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Professionele
ruimte
Het invoeren van de functiemix is een proces dat hard op weg is het
decennium te halen zonder de streefdoelen waar te maken. Diverse
besturen hebben de functiemix opgepakt als een krachtig HR-instrument
waarbij een kwaliteitsimpuls is ontstaan in het professionaliseren van
leraren. Vanuit de functie- en taakinvulling is er op veel plekken een directe
vertaling vanuit de kwaliteit van expertleerkrachten naar het onderwijs in
de klas gemaakt. Schoolleiders geven daarbij ruimte aan een andere inzet
en ontwikkeling van hun leraren. De onderlinge professionele dialoog
krijgt een nieuwe dynamiek. Maar helaas is het krachtig invoeren van de
functiemix nog niet overal opgepakt. Dat is meer dan jammer, omdat de
functiemix een belangrijk instrument is bij schoolontwikkeling en het
kwalitatief goed invullen van de professionele ruimte. Hiervoor hebben
schoolleiders zelf ook professionele ruimte nodig. Voor de ontwikkeling van
hun beroep, maar ook om de talenten en kwaliteiten van hun teamleden
optimaal in te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Functiedifferentiatie
kan dan een belangrijk ondersteunend instrument zijn. Leraren kunnen door
goede carrièreperspectieven nadere invulling geven aan hun professionele
ontwikkeling en worden toegerust voor het steeds beter invullen van hun
professionele ruimte.
Personeelsbeleid kent vaak bestuurlijke kaders, waarbij regels en ruimte
per schoolbestuur divers zijn ingevuld. Dit bepaalt voor een groot deel de
professionele ruimte van de schoolleider op dit gebied. Maar hoe dit ook
wordt gedaan: de uitwerking in de school is niet van de leidinggevende
alleen. Het vergt dat alle betrokkenen ook een eigen verantwoordelijkheid
nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, het voeren van het gesprek en
om de eigen professionele ruimte te definiëren en in te vullen. Het inrichten
daarvan begint bij jezelf en vraagt om samenspel met
anderen. Een goede focus om in het nieuwe jaar bewust
op te pakken?

Michel Rog (CDA)
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Mede namens de collega’s van de AVS wens ik u een
goede decembermaand, alvast een fijne jaarwisseling
en een mooi 2017 toe. _
AVS-voorzitter Petra van Haren blogt
maandelijks over haar visie op het
funderend onderwijs op www.avs.nl/
vereniging/vandevoorzitter.
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4 miljoen voor professionaliseren coördinatoren

Meer cultuuronderwijs op school
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de
deskundigheid van leraren op dit terrein vergroot. Er is 4 miljoen euro
beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoördinatoren om de opleiding
tot cultuurbegeleider te volgen. Dat schrijven de onderwijsbewindslieden
op 23 november aan de Tweede Kamer.
Ook is er de komende jaren 5
miljoen beschikbaar voor een
subsidieregeling voor pabo’s
en conservatoria om de professionele ontwikkeling van
leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.
Eerder is al bekend gemaakt
dat er Y 1,2 miljoen extra
per jaar is voor de Impuls
muziekonderwijs*. Ook voor
het cultuuronderwijs op het
vmbo is er Y 1,2 miljoen per
jaar extra.
Steeds meer leerlingen
komen in aanraking met cultuur; meer dan de helft van
de Nederlandse basisscholen
biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze
positieve beweging kracht bij
te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool
en het vmbo uitgebreid.
De AVS ondersteunt het
belang van brede vorming en
cultuuronderwijs.
Cultuuronderwijs heeft prioriteit bij OCW. In 2013 is het

Foto: Hans Roggen

programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ opgezet.
Onderzoek wijst uit dat er
sinds de start van het programma op deelnemende
scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de
kwaliteit ervan is verbeterd.
Steeds vaker sluit het aanbod
van de culturele sector aan
op de wensen van scholen
zelf.

