
• Hoe kunnen we groepsoverstijgend onderwijs aanbieden
dat past bij de talenten van ieder kind?
• Hoe kunnen we gezamenlijk verantwoordelijkheid
dragen voor alle kinderen, gebruik maken van elkaars
expertise en onze persoonlijke grenzen kennen?
• Hoe organiseren we Passend onderwijs zodat het goed
is voor het kind (elk talent telt), de leraar (behapbaar)
en de andere kinderen op school?

Paramedische zorg

Het uitgangspunt van inclusie vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de leraar. ‘Anders kijken naar kinderen’ is een trainingsprogramma van drie of vier dagdelen voor leraren en ib’ers,
gericht op de handelingsbekwaamheid in relatie tot Passend
onderwijs. Met daarin ruime aandacht voor vroegsignalering en
communiceren met ouders en zorginstanties. Leraren leren aan
de hand van het model van de Rijpingsstappen via praktische
voorbeelden herkennen hoe en wanneer de ontwikkeling van
een kind stagneert. En hoe een stagnatie eventueel weer op
gang gebracht kan worden. De geboden kennis, observatiemethode en -vaardigheden kan iedereen de volgende dag in de klas
toepassen: een behapbare methodiek met ondersteunende middelen. Daarnaast levert het deelnemers een kosteloze mogelijkheid tot toetsing en analyse in Parnassys.

d o e l e n t r a i n i n g ‘a n d e r s
kijken naar kinderen’
• Meer inzicht in de relatie tussen schoolse vaardigheden en (senso-)motorische en sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Heldere criteria voor vroegsignaleren en vroeg handelen
• Leren aansluiten op gedrag en leerproces
• Adequate communicatie en samenwerking met ouders
en zorgpartners
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Met een beetje extra kennis en vaardigheden uit de zorg hebben scholen fors minder ondersteuning nodig en is inclusie
geen toekomstmuziek. Intraverte heeft als paramedische
praktijk, gespecialiseerd in gedrag en motoriek, al twintig jaar
ervaring met het ondersteunen van kinderen. Met deze paramedische kennis en ervaring is het trainingsprogramma ‘Anders
kijken naar kinderen’ samengesteld. De training is bij uitstek
geschikt om met een schoolteam mee aan de slag te gaan. Het
hele team ontwikkelt hiermee een gezamenlijke taal, visie en
werkwijze met betrekking tot Passend onderwijs en de ondersteuning ervan. Daarnaast is er een programma specifiek voor
schoolleiders.

Wetenschappelijk onderzoek
Pilots met de training laten zien dat de methode werkt. Meer
dan vierhonderd deelnemers merkten het afgelopen jaar dat
ze veel vaker echt het verschil kunnen maken. Ze verbazen
zich over het feit dat door een kleine kenniskloof te overbruggen zoveel resultaat wordt behaald. Met medewerking van de
deelnemers toetst het Welten-instituut momenteel of het programma daadwerkelijk tegemoet komt aan wat leraren en ib’ers
aangeven nodig te hebben. Onderzoekers nemen de effectiviteit van de training onder de loep. Ze kijken daarbij uitgebreid
naar de inhoud en de impact van het programma.

Meer informatie
Scholen die meer willen weten over de mogelijkheden kunnen
bellen met Intraverte, tel. 0578-688127 of 06-22914226. Zie ook
www.zorg-onderwijsmatcht.nl.

pa ssend onderwijs

w e lt e n - i n s t i t u u t o n d e r z o e k t p r o f e s s i o n e l e o n t w i k k e l i n g

‘het is belangrijk dat het
behapbaar blijft’
Passend onderwijs impliceert bovenal
een verandering in de rol van leraren.
De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit
onderzoek naar de invoering van
Passend onderwijs in het primair
onderwijs en wat dit vraagt van de
professionele ontwikkeling in de
school.
tekst stefan van langevelde en
frank hulsbos

Leraren moeten door Passend onderwijs
nog meer in staat zijn zorgbehoeftes bij
kinderen te signaleren en daarover goed
kunnen communiceren met ouders en zorginstanties. Inclusie doet een belangrijk
beroep doet op hun vermogen om te differentiëren en in de school een passende
plek te creëren voor ieder kind. Leraren
staan hierin niet alleen, maar werken intensief samen met hun team, de schoolleider,
de ib’er, ouders en zorginstanties. Het Welten-instituut voerde onder andere groepsgesprekken met zes reguliere basisscholen
over hoe zij Passend onderwijs beleven en
welke vragen er leven.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Op alle scholen onderschrijven de betrokkenen het belang van inclusie. Zo geeft
een leerkracht van groep 1 en 2 aan: “Alle
kinderen moeten de kans krijgen om zich in
het reguliere onderwijs te ontwikkelen. Dat
hoort gewoon bij leraar zijn, en staat los
van Passend onderwijs.” Belangrijk hierbij
is dat het kind de verantwoordelijkheid is
van de hele school en niet van een enkele
leraar. Een leerkracht van groep 7 hierover: “De droom is dat we binnen de bouw
expertise delen en dat de deuren open
gaan. Dat we gezamenlijk voor alle leerlingen verantwoordelijk zijn.” Hoewel inclusie
een belangrijk uitganspunt is, zien veel
scholen Passend onderwijs ook als een
bezuinigingsmaatregel die juist op gespannen voet staat met het idee van inclusie.
Een leerkracht en remedial teacher geven
aan: “Passend onderwijs is wat inclusie
betreft mooi, maar het voelt toch ook weer

‘ tot wa a r g a j e , i s e e n
belangrijke vraag’

Wanneer leraren tegen hun grens aanlopen moeten ze terecht
kunnen bij collega’s of experts. Foto: Hans Roggen

k a der prim a ir juni 20 15

als extra werk. De klassen worden groter
en we moeten meer differentiëren. Dat
vraagt om extra handen, wat dan weer niet
mogelijk is.” Dit is op veel van de scholen
een belangrijk vraagstuk. Een schoolleider
uit hierover haar zorg: “Het is belangrijk
dat het behapbaar blijft. Tot waar ga je, dat
is een belangrijke vraag. We moeten samen
in gesprek blijven over wat goed is voor het
kind, de leraar en voor de andere kinderen
in de school.” Dit onderschrijft het belang
van gezamenlijke verantwoordelijkheid:
wanneer leraren tegen hun grens aanlopen
moeten ze terecht kunnen bij collega’s of
experts.

Zorgbehoeften
In de gesprekken uiten leerkrachten ook
de wens om zich verder te ontwikkelen
in het kader van Passend onderwijs.
Een leerkracht: “Het vraagt wat van de
bekwaamheid, je moet kennis hebben van
de verschillende zorgbehoeften, daar wil
ik wel meer in kunnen.” Het gaat er hierbij
niet om dat elke leraar volledig expert
wordt, maar om kennis en vaardigheden die
je in staat stellen om zorgbehoeften bij een
kind te signaleren, hiernaar te handelen
door zelf kleine interventies te doen en in
gesprek te gaan met collega’s en ouders.
Dat is ook waar de training ‘Anders kijken
naar kinderen’ in wil voorzien. Om meer vat
te krijgen op hoe professionalisering voor
Passend onderwijs vorm krijgt, onderzoekt
het Welten-instituut de effecten van deze
training en kijken de onderzoekers naar het
leerklimaat in de school. De focus ligt hierbij op welke rol de schoolleider, gespreid
leiderschap en motivatie van de leraar
speelt. De eindresultaten verschijnen rond
september 2015. _
Stefan van Langevelde aen
Frank Hulsbos zijn
onderzoekers verbonden
aan het Welten-instituut van de Open
Universiteit.
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(Advertorial)

Samen aan de slag met
Lead & Learn PO
Leidinggeven aan een lerende organisatie
waarbij het samen leren centraal staat. Dat
is de kern van Lead & Learn PO, een reeks
inspiratiesessies die School aan Zet organiseert voor ambitieuze schoolleiders in het
primair en speciaal (basis)onderwijs. We
spreken drie directeuren die zich hebben
ingeschreven. Waarom doen zij mee en wat
verwachten zij van Lead & Learn PO?
Hans van Kooten heeft
zich samen met zijn collega
Hubert Vrind, eveneens directeur op De Ontdekking,
ingeschreven voor Lead
& Learn PO. Van Kooten
vertelt waarom de twee
directeuren willen deelneGoed schoolleiderschap is een belangrijke voorwaarde voor
de ontwikkeling naar
een meer professionele lerende organisatie waar samen
leren centraal staat.
Om schoolleiders te
versterken is School
aan Zet dit schooljaar
gestart met Lead &
Learn PO, een reeks
inspiratiesessies voor
ambitieuze schoolleiders in het primair
en speciaal (basis)
onderwijs. Ruim 350
ambitieuze schoolleiders gaan dit schooljaar aan de slag om
nóg beter leiding te
geven aan een lerende
organisatie, gericht
op meer samen leren.
Meer informatie?
Kijk op http://bit.
ly/1AZXCN6.
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men: “Met drie scholen uit
het onderwijsbestuur de
Almeerse Scholen Groep
zijn wij een samenwerking
aangegaan met als doel
professionele leergemeenschappen te ontwikkelen.
Lead & Learn PO ligt helemaal in lijn met onze visie.”
De directeur heeft dan ook
duidelijk voor ogen wat hij
wil bereiken met deelname
aan Lead & Learn PO: “We
hebben allemaal het gevoel
dat we opnieuw het wiel uit
moeten vinden, terwijl er
genoeg good practices zijn
waar we van kunnen leren.
Tijdens de sessies hoop ik
dan ook net zoveel te halen
als te brengen.”
Eén van de
scholen waar De
Ontdekking mee
samenwerkt is De
Albatros. Wim
van Slijpe is directeur op
deze basisschool en legt uit
waarom de samenwerking
zo belangrijk is: “Directeuren leven te veel op een
eigen eilandje. Met deze
drie scholen hebben wij nu
een eerste stap gezet naar
een betere samenwerking.

We leren daadwerkelijk van
elkaar; samen moet je het
doen. Met Lead & Learn PO
hopen we ons netwerk verder uit te breiden.” Ook Van
Slijpe heeft hoge verwachtingen van Lead & Learn
PO: “Ik ben ervan overtuigd
dat het een intervisie wordt
op niveau. Dat we kritisch

de samenwerking, uit naar
de start van Lead & Learn
PO. “Ik heb er zin in om de
volgende stap in ons proces
naar een lerende organisatie te zetten. Van anderen
kunnen we nog meer leren.”
Volgens De Bruin biedt
Lead & Learn PO veel
kansen: “We hebben een

‘We leren daadwerkelijk
van elkaar; samen moet
je het doen.’
zijn en van elkaar leren en
dat daaruit mooie contacten ontstaan. Ik ben heel
benieuwd.”
Net zoals Van Kooten en
Van Slijpe kijkt ook Joost
de Bruin, de derde directeur die betrokken is bij

ervaren team met veel kennis in huis, dat geldt voor
alle drie de scholen. Die
kennis wordt echter nog te
weinig benut. Dankzij Lead
& Learn PO hopen we niet
alleen met elkaar, maar ook
met de andere deelnemers
kennis te delen.”

zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen
aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig.
Deze maand in Zo kan het ook!: Door kunstenaars te verwelkomen, maar
ook leerkrachten te scholen en eigen leerlijnen te laten ontwikkelen,
werkt christelijke basisschool De Wegwijzer in Zeist aan het borgen van
cultuureducatie. tekst andrea holwerda

vaste plek voor cultuur
in klas

Muziekles in groep 6 van De Wegwijzer in Zeist

Het team van De Wegwijzer streeft naar een
brede ontwikkeling van haar tweehonderd
leerlingen. Reden voor directeur Michiel
Wilhelm om na een aantal jaren vooral aandacht voor de cognitieve vakken, ruim twee
jaar geleden cultuureducatie op de agenda
te zetten. “Eigenlijk had cultuur geen
vaste plek op onze school. We hadden wel
een methode, er waren projecten, er was
bijvoorbeeld contact met de muziekschool.
Maar dat wat eraan werd gedaan in de klas,
hing uiteindelijk af van de affiniteit van de
leerkracht.”
Er werd een werkgroep gevormd met naast
Wilhelm de cultuurcoördinator en een
collega die bezig was met een managementopleiding. “Eerst dachten we erover
het helemaal zelf vorm te geven”, zegt
Wilhelm. Vervolgens hoorden ze over twee
andere, gesubsidieerde opties. “Via een
driejarig programma van de provinciale
organisatie Kunst Centraal konden leerkrachten zich scholen, terwijl in dezelfde
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tijd met een door Netwerk Cultuureducatie
Zeist vormgegeven
leerlijn alle klassen
les konden krijgen
van kunstenaars.
We besloten beide
kansen te pakken.”
Het bracht ze het
beste van twee werelden, stelt de directeur.
“Aan de ene kant
heeft iedere groep nu
voor het tweede jaar
gemiddeld vijftien
lessen van kunstenaars op het gebied van muziek, drama,
dans. Aan de andere kant zetten we ons in
om zelf zoveel mogelijk kwaliteit in huis
te krijgen, zodat we ook bij het wegvallen
van aanbod van buitenaf goed zitten.” Van
de vijftien leerkrachten wilden vier duo’s
zich wel verdiepen in en een leerlijn ontwikkelen op het gebied van dans, drama,
beeldende vorming en cultureel erfgoed.
Een leerkracht doet dit voor audiovisueel.
Wilhelm: “Leuk was daarbij te zien dat een
collega die het best spannend vond, toch
voor drama koos.”
Door de nieuwe aanpak bruist het volgens
Wilhelm nu in de school. “Worden er op
een ochtend twintig gitaren binnengebracht. Zijn verschillende leerlingen door
de lessen echt opgebloeid.” Tegelijkertijd
ziet hij naar eigen zeggen het plezier bij bijvoorbeeld de collega’s die zich in cultureel
erfgoed verdiepen. “Die leerlijn is inmiddels af en hier gaan we volgend schooljaar
onder leiding van hen mee aan de slag.”

Qua tijdsinvestering levert de versterkte
aandacht geen echte problemen op.
“Er was al ruimte voor in het rooster. Wie
op die momenten wat anders deed, moest
wel even puzzelen”, stelt Wilhelm. De scholing kost de leerkrachten drie avonden per
jaar en daarnaast komen de coaches twee
keer per jaar naar school. “Dan dient soms
iemand vrij geroosterd te worden. Maar als
er wat uitgeprobeerd moet worden in een
andere klas, wordt gewoon onderling van
groep geruild.”
De dubbele inzet maakt het soms wel wat
onrustig, zegt de directeur. “Maar zaken
combineren bleek nog lastiger.” Grootste
uitdaging is volgens hem nu de eigen leerlijnen in de school uit te rollen. “De juffen
van groep 1 en 2 gaan over dans. Het blijkt
best moeilijk dit meteen ook aan groep
8 te geven. Dus gaan we nu eerst voor
groep 3 en vanaf daar verder.” Over het in
de toekomst vertrekken van de gespecialiseerde leerkrachten is hij nuchter. “Het
zou wel heel toevallig zijn als van de duo’s
beiden tegelijk weggaan.”
Verder hoort de school komend jaar of de
inzet van kunstenaars – met in het laatste
jaar nog wat meer lessen per groep – mogelijk blijft. “Daarna gaan we bepalen hoe
verder.” Aanraden wil Wilhelm het werk
maken van cultuureducatie zeker. “Al weet
ik nu wel dat je ervoor moet waken dat je
niet te veel tegelijk gaat doen.” _
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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achtergrond

schoolgebouwen voor 21e eeuws onderwijs
Het geijkte concept voor een schoolontwerp was tientallen jaren: lange gangen, vierkante
lokalen en een centrale ruimte. Deze klassieke gebouwen voldoen niet aan de eisen voor 21e
eeuws onderwijs, vinden Suzan Baldinger en Barbara Winkelhuyzen. Zij begeleiden en inspireren
scholen bij het nieuw- en verbouwproces.

tekst jaan van aken

‘De inrichting
van het gebouw
is essentieel’

Het gebouw van het IJburg College
is wit en licht en “fungeert als doek
dat beschilderd moet worden.”
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Het gemiddelde Nederlandse schoolgebouw is 38 jaar oud,
bleek in 2013 uit onderzoek van Oberon. Deze traditionele
schoolgebouwen sluiten niet meer aan bij het onderwijs
van de 21e eeuw, vindt Suzan Baldinger, oud-schoolleider
en eigenaar van het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie.
“Onderwijs is door voortschrijdende technologie en digitalisering steeds meer gepersonaliseerd. Leerlingen gaan
meer op hun eigen niveau en tempo aan de slag, maar er
wordt ook meer samengewerkt. En steeds vaker werken
scholen volgens de principes van ontdekkend en onderzoekend leren. De ruimtes in school moet je daarop aanpassen”, stelt ze.
Samen met Barbara Winkelhuyzen, als bouwkundige werkzaam voor ICS Adviseurs, vindt ze: “Gebouwen moeten persoonlijker, flexibeler en creatiever. Je hebt geen vaste setjes
meubilair meer nodig, maar hoge en lage tafels, tafels voor
groepswerk, krukken en banken. Zorg voor open ruimtes
om in groepen samen te werken en stilteruimtes waar je
alleen kunt werken. Ateliers waar kinderen hun creativiteit kunnen aanboren, techniekruimtes en laboratoria om
onderzoek te doen”, zegt Baldinger. Zo kun je recht doen
aan verschillen tussen leerlingen, vindt Winkelhuyzen.
“Beweeglijker kinderen hebben behoefte aan statafels. Prikkelgevoelige leerlingen kunnen op een rustig plekje gaan
zitten.”

Kidscrowddag

Het vraagt van scholen om soms letterlijk de muren van het klaslokaal te doorbreken, zoals
bij De Werkplaats in Bilthoven. “Leerlingen kunnen in
hun stamgroep werken of in de aangrenzende open ruimte, waar kinderen uit verschillende groepen elkaar ontmoeten. De kinderen vinden dat prima en leerkrachten
zeiden na drie maanden dat ze nog nooit zo fijn samengewerkt hadden met collega’s”, vertelt Winkelhuyzen. Ook
in aula’s kunnen scholen veel nieuwe mogelijkheden aanboren. “De meeste aula’s staan vol grote tafels en stoelen
voor vergaderingen of bijeenkomsten met ouders. Dat is
zonde, die ruimte kun je ook toebedelen aan onderwijsdoeleinden”, vindt Baldinger.

‘beweeglijker kinderen hebben
b e h o e f t e a a n s ta ta f e l s ’
Het vergt enige creativiteit om je in een oud gebouw van
traditionele klaslokalen los te schudden, maar kinderen kunnen daar goed bij helpen, merkt Baldinger. Ze
organiseert ‘Kidscrowddagen’ en vraagt kinderen hun
ideale school te schetsen. “Scholen mogen van kinderen
gezelliger en warmer zijn, met meer kleur en speelser.
>

obs de meent – waalre

‘Ruimte voor talent en inspiratie’
Het gebouw van obs De Meent in Waalre
willen we ontwikkelen, of het nu begaafd
Gezamenlijk werd een ontwerp gemaakt.
stamt uit 1961 en modernisering was
is in bouwen, een verhaal vertellen of een
“Belangrijk is dat leerlingen op een
nodig. Directeur-bestuurder Tine Verhoef
ontwerp maken. We hadden ruimte nodig
andere manier aan het werk gaan, via
maakte van de gelegenheid gebruik
om die vaardigheden te ontwikkelen en
verschillende werkvormen en leerstijlen.
de onderwijsvisie te vertalen naar het
leerlingen geïnspireerd te houden.”
Daarom zijn er meer plekken om samen
hele gebouw, met de aula
te werken, kinderen kunnen
als centrale plek. Bij het
op een bankje zitten of liggen
project ‘De inspirerende
lezen als ze dat willen.”
leeromgeving’, onder
Er is een tribunetrap waar
begeleiding van Barbara
kinderen kunnen werken
Winkelhuyzen, waren het
of naar een gastles van de
team, bestuur, ouders en
brandweer luisteren. Met
leerlingen betrokken om
elkaar overleggen doen
aan te geven wat zij in een
ze in kuipstoeltjes. Via de
moderne school willen zien.
robottafel leren kinderen
“Een leeromgeving voor 21e
programmeren. “We merken
eeuws onderwijs, waarin
een grotere betrokkenheid
kinderen leren problemen
doordat kinderen op de
oplossen, samenwerken,
werkplek en de leeromgeving
creatief blijven en kritisch
van hun keuze werken”,
zijn”, vertelt Verhoef.
Er is een tribunetrap waar kinderen kunnen werken of naar een gastles
constateert Verhoef.
luisteren.
“De talenten van ieder kind
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Leerlingen vinden dat ze veel te lang op harde stoelen moeten zitten. In school is te weinig ruimte om ontdekkingen
te doen. Ze willen meer naar buiten om daar proefjes en
onderzoekjes te doen”, hoorde Baldinger.
Bovendien is de fysieke ruimte van belang voor de leerresultaten, blijkt uit onderzoek van de University of Salford
in Manchester. Daglicht, temperatuur, luchtkwaliteit en
een gepersonaliseerd klaslokaal beïnvloeden de leerprestaties. Een goed ontworpen klaslokaal kan binnen een jaar
16 procent in de leerprestaties schelen. “De inrichting van
het gebouw is essentieel. Als je wordt afgeleid door tocht of
het te warm of te koud hebt, leer je minder goed”, reageert
Winkelhuyzen.

bouw begonnen is. Een interieurarchitect kijkt veel naar
beleving en specifiek gebruik van een ruimte. Als je bijvoorbeeld meubilair op wielen wil, heb je brede deuren en
drempelloze ruimtes nodig. Dan ben je te laat als de bouw
al begonnen is”, weet Winkelhuyzen.