Voor de periode 2017-2020
ligt, mede naar aanleiding
van de dialoog in het kader
van Onderwijs2032, de focus
van OCW op het verankeren
van cultuuronderwijs als
integraal onderdeel van het
curriculum. De bewindslieden verwijzen hierbij naar
een brief die de AVS heeft
gestuurd waarin zorgen hierover werden geuit. “De rol

van de schoolleiding bij het
formuleren en implementeren van cultuurbeleid in de
school en ook straks de verankering bij de verdere curriculumontwikkeling is heel
belangrijk”, benadrukt AVSvoorzitter Petra van Haren.
Voor de ontwikkeling van
de strategische agenda op de
langere termijn richt OCW
vanuit het programma Cultuureducatie met kwaliteit
een overleg in met betrokken
partijen vanuit overheden,
onderwijs en cultuur, waaronder de AVS.
*Door een subsidieregeling
van Y 25 miljoen kunnen
scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van
hun muziekonderwijs te
vergroten. De regeling is
populair, van 557 scholen is
dit schooljaar de aanvraag
gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017
inschrijven voor schooljaar
2017/2018. _
Meer informatie:
www.avs.nl/artikelen/meercultuuronderwijsopschool en
www.cultuurparticipatie.nl/
subsidies/impuls-muziek
onderwijs.html

behouden voor onderwijs

‘Arbeidsmarktpositie jonge leraren
moet verbeteren’
De arbeidsmarktpositie van de jonge leraar kan en moet verbeterd worden. Zowel
beroep als carrièreperspectief moeten aantrekkelijker gemaakt worden om hen
te behouden. Dat stellen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid
en FvOv in een brief aan de Tweede Kamer, die op 1 december een Algemeen
Overleg voerde over dit onderwerp.
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De verjonging in het po en
vo verloopt moeizaam. Een
onacceptabel aantal startende leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs.
Redenen voor (vroegtijdig)
vertrek uit het onderwijs zijn
de werkdruk, elkaar opvolgende flexibele contracten
en een laag salaris, aldus de
bonden. De prognoses voor

actueel
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de instroom van de pabo en
de tweedegraads lerarenopleiding zijn niet rooskleurig
en de verwachting is dat het
aantal beschikbare leraren
de komende jaren sterker
zal dalen dan het aantal
leerlingen.
De aantrekkelijkheid van het
beroep speelt een grote rol.
Deze berust op twee pijlers:
de vakinhoudelijke uitdaging
en de arbeidsvoorwaarden.
De vakbonden vinden dat het
salaris omhoog moet, vooral
in het po. Het beroep is door
Passend onderwijs ook complexer geworden.
Ondanks dat hierin al veel
stappen zijn gezet, ontbreekt
op te veel scholen professioneel HRM-beleid. Hoewel
de cao de mogelijkheden
hiervoor biedt, worden extra
begeleiding en tijd voor

startende leraren onvoldoende benut. De begeleiding en
ondersteuning door ervaren
leraren blijft achterwege of
kan onvoldoende worden
ingezet.
Het beroep van schoolleider is
de afgelopen jaren veel complexer geworden. Schoolleiders hebben een belangrijke
rol in het HRM-beleid op de
school en het inrichten van
professionalisering. Betere
ondersteuning en facilitering
van schoolleiders is nodig om
hun rol als operationeel werkgever waar te kunnen maken
en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, stellen
de bonden waaronder met
name de AVS. Als werkgevers
en schoolleiders het meest
gunstige werkklimaat weten
te realiseren, draagt dat bij
aan de aantrekkelijkheid van
het beroep.

De Wet Werk en zekerheid
(WWZ) heeft gezorgd voor
een impuls waardoor meer
jonge leraren een vaste baan
hebben gekregen of nog
kunnen krijgen. De bonden
horen geluiden uit hun
achterban waaruit blijkt dat
besturen en schoolleiders
nog worstelen met de invulling van het nieuwe vervangingsbeleid en de keuze
voor de contractvormen.
De expliciete afspraak in de
CAO PO dat de vervanging
georganiseerd wordt vanuit
de gedachte vast/vast-flexibel/
flexibel draagt bij aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van jonge leraren.
De bonden vragen de Tweede
Kamer nadrukkelijk in te zetten op het realiseren van de
volgende maatregelen:

• Salaris verbeteren vanwege
de toegenomen complexiteit van werkzaamheden;
• Meer vaste banen voor
jonge leraren;
• Terugdringen van
werkdruk;
• Verbeteren van doorgroeimogelijkheden binnen het
funderend onderwijs;
• Continu inzetten op
professionalisering van
onderwijspersoneel;
• Schoolleiders moeten gefaciliteerd worden om hun
rol waar te maken;
• Stimuleren van regionale samenwerking tussen
schoolbesturen. _
De volledig brief is te lezen
via www.avs.nl/artikelen/
arbeidsmarktpositieleraren
moetverbeterenomjonge
lerarentebehouden

wijzigingen per 1 januari 2017

drie nieuwe toetsen goedgekeurd

Vervangingsfonds
publiceert nieuw
reglement

Scholen kunnen kiezen
uit zes eindtoetsen

Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds,
met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Termijn voor het indienen van inzetverantwoording
vervangingspool wijzigt;
• Vervanging directielid door leraar wordt mogelijk;
• Termijn extra uitgevraagde gegevens en/of document bij
cases in ‘Mijn Vf’ wordt gemaximeerd;
• Tussentijds instapmoment boven bestuurlijke
vervangingspool is mogelijk;
• Keuzemogelijkheid openbaar onderwijs voor
vervangingsbeleid bijzonder onderwijs. _
Meer informatie: www.avs.nl/artikelen/
vervangingsfondspubliceertnieuwreglement
Of raadpleeg helpdesk@vfpf.nl of de AVS Helpdesk,
tel. 030-2361010, helpdesk@avs.nl
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Scholen kunnen dit schooljaar een keuze maken uit
zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december
2016 en 1 februari 2017 moeten ze hun definitieve
keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden
afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2017.
Het ministerie van OCW heeft onlangs drie nieuwe eindtoetsen goedgekeurd. Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit zes
eindtoetsen:
• De Centrale Eindtoets van Cito
• ROUTE 8 van A-VISION
• De IEP Eindtoets van Bureau ICE
• De Dia-eindtoets van Diataal
• De CESAN Eindtoets van SM&C Internet Services
• De AMN Eindtoets van AMN
Als een school voor 1 februari aanstaande geen keuze maakt,
wordt ervan uitgegaan dat de Centrale Eindtoets wordt
afgenomen.
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. _
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schoolleider cruciale rol in stimuleren autonomie leraar

Goed personeelsbeleid van invloed
op prestaties scholen
Het welbevinden van leraren en de prestaties van scholen hebben veel baat bij
een goed ingebed personeelsbeleid. Dat blijkt uit het proefschrift van Tessa
Janssen over de relatie tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs,
waarmee zij op 1 december 2017 is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Basisscholen draaien beter
als ze de autonomie van
leerkrachten stimuleren.
De schoolleider blijkt in dit
proces de spil waar het om
draait. Als deze leerkrachten
stimuleert door hen veel
autonomie te geven en meer
HRM-activiteiten als werving, selectie, scholing en
beoordeling toepast, hebben
leerkrachten het meer naar

hun zin, concludeert Janssen. Scholen met dergelijke
schoolleiders halen vaker
hun gestelde doelen en zijn
in staat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.
De promovenda onderzocht
onder meer de rol van de
schoolleider en afstemming
tussen besturen, schoolleiders en leerkrachten op
het gebied van HRM. Uit

haar onderzoek blijkt dat
leerkrachten het HRM-beleid
vaak anders ervaren dan
dat schoolleiders het naar
eigen zeggen toepassen. En
juist de percepties van leerkrachten zijn belangrijk voor
hun welbevinden, blijkt uit
het onderzoek. HRM-beleid
draagt eraan bij dat leerkrachten zich thuis voelen
in hun organisatie en dat zij

een match ervaren met de
kenmerken van hun baan.
Hoe beter leerkrachten zich
thuis voelen in hun school,
hoe meer tevreden ze zijn.
Tevreden medewerkers zijn
vaker bereid zich in te zetten
voor de organisatie, wat kan
leiden tot betere prestaties.
Maar beleid op papier kan
verschillen van de toepassing
in de praktijk of de ervaring
van leerkrachten. Kenmerken
van de schoolleider, zoals de
gehanteerde leiderschapsstijl,
hebben invloed op in welke
mate leerkrachten HRM-activiteiten ervaren.
Een goed ingebed HRM-beleid
is een van de speerpunten
van het ministerie van OCW
om de kwaliteit van het
onderwijs te verhogen. _

bekostiging voor 8 extra vestigingen

Meer scholen voor persoonlijk onderwijs
De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) start nieuwe vestigingen in
Amsterdam en Utrecht. Staatssecretaris Dekker heeft onlangs besloten om
nog acht van dergelijke scholen te bekostigen; de scholen in Utrecht en
Amsterdam zijn de vierde en vijfde.
In Amsterdam en Utrecht
kunnen scholieren vanaf
volgend jaar in klassen van
gemiddeld zestien leerlingen
voortgezet onderwijs volgen.
Zeven jaar geleden begon de
SvPO met de eerste school in
Kapelle, Zeeland. Het onderwijs lijkt op dat van een privéschool of speciaal onderwijs,
maar is gewoon bekostigd en
daarmee toegankelijk voor
iedereen.
De kleine klassen zijn ingedeeld in vijf niveaus, zodat
docenten hun lessen goed
kunnen afstemmen op het
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niveau. Docenten zijn daarbij
werkelijk vakdocent en niet
slechts ‘coach’. Bijzondere
kenmerken van dit concept
zijn de vierdaagse schoolweek
met vaste roosters voor een
heel jaar, snipperdagen om
vakanties deels zelf te bepalen en weinig huiswerk. Ook
zijn er veel taalreizen: twee
per jaar vanaf de tweede klas.
In de bovenbouw krijgen alle
vwo’ers bachelorvakken. De
scholen nemen jaarlijks maximaal tachtig eerstejaars aan.
In enkele jaren tijd groeien de
scholen zo uit naar ongeveer

vierhonderd leerlingen.
SvPO kent vrijwel geen zittenblijvers (minder dan 3 procent), brengt veel leerlingen
boven hun basisschooladvies
uit en laat
zelden leerlingen onder
dat advies
uitkomen.
De onderwijsinspectie spreekt
van een
hoge ‘doorstroom’ en
‘opstroom’,

die echter niet ten koste gaan
van de slagingspercentages.
Afgelopen examenjaar slaagde zowel bij havo als bij vwo
ruim 95 procent, vrijwel alle
leerlingen deden dat zelfs met
een dubbel examenprofiel
en 23 procent slaagde cum
laude. _
Meer informatie: www.svpo.nl
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promotieonderzoek

Leermotivatie vo-docenten niet optimaal
Een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs is ongunstig gemotiveerd voor professioneel
leren. Factoren in de werkomgeving, zoals ondersteuning van schoolleiders en organisatie van taken, spelen
een belangrijke rol bij de leermotivatie van docenten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek ‘Secondary school
teachers’ motivation for professional learning’ van Joost Jansen in de Wal aan de Open Universiteit.
Docenten zijn gunstiger
gemotiveerd wanneer hun
leidinggevende geïnteresseerd is in hun leerwensen en
hen uitdaagt om zichzelf te
ontwikkelen. Datzelfde geldt
wanneer een leidinggevende
persoonlijke ondersteuning
biedt bij die ontwikkeling.
Naast leiderschap speelt de
manier waarop het werk van
docenten georganiseerd is een
belangrijke rol. Zo heeft vrijheid in het moment waarop
taken kunnen worden opgepakt een positieve invloed
op de leermotivatie. Een concreet voorbeeld van deze vrijheid is de mogelijkheid om
vervanging te regelen voor
lessen die uitvallen als gevolg
van studie.