Kosten

De vraag is of ict schoolgebouwen op den duur niet (deels)
overbodig maakt? Baldinger denkt van niet. “De kennis
halen ze misschien elders, maar het toepassen en delen
zal in en om scholen gebeuren. Een schoolgebouw zal veel
meer een ontmoetingsplek worden, die jonge mensen
absoluut nodig hebben. Leren via internet en de iPad is
individueel, maar juist leren van en met elkaar is heel erg
belangrijk.” _

De kosten hoeven bij een verbouwing het
probleem niet te zijn, denkt Winkelhuyzen. “Door het
meerjarenonderhoudsbudget te clusteren, schep je meer
mogelijkheden. Je kunt ouders vragen te helpen opruimen
en verven. En een goedkope oplossing is folie met een kleur
of motief over tafels te plakken.”
Bij nieuwbouw pleit ze ervoor tijdig een interieurarchitect
in de arm te nemen. “Vaak komt die pas in beeld als de

‘ w e m e r k e n e e n g rot e r e b e t ro k k e n h e i d d o o r dat k i n d e r e n o p d e
w e r k pl e k e n d e l e e ro m g e v i n g va n
h u n k e u z e w e r k e n’

obs de spiegel – maastricht

‘In plaats van twee nog maar
één poppen- en rekenhoek’
Obs De Spiegel in Maastricht heeft
Barbara Winkelhuyzen aan een herinrichworden. Otermans: “We willen er naartoe
de muur tussen twee kleuterlokalen
ting van de aula. Nu staat die vol met
dat kinderen hun eigen onderwijs
vervangen door een glazen wand, vertelt
materialen, boeken en computers. En
inrichten aan de hand van een gekozen
schoolleider Peter Otermans. Ook zijn de
het moet een werkruimte voor leerlingen
opdracht en die uitvoeren volgens de
ruimtes efficiënter ingericht.
meervoudige intelligentie
“Nu hebben we in plaats
van Gardner.” Het idee is
van twee nog maar één
om ateliers te vormen waar
poppen- en rekenhoek.
leerlingen werken volgens
Verder zijn er twee
mathematische, muzikale
leerkrachten beschikbaar
en beweeglijke intelligentie.
voor een grotere groep
“Als je het bij geschiedenis
kinderen, waardoor we
over de Romeinen hebt,
meer in groepjes kunnen
kunnen beweegslimme
differentiëren. Soms gaat
kinderen een scène uit een
de tussendeur dicht voor
Romeins tijdperk naspelen
afzonderlijke programma’s,
en muzikale kinderen maken
maar in de praktijk is de
een gedicht over thermen.
deur grotendeels open.”
Het gebouw is daarmee gereed
Daarnaast werkt De Spiegel
voor 21e eeuws onderwijs”,
denkt Otermans.
De muur tussen twee kleuterlokalen is vervangen door een glazen wand.
met Suzan Baldinger en
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achtergrond

ijburg college – amsterdam

‘De kleur geven ze er zelf aan’

advertentie

“Een school voor de 21e eeuw, met
deelscholen. “Die 180 leerlingen en
21e eeuwse vaardigheden. Dat was het
vijftien medewerkers maken daar echt
idee bij de oprichting van het IJburg
hun eigen plek van. Het gebouw is wit en
College in 2006”, vertelt Nico Moen,
licht en fungeert als doek dat beschilderd
schoolleider bedrijfsvoering
en communicatie. “We
zijn een leergemeenschap
waar leerlingen van en
met elkaar over zichzelf
en de wereld om hen heen
leren. Daarom hebben we
grote leerpleinen waar veel
samengewerkt wordt. Er
zijn expertisecentra voor
kunst, cultuur en science,
waar je zelfstandig kunt
werken, en er zijn kleine
concentratieruimtes.”
De 1.100 leerlingen
“We hebben grote leerpleinen waar veel samengewerkt wordt.”
zijn verdeeld over zes

moet worden. De kleur geven ze er zelf
aan. We werken thematisch en nu hangt
de school vol met alles dat te maken
heeft met het thema oorlog en vrede.”
Het gebouw is geschikt voor
21e eeuws onderwijs en
toekomstbestendig, vindt
Moen. “Medewerkers vinden
het fijn dat ze de mogelijkheid
hebben om ander meubilair
te gebruiken of de muren aan
te kleden. Kinderen vonden
de school in het begin erg
wit, ‘Koos kleurloos’ was
de bijnaam. Maar inmiddels
hebben ze de ramen
geschilderd, zit de fietsenstal
vol graffiti en hoor ik weinig
ontevreden leerlingen.”

AVS Voordeel
Voor school en privé

Voor vertrouwen,
veiligheid, rust en
wederzijds respect

Veel scholen samen kunnen beter
en goedkoper inkopen. Dat is het
idee achter AVS Voordeel. Om u te
helpen bij het kiezen uit het vaak
versnipperde aanbod, hebben we
afspraken met diverse aanbieders
gemaakt; met het oog op hoge
kwaliteit en een lage prijs.

• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten
en teams (ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door COTAN
positief beoordeeld
• Aanpak van pesten, erkend effectief
(NJi)

Schoolvoordeel:
Administratie en informatie, Advies en begeleiding,
Financiële en facilitaire dienstverlening, ICT en Multimedia,
Verbruiksmateriaal, Educatie, Huisvesting, Energie
en Inrichting

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

Privévoordeel:
Zorgverkering

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

www.kanjertraining.nl
1000-21-4000-2338 AVS KP
1000-21-4000-2337 AVS KP
AVS KP
k a der prim a ir juni1000-21-4000-2336
20 15
1_4_stA4_AVS_fc_E.indd 1

Meer informatie:
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl

Kleur: fc
02-06-15 13:59
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robert biem a ns ov er l eider s c h a p in on voor spel b a re sit uat ie s

‘Je kunt maar beter ge
op het onverwachte’
Hij is met zijn groep op patrouille in Libanon. Het is oktober 1982, sergeant Robert Biemans is 20 jaar
en vervult zijn dienstplicht. Voor het eerst in zijn leven komt hij met zijn team onder vuur te liggen.
Tijdens zijn opleiding zeiden zijn medesoldaten nog: ‘Jij bent dan wel onze commandant, maar wat jij
kunt, kunnen wij ook.’ Tot die eerste beschieting.

tekst larissa pans

Biemans: “Binnen de militaire opleiding leer je drills
(bepaalde voorgeschreven acties, red.), zodat je zonder na te
denken meteen weet wat je moet doen. Op het moment dat
je beschoten wordt, ga je plat op de grond liggen en in dekking en lig je met je neus in de richting waarvan je denkt
dat de vijand komt. Die drill voerde iedereen onmiddellijk
uit. Maar daarna keken ze mij aan: ‘En wat nu? Gaan we
terugschieten? Gaan we opstaan of blijven we in dekking?
Niets doen?’ Van tevoren wist ik niet of ik het zou doen,
maar ik pakte op dat moment mijn verantwoordelijkheid.
Ik besloot om niet terug te schieten. We bleven een kwartier in dekking liggen en luisterden goed naar alle geluiden. Na verloop van tijd besloot ik: we horen niets meer, we
staan op en vervolgen onze patrouille. Dat verliep gelukkig
goed. ‘s Avonds hebben we het incident met elkaar geëvalueerd en toen bleek dat geen enkele van mijn soldaten mijn
functie nog wilde overnemen.”
Daar in Libanon, vierendertig jaar geleden, begon het
voor Biemans: zijn fascinatie voor leiderschap tijdens ‘het
onverwachte’. Het resulteerde in 2012 uiteindelijk in een
promotie over leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties en zijn huidige werk is er ook nauw mee
verweven. Biemans ontwikkelt en geeft trainingen over dit
onderwerp. Niet alleen militairen hebben er mee te dealen
in onzekere oorden als Afghanistan of Mali, ook schoolleiders kunnen anno 2015 voor hete vuren komen te staan.
Letterlijk, of figuurlijk. Denk aan een geradicaliseerde moslim leerling die afreist naar Syrië en terugkeert als jihadist.
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Of aan ‘Amerikaanse toestanden’: een leerling die met een
pistool de school binnendringt en in het wilde weg begint
te schieten. Daarom biedt het AVS Centrum Educatief
Leiderschap samen met Biemans en zijn bedrijf IntSource
eind augustus een driedaagse training ‘Leiderschap in
onverwachte en onvoorspelbare situaties’ aan, bestemd
voor schoolleiders in het funderend onderwijs (zie kader).
“Want denk niet dat de veranderende en veranderde maatschappij en daaruit voortvloeiende nieuwe problemen wel
aan jouw schooldeur voorbij zullen gaan”, zegt Biemans.
“Mensen worden voor het blok gezet en moeten beslissen.
Dan kun je maar beter getraind zijn op het onverwachte.”
Een ferme – om niet te zeggen behoorlijk stevige – handdruk, groene ogen. Klinkt behoorlijk spannend, die training. De vraag rijst: wat staat de deelnemers te wachten?
Biemans zegt met pretogen: “Het is niet zo van: ik zet mijn
iPhone uit, ga achterover leunen en hoor het allemaal rustigjes aan. Nee: de training is, naast een intake, interactief.

‘ i n g e v a l v a n o p lo p e n d e
s pa n n i n g o p s c h o o l o f i n
de wijk, moet je je omringen
met mensen die voor een stuk
c o m p l e m e n ta r i t e i t k u n n e n
zorgen’

wie is robert biemans?

traind zijn
Deelnemers worden aan het werk gezet met pittige casuïstieken, waarin ze worden geconfronteerd met onverwachte
zaken.” Neem van Biemans aan dat je er als een ander
– alerter – mens uitkomt. Met de nodige dosis zelfkennis.
“Het zwaartepunt is reflectie op het eigen gedrag. Hoe
ben je als mens? Hoe kom je als leidinggevende over op de
groep? Dit wordt soms als pijnlijk ervaren door cursisten.
Want het is lastig om iemand die vijftien jaar ervaring
heeft en vindt dat ie over alle leidinggevende capaciteiten
beschikt, tegenover een gedragstrainer te zetten die hem
confronteert met verbeterpunten die hem zijn opgevallen
tijdens de uitvoering van de casuïstiek.”
>

Robert Biemans
(1961) is van huis uit
beroepsmilitair en is nog
reserveofficier bij de
Koninklijke Landmacht.
Hij heeft twee keer in een
crisisgebied gediend:
in Libanon en Bosnië. In
1998 stapte Biemans over
naar het bedrijfsleven.
Sinds 2006 is hij eigenaar
van IntSource BV en
vervult hij directie- en managementfuncties op interim
basis en begeleidt hij complexe veranderingstrajecten.
Ook adviseert hij instellingen op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Biemans promoveerde in 2012
(‘Frictie en fictie op leiderschap in een complexe wereld’)
en deed onder meer onderzoek naar de Polderbaancrash
in 2009.