Motivatie
Jansen in de Wal startte in 2012 met zijn

promotieonderzoek naar
leermotivatie onder docenten
op 735 verschillende middelbare scholen in Nederland.
Hieruit kwam naar voren
dat ongeveer 48 procent van
de docenten middelmatig
scoort op meerdere typen
leermotivatie, 13 procent zegt
voornamelijk te leren omdat
anderen hen hiertoe verplichten. Jansen in de Wal: “Het is
van groot belang dat docenten investeren in hun eigen
ontwikkeling, in verband met
veranderingen in de maatschappij én in het onderwijs.
Motivatie is een belangrijke
schakel die dit leren van
docenten beïnvloedt en verklaart. Deze resultaten laten
zien dat er meer bewustzijn
tot stand moet komen over de
rol die motivatie speelt in het
professioneel leren van docenten. Ook overheden dienen

zich ervan bewust te zijn
dat regelgeving omtrent het
stimuleren van studie in het
onderwijs, door docenten kan
worden ervaren als externe
druk. Daarom zouden overheden docenten ook formeel de
ruimte moeten bieden waarmee zij aan deze verplichtingen kunnen voldoen.”

Organisatie
Uit het onderzoek blijkt dat
schoolleiders de motivatie
van docenten om te gaan
studeren kunnen vergroten.
Als veel docenten binnen een
school aangeven niet te willen of niet te kunnen leren,
is dit een signaal dat er iets
moeten veranderen aan de
manier waarop het leren van
docenten wordt georganiseerd
en ondersteund. Schoolleiders
zouden hiertoe met docenten in gesprek moeten gaan

loonstijging gedekt

Compenserende maatregelen voor
verhoging pensioenpremie ABP
De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen
voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is
de fikse verhoging van de pensioenpremie bij ABP.
De premiestijging in combinatie met reeds overeengekomen loonstijgingen bij
veel onderwijssectoren en
de sector politie, heeft tot
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zorg geleid voor budgettaire
problemen. Door nu reeds
de loonruimte 2017 inclusief
extra middelen vast te stellen, worden deze problemen

voorkomen. Met deze bijstelling is een bedrag van € 330
miljoen gemoeid. Hiermee is
een loonstijging van gemiddeld 1 procent bij onderwijs,

en hen uitdagen tot leren,
bijvoorbeeld door variatie in
werk aan te bieden, betrokkenheid te tonen bij de studie van hun docenten en te
bekijken waar dit leren ondersteund kan worden binnen de
mogelijkheden van de school.
Daarnaast zouden docenten
zelf meer zelfbewust moeten
worden gemaakt van studiemotivatie en de mogelijke
oorzaken en gevolgen hiervan. Op docentenopleidingen
is weinig aandacht voor de
post-initiële professionele
ontwikkeling van docenten
en de omstandigheden waarin
dit zou moeten plaatsvinden.
Lerarenopleidingen kunnen
docenten voorbereiden op
de realiteit waarin zij zich
moeten professionaliseren en
daarbij nadrukkelijk aandacht
besteden aan de rol van persoonlijke motivatie. _

politie en andere kabinetssectoren gedekt en wordt
voorkomen dat er op leraren
en agenten bezuinigd moeten
worden. De precieze invulling
van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.
ABP stelde de premie voor het
ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 onlangs
vast op 21,1 procent; nu is dat
nog 18,8 procent. Werknemers betalen 30 procent van
de pensioenpremie, werkgevers – in dit geval de rijksoverheid – de rest. _
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ac tueel

beweging tegen kindermishandeling opgericht

Onderwijs, opvang en ouders werken
samen bij aanpak kindermishandeling
De aftrap van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling, waarin ook de
AVS vertegenwoordigd is, vond medio november – midden in de Week tegen
Kindermishandeling – plaats op basisschool Op Dreef in Utrecht. Onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken om
de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren.
School en opvang zien veel,
zo niet alle kinderen, en
kunnen een belangrijke rol
spelen bij het terugdringen
van kindermishandeling.
Een van de ambities van de
beweging is het vergroten van
kennis bij professionals over
de meldcode Huiselijk geweld
en kindermishandeling en
van de handelingsbereidheid
(actie) aan de hand van de
meldcode. Alle scholen zijn
sinds juli 2013 verplicht die
te gebruiken bij vermoedens
van kindermishandeling. De
beweging gaat onder meer in
gesprek over mogelijke weerstanden en belemmeringen.