Leiderschapstraining voor onderwijs en bedrijfsleven met behulp van
de ME. “Er is zeker een parallel met de krijgsmacht te trekken of met
situaties waarmee politie en brandweer te maken hebben.”

k a der prim a ir juni 20 15
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Wanneer kwam het onderwijs op uw netvlies?
“Anderhalf jaar geleden gaf ik een vergelijkbare leiderschapstraining en bij de intake bleek dat twaalf cursisten
uit het onderwijs kwamen, waaronder de huidige AVSvoorzitter Petra van Haren. Het waren bestuurders en
leidinggevenden uit alle onderwijsniveaus. Ik schrok van
de hoeveelheid zaken die niets met onderwijs te maken
hebben, waar schoolleiders mee worden geconfronteerd.
Er spelen verschillende maatschappelijke problemen op
scholen, of die nu in Almere of Rotterdam staan. Intimidatie, drugs, radicalisering, geweld op school, loverboys.
En ik realiseerde me: er is zeker een parallel met de krijgsmacht te trekken of met situaties waarmee politie en
brandweer te maken hebben. Net als toen met mijn groep
in Libanon, kijken nu ook personeel, ouders en leerlingen
een directeur aan en vinden zij dat deze hier iets mee moet
doen. Sterker nog, ‘ellende op het schoolplein’ kun je niet
afschuiven op een leraar of het hoofd P&O.”
Is het ingewikkelder geworden om een school te leiden?
“Tegenwoordig moet je als leidinggevende in het onderwijs
van goeden huize komen om het vak aan te kunnen. Een
schoolleider zei na afloop van een training heel eerlijk:
‘Nou, ik heb dit zo drie dagen meegemaakt en als dit de
wereld is waarin we leven, met alle snelheid door sociale
media en de dynamiek van een gebeurtenis, dan weet
ik niet of ik nog geschikt ben’. Het was iemand die heel
goed was in op de winkel passen, maar geen persoon die
terecht wil komen in een situatie waar het oorspronkelijke
plan niet werkt en je met een andere beslissing het bootje
moet zien te keren. Dat is een kwestie van veerkracht.
Kan iemand meebuigen met het onverwachte?”

training
leading the unexpected
‘Leiderschap in onverwachte en
onvoorspelbare situaties’ is een
driedaags trainingsprogramma
– 26 tot en met 28 augustus aanstaande – voor
schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs,
met Robert Biemans als cursusleider. Leidinggevenden
leren om vanuit verschillende invalshoeken te anticiperen
op willekeurige, onverwachte gebeurtenissen waarvan
de effecten mogelijk ingrijpend zijn. Ook krijgen deel
nemers de mogelijkheid om eigen ervaringen te delen met
medecursisten. Deze training sluit (gedeeltelijk) aan bij de
professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en
‘Regie & Strategie’ van het Schoolleidersregister PO.
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/
leadingtheunexpected

Stel: een leerling radicaliseert en komt in traditioneel gewaad
naar school, laat zijn baard staan, er is de dreiging van een
wapen…
“Als schoolleider weet je wat voor toestroom van leerlingen
je binnenkrijgt. De kracht van informatie is enorm. Hoe
beter je geïnformeerd bent, des te gerichter kun je anticiperen. En kan een school van tevoren beleid maken op hoe je
zo’n individu of groep als school gaat bereiken. Niet alleen
dit jaar, maar ook voor de jaren erna. Als het beleid afwijkt
van de operationele werkelijkheid, moet je tijdig bijsturen.
Die flexibiliteit wordt verwacht van een leidinggevende.”
Is dat niet veelgevraagd voor mensen in het onderwijs?
“Ja, maar het is wel noodzakelijk. Eén persoon kan de veiligheid van iedereen in gevaar brengen. Alle radars moeten
open staan. Niet de partij met de grootste kanonnen wint
de oorlog, maar de partij die het best geïnformeerd is
en daar het beste mee omgaat. Een leidinggevende moet
binnen zijn of haar team mensen een mandaat geven om
dingen te doen en hen dat vertrouwen geven. Niet van:
‘We konden de baas niet bereiken, dus gebeurde er niets’.”
Denk u dat iedereen het kan aanleren om koelbloedig te blijven en
juist te handelen in een noodsituatie?
“Er zijn altijd mensen die dat niet kunnen. Daar kun je
niet omheen. Dat wil niet zeggen dat ze slechte schoolbestuurders zijn. Dan komt de term ‘vertrouwen’ weer om de
hoek kijken. Binnen een team laat je iedereen zijn kennis
en kunde in kaart brengen en probeer je elkaar aan te vullen. In geval van oplopende spanning op school of in de
wijk, moet je je omringen met mensen die voor een stuk
complementariteit kunnen zorgen. De manager moet niet
alles kunnen of kennen.” _

Robert Biemans tijdens een seminar over leiderschap in de Landmacht.
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politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop,
woordvoerder Onderwijs voor de SGP in de Tweede Kamer.

hoog rendement
Als je de cv-ketel moet vervangen, kun je
het beste een ketel nemen met een zo hoog
mogelijk rendement. Die is gunstig voor de
samenleving als geheel, maar ook voor je
eigen portemonnee. Er zijn natuurlijk wel
andere ketels te koop, maar dan bespaar je
minder energie en dus minder geld. Goed
dat er voorschriften zijn waarin nauwkeurig
wordt aangegeven welk rendementsniveau
een cv-ketel heeft.
Zo’n HR-sticker ontbreekt in het onderwijs.
Gelukkig maar. Hoewel, soms lijkt het
alsof elke school toch een stickertje moet
krijgen, variërend van zeer zwak tot excellent. Op die manier zou de kwaliteit en
het rendement van elke school en van het
onderwijs als geheel inzichtelijk gemaakt
kunnen worden. Denkt men. Het rendement
van onderwijs is echter complexer, en dus
lastiger te bepalen dan dat van een cvketel. Onderwijskwaliteit en -rendement is
veelzijdig en waardenvol. Onderwijsmensen doen er goed aan die veelzijdigheid en
waarden in het oog te houden. Het is bij uitstek aan schoolleiders om die voortdurend
zichtbaar te maken. Juist omdat elementen
die het moeilijkst meetbaar zijn niet zelden
de belangrijkste blijken.

In de onderwijsbegrotingen van de laatste
jaren is meteen te zien waar het huidige
beleid mank gaat. Er zijn allerlei streefcijfers opgenomen, maar de keuze van de
aandachtsgebieden lijkt nogal eenzijdig.
Waarom bijvoorbeeld wel de ambitie om de
Citoscore te verhogen, maar geen concrete
normen voor culturele activiteiten? Waarom
in het voortgezet onderwijs wel een streefpercentage richting bètaopleidingen, maar
niet voor het aantal leraren Duits? Dit is
overigens géén pleidooi om nog meer
streefcijfers op te nemen… Fundamenteler
is het probleem dat deze cijfers gemakkelijk kunnen afleiden van de werkelijke
kwaliteit en het echte rendement van
onderwijs. Waar blijft namelijk de pedagogisch-didactische kant van het onderwijs
in de cijfers die doorgaans gebruikt worden
om scholen in kaart te brengen? Juist daarin klopt het hart van de school. Cijfers moeten vooral een opstapje zijn om in gesprek
te raken over de visie van de school en
over de vraag in hoeverre die in de praktijk
handen en voeten krijgt. Cijfers moeten een
peilstok zijn, geen stok om te slaan.
Ook in de verantwoording naar externen
gaan cijfers soms zomaar een eigen leven
leiden. Zo vertelde een directeur in het

het rendement van onderwijs is
c o m p l e x e r e n l a s t i g e r t e b e pa l e n d a n
dat va n e e n cv - k et e l

speciaal onderwijs me dat de inspectie
de uitstroom vanuit zijn school naar de
arbeidsmarkt te laag vond. Hè, denk je dan,
het gaat toch om het welbevinden van deze
kwetsbare kinderen? Toch niet in de eerste
plaats om het economisch rendement dat
samenleving of overheid van hen kan hebben? De kernvraag moet toch zijn: wat is in
het belang van de leerling?
In een recente debatbijeenkomst over de
toekomst van het onderwijstoezicht – mede
georganiseerd door AVS – werd het belang
van een volwassen onderwijssector benadrukt. Een sector die niet aan het infuus
van externen hangt, maar zelfbewust een
eigen koers volgt. Schoolleiders staan
daarbij in de frontlinie. Het begint er heel
basaal mee dat schoolleiders voldoende
zicht hebben op de mogelijkheden en grenzen van de professionele ruimte.
Een HR-ketel is bedoeld om energie te
besparen. Hoog rendement in het onderwijs kóst momenteel echter energie: controlisme, kwaliteitscycli, voorgeschreven
toetsen, gedetailleerde administratie en zo
meer. Het meer is nooit vol. En dat terwijl
het onderwijs zelf energie kan generen.
Door namelijk de professionals voor de
klas en in de schoolleiding de ruimte te
gunnen om te doen waar ze goed in zijn:
optimaal onderwijs verzorgen voor elke
leerling. Zij zijn de deskundigen. _

reageren?
Mail naar r.bisschop@tweedekamer.nl.

k a der prim a ir juni 20 15
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend
deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met
het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015
doorloopt?
tekst harry van soest

Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
per 1 juli aanstaande kan onder andere bij ontslagbeleid afvloeiing van personeel volgens het principe last in first out niet meer
gehanteerd worden. De wet gaat per 1 juli 2015 uit van het
afspiegelingsbeginsel. Omdat plaatsing in het risicodragend deel
van de formatie (RDDF) vóór de zomervakantie bekend moet zijn
bij degene die het betreft, dient in het (bestuurst) formatieplan
2015 – 2016 aangegeven te worden welke functiecategorie(ën) de
RDDF-plaatsing betreft en hoe het afspiegelingsbeginsel wordt
toegepast. Voor de vaststelling van het (bestuurs)formatieplan is
instemming vereist van de P(G)MR.
Wanneer wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast?
Dat gebeurt op grond van bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag
om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Bedrijfseconomische
redenen zijn:
• De slechte financiële situatie van het bestuur;
• Structurele werkvermindering binnen het bestuur;
• Bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld reorganisaties).
Hiervoor geldt op grond van de CAO PO 2014 – 2015 nog steeds
DGO-voering;
• Beëindiging van (een deel van) de functies binnen het bestuur;
• Technologische veranderingen, zoals automatisering van
werkzaamheden;
• Bedrijfsverhuizing.
Hoe wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast?
Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare
(‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke

leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze
werknemers worden als eerste ontslagen. Het gaat om de volgende
leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot
55 jaar, 55 tot AOW-leeftijd.
Werknemers met een AOW-uitkering worden als eerste ontslagen.
Een werknemer van 55 jaar of ouder mag dan blijven, ook als deze
later in dienst is gekomen dan de AOW-gerechtigde.
Vervallen er vijf banen en hebben acht werknemers recht op AOW?
Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen
het eerst ontslag.
Het afspiegelingsbeginsel geldt niet als:
• Het bestuur zijn activiteiten beëindigd;
• Een functie vervalt die maar door één werknemer wordt ingevuld;
• Een groep soortgelijke functies in z’n geheel vervalt.
Het bestuur mag van het afspiegelingsbeginsel afwijken als:
• Een werknemer meer moeite heeft met werk vinden ten opzichte
van collega’s;
• De werknemer onmisbaar is, of als er geen vervanging voor is;
• De werkgever de werknemer heeft gedetacheerd bij een instelling
die hem/haar niet kwijt wil.
NB: De WWZ is niet van toepassing op openbare scholen, die onder
een gemeente of een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs vallen.
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.

Afspraken en gevolgen doorlopen CAO PO 2014 – 2015
In een gezamenlijke brief is uiteengezet wat het doorlopen van de CAO PO 2014 – 2015 betekent voor onder meer de situatie na 1 juli
2015, de ingangsdatum van belangrijke delen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hierover zijn afspraken gemaakt (overgangsrecht
tijdelijke contracten/ketenbepaling). Andere consequenties van het doorlopen van de huidige CAO PO betreffen ontslagroutes en RDDFplaatsing, functiewaardering, Wet modernisering verlof en arbeidstijden en diverse subsidies. Alle afspraken en consequenties zijn te
vinden in de berichtgeving op www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo.
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p u b l i c at i e s e n p r o d u c t e n

avs in de per s

Jaargids voor po en vo

Filmen in klas en witte leerlingen
werven

Ook dit jaar biedt de AVS weer een uitgave boordevol informatie.
Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben po-leden inmiddels wederom een jaargids mét agenda-gedeelte ontvangen. In de
uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod voor leidinggevenden, veel vakinformatie voor schoolleiders en informatie over
de AVS. De jaargids voor vo-leden (zonder calendarium) is eind
mei verschenen. Zowel de jaargids po als die voor het vo is (na) te
bestellen bij de AVS, ook door niet-leden, via: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties).

p u b l i c at i e e n e - c o l l e g e
De sociale partners zijn het nog niet eens geworden over de
gezamenlijke standpunten voor een nieuwe CAO PO 2015 – 2016.
De huidige CAO PO 2014 – 2015 loopt daarom door tot aan het
moment dat er een nieuwe cao van kracht wordt.