Samenwerken met gemeenten en andere ketenpartners
als jeugdzorg is hierbij
een belangrijk speerpunt,
evenals zorgen voor een
warme overdracht: pas loslaten als het kind veilig is.
Daarnaast is informeren,
adviseren en doorverwijzen
van ouders – al dan niet met

opvoedingsproblemen – van
belang.
Eerder ondertekenden de
diverse onderwijs-, kinderopvang- en ouderorganisaties vertegenwoordigd in
de beweging een manifest.
AVS-voorzitter Petra van
Haren was een van de ondertekenaars: “Het welzijn van

alle kinderen is aan de orde.
We zien dat scholen hier op
allerlei manieren mee bezig
zijn, maar signaleren ook dat
ketenpartners niet altijd goed
op elkaar aansluiten of alleen
hun zeer beperkte mandaten
en verantwoordelijkheden
invullen, zonder follow up
of nadere verbinding in diezelfde keten. De rol en ondersteuning van schoolleiders bij
de professionele dialoog in de
school over het omgaan met
kindermishandeling en huiselijk geweld en de meldcode is
van groot belang. Bijscholing
over de meldcode, inzicht in
de schoolpopulatie en een
goede relatie met ouders zijn
daarbij essentieel.”
De Beweging tegen Kindermishandeling is een vervolg
op de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die op 14 november
haar eindadvies ‘Ik kijk niet
weg’ presenteerde. _
Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/onderwijsopvangen
ouderswerkensamenbijaanpak
kindermishandeling

ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning

Nieuwe beleidsregel onbevoegde leraren
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en
bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. Daarin staat beschreven wanneer leraren hiervoor in aanmerking
komen en wat ze moeten aanleveren bij het doen van een aanvraag.
Leraren kunnen door diverse
redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd.
Persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld, maar
voor sommige vakken in
het voortgezet onderwijs
bestaan geen lerarenopleidingen. Dan kan de minister
een bekwaamheidserkenning of ontheffing van de
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benoembaarheidsvereisten
afgeven en hoeft bevoegdheid niet te worden aangetoond met een diploma van
een lerarenopleiding.
Een aantal specifieke groepen kan in aanmerking
komen voor een ontheffing
of bekwaamheidserkenning:
docenten Uiterlijke Verzorging, Media, Vormgeving &

Ict en Dienstverlening & Producten. Ook wordt het mogelijk voor pabo-gediplomeerden met NT2-scholing om les
te geven in internationale
schakelklassen, kunnen praktijk- en theoriedocenten in
het praktijkonderwijs breder
ingezet worden en kunnen
leraren Maritiem & Techniek
en NT2 bevoegd aan de slag.

De nieuwe regel geldt vanaf
1 oktober 2016. _
Schoolbesturen kunnen voor
een onbevoegde leraar een
aanvraag doen via de website
van DUO, www.duo.nl/
zakelijk/voortgezet-onderwijs/
personeel/ontheffing-vak
bekwaamheidseisen.jsp

illustratie _ djanko
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onderwijsr a ad over profession