Het ABC van de CAO PO
De AVS Helpdesk heeft een ABC-wegwijzer gemaakt
voor de CAO PO 2014 – 2015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item
te vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld
is als een leidraad voor de regelgeving. Kijk op
www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (publicaties).

E-college
Ook heeft de AVS een E-college gemaakt over de CAO PO
2014 – 2015 in samenwerking met TeachersChannel, waarin
deze cao in vogelvlucht (ongeveer een kwartier) nader wordt
toegelicht. Dit college is te vinden op
https://teacherschannel.nl/e-collegecao-po.

AVS-voorzitter Petra van Haren
liet op 28 mei in Dit is de dag
op Radio 1 haar licht schijnen
op het voorval dat een 8-jarige
leerling in opdracht van zijn
ouders een juf die niet goed
functioneerde filmde met een
smartphone. “Formeel gaat een
schoolleider over het functioneren van een leerkracht. Als ouders
of kinderen het idee hebben dat er iets niet in de haak is, nemen ze
dat normaal gesproken eerst met de leerkracht zelf op.” Van Haren
pleit voor een bredere maatschappelijke dialoog over het maken
van beelden op school en de werkplek in het kader van privacy.
“Mobiele devices maken steeds meer deel uit van het onderwijs.
Het is te makkelijk om te zeggen: filmen in de klas kan niet. De
school maakt zelf beleid over het al dan niet toelaten van mobieltjes
in de klas. Daarbij moet je rekening houden met ongewenste effecten en incidenten. En hoe je daarmee omgaat.”
Op 22 mei kwam Van Haren in het RTL Nieuws aan het woord over
de ludieke actie van twee ‘zwarte’ Amsterdamse basisscholen om
meer witte leerlingen te trekken. “Het is ongebruikelijk om kinderen
als PR-middel in te zetten, maar het is de afweging van de scholen
zelf om op deze manier op te treden tegen krimp en segregatie.”

instrumenten

Rekenprogramma Jaartaak 2015 – 2016
In de CAO PO 2014–2015 is bepaald dat de 40-urige werkweek moet
worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de
inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 – 2016. De AVS
heeft het rekeninstrument Jaartaak 2015 – 2016 uitgebracht, waarin
per personeelslid de gegevens kunnen worden ingevoerd en de
afspraken kunnen worden vastgelegd. Naar aanleiding van een aantal reacties van leden zijn enkele formules aangepast. De nieuwe
versie is te downloaden via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod/
instrumenten.

Rekenmodel Wet Schooltijden bijgewerkt
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties
van de gegevens en de gemaakte keuzes door voor schoolleiders. Het geactualiseerde ‘Instrument overgangsregeling wet
schooltijden versie 2015 – 2016’ is te downloaden via www.avs.nl/
vereniging/onsaanbod/instrumenten.
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advertentie

AL GEREGISTREERD ALS SCHOOLLEIDER?
Met een positief afgerond toetsend assessment afgenomen bij SLIM
Assessments toont u aan te voldoen aan de basiskwalificaties.
• Schoolleidersregister PO gecertificeerd
• Persoonlijke benadering en nagesprek
• Ontwikkelingsgericht

www.slimassessments.nl
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HORLINGS

Focus op
schoolfinanciën
HORLINGS Onderwijsaccountants is meer dan een handtekening. Wij combineren vakkennis
met actuele branchekennis om onderwijsinstellingen goed te bedienen.
De controle van uw jaarrekening doen wij dan ook net iets beter dan hoe u gewend bent, tegen
een scherpe prijs. Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020 - 570 02 00.
Bezoek ook eens onze site www.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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AMSTERDAM
Jozef Israëlskade 46
NL-1072 SB Amsterdam
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l a at s t e r eg i o n a l e l ed en b i j een ko m s t

Meepraten over nieuw toezichtkader en cao
De AVS is dit voorjaar op diverse plaatsen in het land
in gesprek gegaan met haar leden over het vernieuwde
toezichtkader van de inspectie en de invulling van de
40-urige werkweek. De laatste bijeenkomst vindt plaats
op dinsdag 30 juni op de Koningin Beatrixschool in
Papendrecht (Zuid-Holland).
Een afgevaardigde van de onderwijsinspectie is aanwezig om vragen
van schoolleiders over de transitie van het toezicht te beantwoorden.
De inspectie staat hierbij open voor suggesties uit het veld. De AVS
gaat naast de 40-urige werkweek ook in op de stand van zaken nu de
CAO PO 2014 – 2015 doorloopt. Wat betekent dit?

Hoofdinspecteur Arnold Jonk tijdens een eerdere ledenbijeenkomst
in Kerkrade.

Aanmelden voor de laatste ledenbijeenkomst op 30 juni in
Papendrecht kan via www.avs.nl/agenda/avsledenbijeenkomsten.
Collega’s die (nog) geen lid zijn van de AVS zijn eveneens van harte
welkom als introducé. De bijeenkomst is uiteraard kosteloos.

commissie onderwijs

Schooladvies en Passend
onderwijs
De commissie Onderwijs van de AVS kwam 22 mei
samen om te praten over de recente Kamervragen over
schooladviezen en eventuele onderadvisering. Net als
staatssecretaris Sander Dekker deelt de commissie de
zorgen van de Kamerleden niet. De commissie herkent
meer in de uitslagen van het brede inspectieonderzoek uit
2014, dat aangeeft dat in ruim 85 procent van de gevallen
het gegeven advies klopt.
Schooladviezen worden zorgvuldig gegeven en passen grotendeels
bij de scores op de eindtoets. In de meeste gevallen, constateert
de inspectie, stemmen de vooraf verstrekte adviezen en inschrijvingen overeen met de uitslagen. De commissie Onderwijs van de
AVS vindt het wezenlijk dat er ruime mogelijkheden blijven om in
de beginfase van het voortgezet onderwijs nog te kunnen wisselen.
“De ontwikkeling van een kind in deze leeftijd is niet feilloos te
voorspellen. Daarom zijn we over het algemeen voor dubbele
adviezen, heterogene brugklassen en brede scholengemeenschappen. Het advies moet het kind niet op een route plaatsen waar het
niet meer uit kan.” De commissie herkent zich ook niet in het beeld
dat er meer segregatie ontstaat in het onderwijs, zeker niet bij de
overgang van po naar vo. “We constateren dat het basisonderwijs
goed zijn weg heeft gevonden in dit eerste jaar waarin het schooladvies doorslaggevend was. En ook dat het belangrijk blijft om te
adviseren vanuit hoge verwachtingen en kansen.”
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Verder lijkt Passend onderwijs vrij rimpelloos zijn weg gevonden
te hebben, aldus de commissie. “Natuurlijk zijn er nog vragen en
knelpunten. Er zijn nauwelijks meldingen, maar wij denken dat veel
wordt opgelost voordat het bij de landelijke klachtencommissie
terecht komt. Bijvoorbeeld door consulenten of de ombudsman van
het samenwerkingsverband. Een goede zaak.”
In de politiek is er tot slot beweging rond de structuur van besturen
en raden van toezicht en de effecten hiervan. In de commissie is
eveneens gesproken over hoe schooldirecteuren in relatie staan tot
het bestuur. Ervaringen in de manier van aansturen en transparant
handelen verschillen. De commissie ziet een groot belang in horizontale verantwoording door besturen. “Als AVS benadrukken we
de belangen en de positie van de schoolleider.”
De commissie is blij met de grote betrokkenheid van AVS-voorzitter Petra van Haren en de manier waarop zij de kennis van de
leden inzet als informatiebron bij actuele vragen. Gerard van
Doodewaard, sinds 2002 lid van de commissie, en twee andere
leden hebben afscheid genomen. Daardoor ontstaat ruimte voor
aanvulling.

oproep nieuwe commissieleden
Wilt u meepraten over onderwijsbeleid in de commissie
Onderwijs van de AVS? Stuur dan een mailtje naar voorzitter
Liny Demandt, demandtmertens@gmail.com. Om de samenstelling zo breed mogelijk te houden zijn startende directeuren
en schoolleiders vanuit cluster 4 en het speciaal basisonderwijs extra welkom.
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op
met de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Juni, augustus, september en oktober 2015
Opleiding / leergang / training / masterclass

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo)

16 juni

Jan Stuijver

• Masterclass Schooldirectie & privacy (po en vo)

24 juni

Jan Stuijver, Romeo Kadir

• Training Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties*** (po en vo) nieuw 26, 27 en 28 augustus

Robert Biemans

• Leergang Interim-management, iets voor u? (po) Vol! Nieuwe serie start op 21 jan.

10 en 11 september

Tom Roetert

• Leergang Professioneel bestuurder (po en vo) Vol! Nieuwe serie start op 21 jan.

10 en 11 sep., 13 en 14 okt.

Roelf Willemstein

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam * Vol! Nieuwe serie start op 20 jan.

16 en 30 sep., 14 en 28 okt.

Tom Roetert, Chris Eelman

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam * Vol! Nieuwe serie start op 20 jan.

16 en 30 sep., 14 en 28 okt.

Tom Roetert, Henny Molenaar

• Training Pensioen in zicht, hoe voert u het gesprek met uw teamlid?*** (po en vo)

24 september

Tom Roetert

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk***

24 september

Jan Stuijver

• Leergang Bildung voor schoolleiders ** nieuw

25 en 26 september

Erno Eskens, Dick Middelhoek

• Training De dynamiek van verandering, Spiral Dynamics Integral (po en vo)

28 september

Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

• Leergang Middenkader (po en vo)

7 oktober

Bob Ravelli

• Leergang Persoonlijk leiderschap ** nieuw

8 oktober

Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Mediationvaardigheden voor schoolleiders

8 oktober

Jan Plevier, Ruud de Sain

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

12 en 13 oktober

Roelf Willemstein

• Leergang Clusterdirecteur

15 oktober

Roelf Willemstein

• Training Zelfevaluatie in de school***

15 oktober

Jan Stuijver

(onder voorbehoud)

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd voor basisregistratie.

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

a dv i e s o p m a at
Wilt u een opleiding, leergang, training,
masterclass, advies of coaching op maat en/of
in company voor uw organisatie of team?
Neem dan contact op met Roelf Willemstein,
AVS Centrum Educatief Leiderschap, via
adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010.
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6 eenda agsen en 1 tweeda agse

Leergang Middenkader
Als middenmanager vervult u een scharnierfunctie in een school.
Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces
zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In de
leergang leert u leidinggeven aan een bouw of afdeling door het
ontwikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten en
het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie
als sparringpartner voor managementvraagstukken, kunt u reflecteren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en
in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen
organisatie) uit te voeren, te analyseren en te vertalen in beleid.
Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ heeft u toegang
tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam
en/of tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Ook krijgt u
toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan
verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.
Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelingsleiders of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende
positie te gaan vervullen.
Data: Serie 1: 7 oktober 2015, 4 november 2015, 5 januari, 6 januari,
3 februari, 9 maart, 30 maart en 18 mei 2016
Serie 2: 13 januari, 17 februari, 23 maart, 24 maart, 20 april,
25 mei, 22 juni en 14 september 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/mk

4 tweeda agsen en 1 eenda agse

16 eenda agsen en 1 tweeda agse

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam
In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk
leiderschap en is er veel aandacht voor het ambachtelijke deel van
het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie,
onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. U leert onder
andere onderzoek in te zetten en data in en over de school te benutten en kennisbronnen van buiten de school te ontsluiten. Alle vijf de
basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten
en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan bod. Een verbetertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt geven, vormt de
belangrijkste casus. Deelnemers
aan deze cedeo gecertificeerde
opleiding ontvangen het certificaat
Schoolleider Basisbekwaam.
Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en
coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen
tot schoolleider.
Data nieuwe serie: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari,
16 maart, 30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,
28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,
14 december en 21 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb

16 eenda agsen en 1 tweeda agse

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider
heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw
dagelijkse functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag
persoonlijke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten
van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving
verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de
juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Aan de orde
komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excellent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht
van het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van
bevlogen collega’s en kennisdragers.

In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van
persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling
(o.a. veranderprocessen) en onderzoek komen aan bod. Na afloop
kunt u onder andere leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.
Deelnemers aan deze cedeo gecertificeerde opleiding ontvangen het
diploma Vakbekwaam Schoolleider
(register diploma po).

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,
die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.
Data: Serie 1: 14 en 15 januari, 11 en 12 februari, 22 en 23 maart,
19 en 20 mei en 20 juni 2016
Serie 2: 4 en 5 februari, 7 en 8 april, 9 en 10 juni, 15 en 16 september
en 10 oktober 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/es
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Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare
competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam.
U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een
substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft
een middenmanagementopleiding afgerond.
Data nieuwe serie: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari,
16 maart, 30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,
28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,
14 december en 21 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sv
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5 tweeda agsen en 5 eenda agsen

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Professioneel
bestuurder

Leergang Interim-management

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.
U geeft richting aan een organisatie in voortdurende verandering.
U leert onder andere te handelen als een bestuurder met een
herkenbare eigen stijl, om te gaan met de veelheid aan spelers en
stakeholders in een onderwijsorganisatie en het werkveld, en het
effectief inrichten van intern en extern toezicht en medezeggen
schap. Ook leert u omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen
(zoals standvastig zijn en meebewegen) en verantwoord risico’s
nemen. Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk
voor uw eigen organisatie wordt u tijdens de hele leergang uitge
daagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de
vertaling naar uw strategische beleid voor de middellange termijn.
Ook reflecteren op eigen handelen staat centraal. Bij voldoende
beoordeling van uw portfolio ontvangt u een certificaat.
Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding (eind
verantwoordelijk) aan een onderwijsorganisatie.
Data nieuwe serie: 21 en 22 januari, 18 februari, 23 en 24 maart,
21 april, 19 en 20 mei, 23 juni, 8 en 9 september, 12 en 13 oktober,
17 november en 15 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/pb

leergang bildung voor schoolleiders

Interimmanager zijn vraagt van een zelfstandige professional met
specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en menta
liteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,
transparantie en professionaliteit van groot belang. Juist het met
distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om
mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voorwaarde om
succesvol te zijn. In de leergang komt onder andere aan de orde
welke competenties interimmanagers nodig hebben (de drie C’s)
om organisatieveranderingen aan te sturen en wat de invloed is van
de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol
die ze vervullen.
Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,
adjunctdirecteuren en interimmanagers die een volgende stap
in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor
interimmanagement.
Data nieuwe serie: 21 januari, 22 januari, 11 maart, 27 mei, 15 en
16 september, 3 en 4 november 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/im

Nieuw!

Werken aan toekomstgericht
onderwijs vanuit klassieke filosofie
Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst die niet
bekend is? Hoe krijg je meer ondernemerschap en vorming
in het onderwijs? Hoe voer je als schoolleider gesprekken
over waarden en moraliteit en hoe ga je om met ethische
dilemma’s, vernieuwingen en ‘infobesitas’? Deze vragen
staan centraal in de nieuwe leergang ‘Bildung voor
schoolleiders’, die het AVS Centrum Educatief Leiderschap
samen met de Internationale School voor Wijsbegeerte
organiseert. “Het wapent je tegen tunnelvisie.” tekst
winnie lafeber

Met bildung wordt persoonlijke, maatschappelijke en culturele
vorming bedoeld. Erno Eskens, programmamanager van de nieuwe
leergang: “Het heeft een eeuwigheidswaarde, het is eigenlijk niets
nieuws. Vaardigheden uit de 4e eeuw voor Christus zijn eigenlijk
nog steeds relevant. Welke waarden moet een school uitdra
gen? Hoe stel je de waarheid vast? Wanneer handelt een school
onethisch? Dit speelt vandaag de dag nog steeds een rol.
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De kern van het onderwijs is kinderen ergens toe vormen, zodat
ze zich staande weten te houden in een veranderende wereld.”
Eskens is filosoof, politicoloog en programmadirecteur van de
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden.
Hij wordt bijgestaan door zijn collega Dick Middelhoek, externe
trainer, sociaal ondernemer en coach, die als moderator van de
leergang is aangesteld. Samen met twaalf topdocenten die hun
sporen verdiend hebben als filosoof, auteur, hoogleraar en/of
jurist zorgen zij voor een leergang op hoog niveau.
Middelhoek: “Met bildung help je kinderen met nadenken, goede
gesprekken voeren, initiatieven nemen. Ze moeten later goed
toegerust zijn in deze complexe wereld. Dit sluit ook aan bij de
dialoog Onderwijs2032. Leraren zijn degenen die het over dienen
te brengen, maar daarvoor is het belangrijk te beginnen bij school
leiders. Eskens: “Het rendementsdenken neemt een belangrijke
plaats in momenteel. Ook worden we overspoeld met informatie.
Hoe verwerk je dat? Schoolleiders staan in het centrum van nieuwe
ontwikkelingen, maar weten zij hoe daarmee om te gaan?”

‘d e l e e r g a n g i s e e n s pa n n e n d e
c o m b i n a t i e v a n f i lo s o f i e
en praktisch onderwijsdenken’
Agoramodel
Via waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) ontdekken
deelnemers tijdens leergang wat ze eigenlijk
allemaal al aan bildung doen. Het sokratisch
gesprek is een democratische, argumentatieve
dialoogvorm. Bij beide komt het zogenaamde
Agoramodel aan de orde, dat is opgesteld
door de onlangs overleden René Gude, ouddirecteur van de ISVW en voormalig Denker des
Vaderlands. Dit model beschrijft de wereld in
termen van soorten gebouwen die je in de oude
tijd rondom de Agora (Griekse benaming voor
marktplaats en stadscentrum, red.) vond: privé,
privaat, publiek en politiek en daarnaast gebouwen voor religie, filosofie/wetenschap, sport
en kunst. Eskens, die met Gude en anderen het
Erno Eskens
model verder ontwikkelde: “Deze gebouwen
bieden houvast voor iedereen die zich wil oriënteren in een snel veranderende wereld. Elk type
gebouw (of ‘levenssfeer’) heeft een eigen normen- en waardenstelsel. Wat je thuis mag doen,
doe je niet op het werk of in de kerk. Als je de
normen en waarden van de verschillende sferen
begrijpt, helpt dat je om je gemakkelijk door de
wereld te bewegen en je niet te verschuilen in
een of twee van deze gebouwen. Als je de agora
nooit oversteekt, dreigt namelijk het risico van
tunnelvisie. Bildung wapent je daartegen. Het
is belangrijk om ook buiten het domein van de
school te kijken.”
Dick Middelhoek

Actuele onderwijspraktijk
Hoewel de leergang een duidelijke filosofische insteek heeft, legt
de moderator elke bijeenkomst de link met de actualiteit en de
onderwijspraktijk. Hij verbindt ook de diverse onderwerpen met
elkaar. Middelhoek: “Iedere bijeenkomst neem ik een dagelijks
dilemma bij de kop en kies ik oefeningen die relevant zijn voor
de onderwijspraktijk. De bedoeling is dat de deelnemers het
geleerde meteen in een teamvergadering agenderen en opdrachten mee naar school nemen. Ook werken we
met bring your own device (BYOD) om dingen
op te zoeken. In feite is de leergang een spannende combinatie van filosofie en praktisch
onderwijsdenken.”
Eskens: “Deelnemers leren de waarden in een
school goed verwoorden en weten dat er ook
andere waarden zijn. Ze leren (ethische) standpunten herkennen en ermee omgaan, evenals
omgaan met (technische) vernieuwingen en
zich wapenen tegen tunnelvisie.” Het uiteindelijke doel van de leergang is dat kinderen beter
Foto: Paul Scheulderman
voorbereid worden op een wereld die we niet
kennen. Middelhoek: “Bij 21e eeuwse vaardigheden gaat het om goed kunnen nadenken,
zelfstandig keuzes maken, initiatief nemen en
moed en ondernemerschap tonen. Practice
what you preach, zorg dat leerlingen de baas
worden over hun eigen leven.”

‘met bildung ontwikkel
je denkva ardigheden
die je je hele leven kunt
gebruiken’

Denkfouten voorkomen
Het ontwikkelen van denkvaardigheden en gesprekstechnieken
komt bij de diverse onderdelen van de leergang aan bod, zoals
bij ‘waarheidsvinding’, ‘ethiek’, ‘filosoferen met collega’s en
kinderen’ en ‘retorica’. Waarheidsvinding wordt gegeven door
gastdocent Ton Derksen, hoogleraar wetenschapsfilosofie. Hij
analyseerde diverse rechtszaken, waaronder die van verpleegster Lucia de B., waarbij hij denkfouten ontdekte bij de rechter.
Zijn boek zorgde ervoor dat deze zaak werd herzien. Eskens: “Hij
leert deelnemers hoe je tot een goed oordeel komt. Het is heel
gebruikelijk dat je je snel een mening vormt over een gebeurtenis
of persoon. Is daar genoeg bewijs voor of wordt je mening ontkracht?” Bij ethiek leren deelnemers om gesprekken over ethische
dilemma’s in goede banen te leiden. Het gaat om het begrijpen
waarom mensen bepaalde standpunten innemen. Het filosofische
gesprek zorgt ervoor dat je meer betrokken raakt bij je werk en
niet te snel conclusies trekt of de praktijk erbij haalt. Bij retorica
gaat het onder andere over het overtuigen met taal.” Middelhoek:
“Gesprekken aangaan over morele dilemma’s vereist moed.”
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Doelgroep: schoolleiders po
Data: Serie 1 (najaar 2015): 25 en 26 september, 30 en
31 oktober, 27 en 28 november 2015, 22 en 23 januari, 5 en
6 februari, 8 en 9 april 2016
Serie 2 (voorjaar 2016): 15 en 16 januari, 4 en 5 maart, 18 en
19 maart, 1 en 2 april, 13 en 14 mei, 3 en 4 juni 2016
Schoolleidersregister PO: De leergang ‘Bildung voor schoolleiders’
is door het Schoolleidersregister
PO gecertificeerd voor formeel
leren ten behoeve van de herregistratie. De leergang is dekkend bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Toekomstgericht onderwijs’ en kan
onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van schoolleiders.
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/bildung
en bijgesloten folder
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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: bestuurders, schoolleiders, leraren po en vo
van: Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde
Leefstijl (SBGL)
wanneer: 20 t/m 24 september
waar: Schotland
wat: studiereis

Studiereis Gezonde School
Schotland
Schotland is al een stap verder dan wij met het formuleren en
uitvoeren van een nieuw curriculum met daarbinnen aandacht
voor ‘gezondheid en welbevinden’. Wat zijn de successen
en valkuilen van dit curriculum for excellence? Wat leren wij
hiervan? Een bruikbaar voorbeeld van de manier waarop het
thema ‘gezondheid en welzijn’ is geïntegreerd in het onderwijs.
www.studiereisgezondeschool.nl

voor: leidinggevenden, teamleiders, docenten vo
van: Voion i.s.m. Stichting Werkkring en Adviesbureau KOCK
wanneer: 16, 17 en 25 juni
waar: resp. Tilburg, Zwolle en Woerden
wat: publicatie/kijkwijzer en regionale themabijeenkomsten

Professionele ruimte
Waar begin je als je als school aan de slag wilt met professionele ruimte? In de Kijkwijzer professionele ruimte staan achtergronden en concrete werkvormen om de dialoog in school op
gang te brengen. Vertrekpunt is de opvatting van medewerkers
over de ervaren en gewenste invloed op onderwijskundige en
organisatorische zaken. Gratis downloaden: www.voion.nl
In juni zijn er drie regionale bijeenkomsten rond dit thema.
www.voion.nl/nieuws/aan-de-slag-met-professionele-ruimte

voor: leidinggevenden
van: OMJS en Stichting De Brink
wat: boek

Uplifting leadership
Hoe kunnen medewerkers binnen een organisatie boven
zichzelf uitstijgen, uitmuntend presteren en het ondenkbare
waarmaken? Door ze uit de ‘grammofoonplaat-groef’ te halen.
Hoe je dat als (school)leider doet, laten Andy Hargreaves en
zijn collega’s zien. Met voorbeelden uit onderwijs, bedrijfsleven en sport bieden de auteurs ideeën om veranderingen in
scholen te realiseren en de professionele effectiviteit verbeterimpulsen te geven. De uitgave is vertaald en voorzien van
een epiloog over de toepassing op de Nederlandse situatie.
http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: onderwijsprofessionals, waaronder leidinggevenden
van: European Association for Practitioner Research on

voor: po en vo

Improving Learning (EAPRIL)
wanneer: 24 t/m 27 november
waar: Luxemburg
wat: congres

van: Kennisnet en Stichting School & Veiligheid

Educating the generation of
tomorrow
Presentatie van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van het leren van professionals, waaronder schoolleiders, en
het onderwijs. Thema dit jaar is ‘Educating the generation of
tomorrow’. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere
de professionele ontwikkeling van leraren, leren en lesgeven en
ict & media. Met veel aandacht voor (evidence based) onderzoeken. Vroegboekkorting tot 10 september. Aanmelden tot uiterlijk
20 november. www.eaprilconference.org
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wat: brochure

Sociale veiligheid op school
en internet
Hoe realiseer je een sociaal veilig klimaat op school? Hoe
zorg je ervoor dat leerlingen ook online positief met elkaar
omgaan? Hoe reageer je als school adequaat als er een digitale
ramp gebeurt? Scholen zijn straks wettelijk verplicht te zorgen
voor een sociaal veilige schoolomgeving. Bevat onder andere
een stappenplan waarmee scholen de schade bij digitale
incidenten kunnen beperken. Inclusief juridische kaders
voor als het misgaat. www.schoolenveiligheid.nl/actueel/
sociale-veiligheid-op-school-en-internet

voor: iedereen die beroepshalve betrokken is bij leerlingen
met Sepcial Educational Needs (SEN)
van: Lexima Academie
wanneer: 16 september
waar: Cinemec, Ede
wat: conferentie

Passend onderwijs in de klas
Hoe ga je in de klas om met verschillen, bijvoorbeeld
met gedragsproblemen, leerstoornissen en fysieke
beperkingen? Wat zijn de extra ondersteuningsbehoeften
van een kind? Wat betekent het beleidskader van overheid en
samenwerkingsverband concreet vertaald? Het programma
van de nationale SEN-conferentie bestaat uit 33 lezingen
waarin sprekers een brug slaan tussen theorie en praktijk.
www.nationalesenconferentie.nl

voor: geïnteresseerden
van: uitgeverij De Rijnlandse School
wat: boek

Drijfveren en idealen van
schoolbestuurders
Schoolbestuurders vormen een belangrijke schakel in het
onderwijsveld tussen scholen en overheid. Maar er is weinig
bekend over de drijfveren en idealen van schoolbestuurders.
Onderwijskundige Rikie Blijswijk licht aan de hand van persoonlijke verhalen de visies, activiteiten, ambities en idealen
van schoolbestuurders uit. Naast de dertien bestuurders die
centraal staan in het boek ‘Zichtbaar’, zijn er inleidingen van
de voorzitters van de PO-Raad en VO-raad en een reflectie van
prof. dr. Gert Biesta. www.derijnlandseschool.nl/uitgeverij/
onderwijsboeken

voor: onderbouwleerkrachten
van: uitgeverij SWP

voor: onderwijsprofessionals po en vo

wat: boek

van: Augeo
wat: online magazine

Van kerndoel tot kleuterlijn
Wat kan het onderwijs leren van de onderzoekende wijze
waarop kleuters leren? Basisschoolleerlingen toerusten voor
‘een wereld die nog van alles kan blijken te zijn’ begint letterlijk aan de basis, in de onderbouw van de basisschool. Het
praktijkboek gaat in op de vraag hoe het omgaan met (kern)
doelen kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van
kleuters. Zo ontstaat een ontwikkelingsperspectief dat recht
doet aan de verworvenheden van het kleuteronderwijs, maar
ook inspeelt op ontwikkelingen in een veranderende wereld.
De opgenomen kleuterlijnen zijn ook digitaal beschikbaar via
www.kleuterplan.nl Meer informatie: www.swpbook.com

Veilig opgroeien, thuis en
op school
Magazine(s) over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Ook staat er in TKM informatie over wat scholen kunnen doen
voor kinderen die zulke gebeurtenissen meemaken. Geschikt
voor smartphone of tablet. Verschijnt tien keer per jaar. Gratis
abonnement aanvragen: info@augeo.nl, www.augeo.nl/
tijdschriftkindermishandeling

voor: leraren, ib’ers, mentoren, leerlingbegeleiders,
voor: onderwijsprofessionals po en vo
van: Koninklijke Van Gorcum
wat: boek

Aandacht voor verschil
Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag,
zeker met het oog op Passend onderwijs. Wat heeft een leerling
die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas? Hoe
kunnen krachtbronnen, oftewel ‘beschermjassen’ uit de familie,
historie en cultuur van het kind en de leraar ingezet worden
op school? Verhalen van professionals, ouders en kinderen
brengen in het boek ‘Beschermjassen op school’ de theorie
tot leven. Met tips om er meteen mee aan de slag te gaan.
https://webwinkel.vangorcum.nl
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zorgcoördinatoren, (sociale) veiligheidscoördinatoren,
arbo-coördinatoren
van: APS
wanneer: 17 september en 6 oktober of 5 en 24 november
waar: Utrecht
wat: tweedaagse training

Anti-pestcoördinator
Hét (wettelijk voorgeschreven) aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders bij pestgedrag op school. Hij of zij wijst de weg naar
oplossingen en houdt contact totdat het pesten is gestopt.
Andere taken: preventie, registratie en advies over schoolveiligheidsbeleid. De training bevat naast theorie ook oefensituaties
uit de praktijk en een opdracht waarmee deelnemers de
bestaande socialeveiligheidsvoorzieningen op school in kaart
brengen. www.aps.nl/agenda
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Rob Jiskoot

maakte vijf jaar geleden de overstap van Rotterdam
naar Middelburg. Het was ook de stap van een
praktijkschool naar een openbare basisschool:
De Leeuwenburch. Zijn uitdaging: goede concepten
uit met name de Verenigde Staten vertalen
naar de behoefte en wensen van een
Zeeuwse school.
www.deleeuwenburch.nl

De leerkampioenen
van Middelburg
K

en je de Big Picture-scholen uit de Verenigde

teit van alle scholen – gezamenlijke ontwikkel-

Staten? Die geven een sterk geïndividualiseerde

punten, zoals het afstemmen van Archipelbeleid

vorm van onderwijs, waarbij het talent en de

naar schoolbeleid – kunnen aanpakken en

passie van de leerling het leerproces sturen.

schrijven dan concrete plannen op teamniveau.

Het levert gemotiveerde leerlingen op, leert

Verder fungeert elke directeur als critical friend.

hen hun talenten te benutten en met anderen

De overleggen zijn beslist geen “met-de-voeten-

om te gaan. Dat sluit aan op mijn eigen visie.

op-tafel-besprekingen”. We gaan inhoudelijk

Een ander mooi concept uit Amerika is Teach

de diepte in. Vragen door, geven elkaar advies

like a Champion, gebaseerd op het boek van

en waar mogelijk oplossingen. Ik heb laatst

Doug Lemov. Lemov observeerde leraren die

met twee collega-directeuren gesproken over

opmerkelijke resultaten wisten te bereiken en

onze plannen voor de toekomst. We hebben op

tekende allerlei bruikbare technieken op. Drie

de Leeuwenburch, mede op basis van Teach

jaar geleden heb ik enkele teamleden naar een

like a Champion, het “Trots-plan 2015-2019”

training hierover gestuurd. Zij kwamen razend

opgesteld. Onder meer door het gesprek met de

enthousiast terug. We hebben besloten om

collega-schoolleiders zijn we ervan overtuigd dat

enkele technieken door een ontwikkelgroep van

we onze ontwikkelpunten kunnen aanpakken.

docenten te laten implementeren. Bijvoorbeeld
de drempeltechniek: je staat ‘s ochtends bij

Mijn lerend vermogen groeit door feedback te

de deur van het klaslokaal en schept zo een

vragen en krijgen. Aan medeschoolleiders, maar

verwachtingspatroon: hier kom je binnen om te

ook door het team feedback te vragen op mijn

leren.

handelen als directeur en hierover in gesprek
te gaan. Dat heeft als uitwerking gekregen dat

www.schoolaanzet.nl
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Een dergelijke implementatie kun je alleen

bij het ontwerpen van het “Trots-plan” het team

realiseren als je school een lerende organisatie

een prominente rol heeft gekregen. De teamle-

is. Maar hoe leer je het team leren? En hoe ver-

den zijn nu aan zet en nemen het eigenaarschap

sterk je als directeur je eigen lerend vermogen?

en de ruimte om onze ideeën uit te voeren. Toen

Om hierop antwoord te krijgen, zijn we in het

ik hierover met mijn mensen in gesprek ging,

School aan Zet-programma gestapt. Ik zit zelf in

kwam gelijk een fikse dosis energie vrij. Het

de School aan Zet-stuurgroep voor de Archipel-

team heeft zelf gevraagd om meer ruimte voor

scholen, waartoe De Leeuwenburch behoort.

collegiale consultatie. Zodat ook op teamniveau

Binnen het traject leren de directeuren met en

feedback gevraagd en gegeven kan worden. Dan

van elkaar. We kijken of we – vanuit de diversi-

weet je: dit zijn teamleden om op te bouwen.

voor: directeuren, teamleden en besturen van basisscholen

advertentie

voor u geselec teerd

Leren in de
21ste eeuw

en kindcentra / opdrachtgevers
van: nai010 uitgevers
wat: handboek

Verbouwen als nieuwe opgave

Groei
Gedrev
en
S am e n

Belev
Eigena ing
ars
Verbin chap
ding

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen
worden verbouwd. De visies en behoeftes veranderen voortdurend en er is veel achterstallig onderhoud. De Scholenbouwatlas
biedt hulp en bevat een overzicht van actuele verbouwopgaven,
voorbeelden van verbouwingen en ervaringen van gebruikers
over processen en mogelijkheden. Goed verbouwen, met
een integrale aanpak, blijkt een alternatief voor nieuwbouw.
www.nai010.com/scholenbouwatlas

Part
Verand ner
erkun
Expert dige

De leerkracht
doet ertoe
Edux
Onderwijspartners

voor: groep 4, 5 en 6

Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75
4850 AB Ulvenhout

van: Stichting Media Rakkers en Radboud Universiteit
wat: gratis lespakket

Kritisch omgaan met reclame

ON

p a Dr EtRnWeIrJ S
s

T 076 524 55 00
I edux.nl
E info@edux.nl

1000-21-5000-0976
AVS KP 13:09
2014-2015-10
Project3_Opmaak
1 21-05-15
Pagina 1

02-06-15 11:22

Het boek bestaat
uit 7 delen:
Ontwikkeling
Thuis
School
Maatschappij
Lichaam en geest
Infectieziekten
EHBO
en een
uitgebreide index

voor: po en vo
van: Frans Schouwenburg, Kennisnet
wat: publicatie

Leren op maat kán
‘Scholen om van te leren’ bevat portretten van acht vernieuwende scholen in het po en vo, die laten zien dat het binnen de
wettelijke grenzen mogelijk is het onderwijssysteem zo in te
richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling.
En niet andersom. De gedurfde initiatieven van de scholen tonen
hoe zij maatwerk voor individuele leerlingen realiseren. Ict en
de inrichting van het gebouw kunnen daarbij een belangrijke rol
spelen. Gratis downloaden: www.kn.nu/scholenomvanteleren

Kleur:

1_4_st_AVS_fc_X.indd 1

advertentie

Reclame Masters leert kinderen vaardigheden waarmee zij
de media en de commerciële omgeving beter begrijpen en
interpreteren. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot bewuste
consumenten. Het lesmateriaal daagt kinderen uit zelf te ontdekken wat reclame is, hoe je het kunt herkennen en hoe je er
het beste mee om kunt gaan. Doel is een eigen mening vormen
over reclame, een kritische houding aannemen en leren bewuste
keuzes te maken. Downloaden: www.mediarakkers.nl

Educatief
netwerk

Een MUST
voor iedere
basisschool!

542

20,-

pagina’s!

r

Uitgeverij De Toorts Haarlem
Voor bondige informatie en bestellen Conradkade 6

www.toorts.nl

2031 CL Haarlem
023 - 553 29 20

1000-21-5000-0589 AVS KP 2014-2015-10
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OVERSTAP
POVO
Overstap primair onderwijs –
voortgezet onderwijs

Maakt de overstap PO-VO een stuk
eenvoudiger voor iedereen.
Groningen: “POVO is ideaal om
onze overstap in de provincie
te monitoren”

Overstap PO-VO:
✓ Eﬀectief beleidsondersteunend middel
✓ Actuele monitoring per school
✓ Zicht op advies en
plaatsing onderwijssoort
✓ Eerder duidelijkheid plaatsing
✓ Verlaging administratieve lasten
✓ Versoepeling overstapproces
✓ Terugkoppeling VO-PO: doorstroom,
opstroom, afstroom, uitstroom
Interesse? Neem contact met ons op!
www.overstappovo.nl • 0318 - 86 00 52 • info@overstappovo.nl

advertentie

1_2_li_AVS_fc_A.indd 1

1000-21-5000-0924 AVS KP 2014-2015-10

Kleur:

02-06-15 12:17

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
E Media Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
E Media Connecting Business B.V.
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ 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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boekbespreking

Onderwijs is in de ban geraakt van beleidsplannen, rendementsdenken, opbrengstgericht werken en kwaliteitstoetsen. We praten veel over effectiviteit van leerprocessen, leerprestaties evidence based prestatie indicatoren – overhead,
contacttijd –, levenslang leren, enzovoorts. Maar waartoe dienen die processen
eigenlijk? Waarom geven we onderwijs? Dertien filosofen gaan in de recente
publicatie ‘Waar, goed en schoon onderwijs’ terug naar de kern van de zaak.
tekst jan stuijver, avs

waar, goed en schoon
onderwijs
Drie fundamentele vragen komen aan
bod: hoe werkt het onderwijs, wat mag de
samenleving ervan verwachten en, wellicht
de belangrijkste vraag, waartoe dient onderwijs? Klassieke vragen die samenhangen
met de aloude filosofische zoektocht naar
het ware, het goede en het schone. De filosofen geven hun visie op onderwijs, zonder
zich af te vragen of wat zij schrijven wel past
in de huidige, heersende opvattingen.
Een van hen, Gert Biesta, onderscheidt
drie doelen: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. Kijkend naar de arbeidsmarkt is kwalificatie belangrijk. Niet voor
niets denken we na over de vaardigheden
die we in toekomstige beroepen nodig
hebben (21th century skills). Maar worden
in een tijd die zo snel verandert door onder
andere digitalisering de doelen socialisatie
en persoonsvorming niet steeds belangrijker? Om staande te blijven in de snel veranderende maatschappij en dito arbeidsmarkt,
zonder baanzekerheid, heb je juist die
vaardigheden hard nodig. Denk bijvoorbeeld
aan: persoonsvorming, onafhankelijk denken, creatief nadenken, moreel, integer en
zelfstandig handelen.
Een echte school is geen bedrijf, maar een
institutie die kinderen en jongeren in de verschillende onderwijsvormen van ons bestel
tot participerende en mondige volwassenen
vormt. Dat is de kern van de zaak, volgens
de 13 filosofen. We moeten van instituties
(de school, de rechtstaat, het gezin, het
parlement) geen organisaties (ondernemingen) maken. Die zijn gericht op efficiency,
doelmatigheid, rendement en opbrengsten.
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Instituties zijn associaties van mensen
waarin bepaalde vormen van gedrag een
normatieve geladenheid krijgen. Ze zijn niet
alleen door mensen gevormd, ze vormen
ook mensen. Daarom spelen instituties een
belangrijke rol in processen als socialisatie,
opvoeding, burgerschap en zingeving. Een
institutie als school moet zich vooral afvragen: waar staan we voor, wat is waar, goed
en schoon onderwijs in deze tijd, wat houdt
vorming van jonge mensen in?

het boek is een zeer
w e l ko m e b i j d r a g e a a n
de vormingsfunctie
van het onderwijs
Het boek is een zeer welkome bijdrage
aan deze vormingsfunctie van het onderwijs. De filosofen -met naast Gert Biesta
onder meer ook René ten Bos, Gerard van
Stralen en Erno Eskens – grijpen terug
op de klassieken. Zeer verstandig in een

tijd die zich kenmerkt door verwarring
en gebrek aan inhoudelijk perspectief en
richting. De publicatie geeft een duidelijk
overzicht uit de filosofiegeschiedenis. Van
Plato, Aristoteles, Augustinus, Erasmus,
Comenius, Descartes, Locke, Spinoza,
Rousseau, Kant, Nietzsche, Dewey, Sennett,
Foucault, Savater en Arendt tot Sloterdijk.
Vanuit de – soms bijna vergeten – klassieke
inzichten van genoemde filosofen worden
interessante en nieuwe verbanden gelegd
naar het onderwijs van nu. Een rijke bron om
uit te putten als je om ideeën verlegen zit
of die je in staat stelt om eigen, voorlopige
ideeën kritisch te spiegelen. In die zin is dit
boek een aanrader voor iedereen die met
onderwijs bezig is en zich afvraagt: waartoe
dient het? _
Het boek ‘Waar, goed en schoon onderwijs’
wordt gebruikt in de nieuwe leergang
Bildung voor schoolleiders van het
AVS Centrum Educatief Leiderschap in
samenwerking met de Internationale
School voor Wijsbegeerte (ISVW), zie
pagina 40.

Waar, goed en schoon onderwijs, red. Ruud Klarus en Fedor de
Boer, ISVW uitgevers Leusden, 1e druk, 2015
Eerdere boekbesprekingen zijn te vinden op www.avs.nl/
vereniging/onsaanbod/kaderprimair.
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EDventure zet onderhoud
en ontwikkeling Acadin voort
Acadin is een initiatief van SLO en Kennisnet.
Het ministerie van OCW heeft deze partijen de afgelopen
jaren financiële ondersteuning geboden om een digitale
leeromgeving te ontwikkelen met verrijkende leer
activiteiten voor leerlingen in het primair onderwijs.
Nu deze ondersteuning eindigt zal een consortium van
onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van branche
vereniging EDventure, het onderhoud en de ontwikke
ling van Acadin per 1 augustus 2015 voortzetten.

De komende jaren is er vanuit het consortium aandacht
voor algemene doorontwikkeling, uitbreiding aanbod/
leeractiviteiten, verhogen van de interactiviteit en door
ontwikkeling van de techniek. Om dit te kunnen realiseren
wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van
Acadin. Een overzicht van de tarieven vindt u op:
www.acadin.nl.

Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen
(25% best presterende leerlingen) in het primair onderwijs.
Deze unieke leeromgeving biedt ruimte om talenten van

We hebben een mooie overgangsregeling voor domein

leerlingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs

houders die Acadin willen blijven gebruiken. Ook voor

op maat vorm te geven. Leerkrachten kunnen voor én met

nieuwe klanten, die in het nieuwe schooljaar willen starten,

leerlingen een passend aanbod samenstellen. Leerlingen

hebben we een interessant kennismakingsaanbod.

kunnen zelf natuurlijk ook zoeken naar leeractiviteiten

Op onze website www.acadin.nl staat alle informatie.

die hen aanspreken om mee aan de slag te gaan.
Geïnteresseerd? Wilt u een abonnement op Acadin, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via acadin@edventure.nu.
Wilt u nadere informatie en/of een advies op maat? Dan kunt u dit ook aangeven in de email of bellen naar: T 070 315 41 00.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:
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advertentie

Mooi hè
nieuwsgierigheid...

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

Ondersteuning nodig? Kijk op
www.kiezenvoortechnologie.nl

(Advertentie)

Alle schoolinformatie
van uw leerling
Voldoet aanen
atste eis
la
e
d
veilig op één plek! op het gebaiecyd
van priv g.
beschermin

Dé communicatie-oplossing
tussen school en ouders
1 Ontzorgt schoolmedewerkers
2 Is simpel in gebruik: op school,
onderweg of thuis
3 Verhoogt ouderparticipatie

Ook
als app!

Een compleet pakket voor alle devices

Koppeling met ESIS
Leerlingadministratiesysteem ESIS en Mijnschoolinfo hebben een naadloze koppeling gerealiseerd tussen de beide
systemen. Hierdoor kan elke Esis gebruiker de gratis ESIS app
(“Mijn ESIS Info”) downloaden waar informatie over kinderen,
ouders, groepen en klassen op te vinden is.

Twee maanden proberen!
U kunt twee maanden lang geheel vrijblijvend gebruik maken
van Mijnschoolinfo. Na deze periode kunt u (indien u niet
tevreden bent) zonder verdere verplichtingen stoppen met
Mijnschoolinfo. Er is geen sprake van automatische of stilzwijgende verlenging en het kost u gegarandeerd geen cent.
Lid van

www.mijnschoolinfo.nl