Over het thema
Hoe kun je onderwijsprofessionals het
beste faciliteren om hun vak goed uit te
kunnen oefenen? ‘Geef ze de ruimte’ is een
veelgehoord credo. Dat klinkt gemakkelijk,
maar daar horen ook – meestal schaarse –
tijd en middelen bij. En werken die beroepsregisters in dit kader nu stimulerend of juist
belemmerend? De Onderwijsraad onderzocht
wat nodig is in onder andere de (aansturings-)
structuur en cultuur van scholen om leraren
daadwerkelijk ruimte te geven. Teamleren
(in plaats van alleen individueel), gedeeld
leiderschap en minder regels komen ten goede
aan de autonomie en het handelingsvermogen.
“Wij adviseren dat er in het Lerarenregister
een puntensysteem komt voor scholing in
teamvaardigheden.”
Een goede gesprekkencyclus als onderdeel
van je personeelsbeleid lijkt vanzelfsprekend
als het gaat om het faciliteren en ontwikkelen
van medewerkers. Maar deze is lang
niet overal op orde, wordt gezien als een
verplicht nummer of ontbreekt aan concrete
vervolgafspraken. En (onderscheid maken
in) beoordelen blijft lastig. Hoe komen we af
van het eeuwig behoudende ‘al mijn leraren
zijn gelijk, dat werkt voor ons het beste’?
De functiemix zorgt voor een (nog) heel
voorzichtige mentaliteitsomslag.
Ook schoolleiders zelf moeten gefaciliteerd
worden. Gelukkig is er steeds meer aandacht
voor hun kwaliteit en professionalisering,
en komen er zowaar middelen over de brug
als geld voor vervanging bij het volgen van
een master. Een jongere en een oudere
directeur geven hun visie op de (scholings)
mogelijkheden toe en nu. “Voor mijn generatie
is ‘een leven lang leren’ normaal.”
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‘Ga horizon
neem het
Meer zeggenschap voor leraren: daar wordt
al jaren over gepraat. Hoe zorgen we dat
dit eindelijk goed van de grond komt?
Dat onderzocht de Onderwijsraad in opdracht
van de Tweede Kamer. Het advies: versterk
het handelingsvermogen van leraren vanuit
hun competenties, de organisatiestructuur
en -cultuur. Hoe doe je dat?
tekst marijke nijboer

Een klassiek vertrek met donkere houten lambriseringen
en uitzicht op oude bomen: de werkkamer van Henriëtte
Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad,
vormt een mooi contrasterend decor voor ons gespreksonderwerp: vernieuwing. Ze legt uit waarom het lerarenteam
de hoofdrol speelt in het recente advies ‘Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs’. “Tot nu toe
richtten leidinggevenden zich vooral op de competenties
van individuele leraren. Die zijn heel belangrijk, maar
je moet ook kijken naar het team. Binnen een team kunnen leraren competenties ontwikkelen en steun bij elkaar
vinden.” Teamleden die elkaar vinden in doelen voor de
school, kunnen bovendien samen toewerken naar beter
onderwijs.
Maar teams staan niet op zich; ze functioneren vanuit
een ondersteunende organisatiestructuur en -cultuur.
“Wil je als schoolleider of teamleider het handelingsvermogen van leraren vergroten, dan zal je dus moeten
zorgen dat de structuur en cultuur van je organisatie dat
ondersteunen.”

ele ruimte

taal sturen,
team als vertrekpunt’
‘Meewerkend leiderschap’
Het valt Maassen van den Brink op dat er al jaren ‘gedoe’
is over de autonomie van leraren. “Mensen zeggen: ik
heb niks te vertellen in de school, of: ik heb het veel te
druk om bij te scholen. Het beleid van OCW is tot nu toe
ook te fragmentarisch op dit punt. Wij wilden niet alleen
naar de schoolleider of leraren kijken, maar een coherente visie ontwikkelen.”
De structuur kun je aanpakken, legt zij uit, door als
school kritisch te kijken naar de eigen regels: die mogen
geen belemmering vormen. Belangrijk is ook om teams
meer verantwoordelijkheden te geven. ‘Meewerkend
leiderschap’, noemt zij dat.
De meeste winst valt volgens de voorzitter echter te
behalen in de cultuur. “Kun je in jouw school alles
zeggen? Moet je altijd naar de baas rennen om iets voor
elkaar te krijgen? Wordt er flink geklaagd? Zorg dat er
betere samenwerking in het team ontstaat. En houd collegiaal overleg over didactiek en pedagogiek. Er is over
deze onderwerpen veel wetenschappelijk onderzoek
beschikbaar, maar dat bereikt leraren nog nauwelijks.”

Nadenken over driedeling
Als de competenties, structuur en cultuur op elkaar zijn
afgestemd, ontstaat volgens u handelingsvermogen. Leraren
geven dan zelf mede vorm aan hun werk. Maar beseffen
bestuurders en schoolleiders dat al voldoende?
“Er gebeurt al veel, maar deze driedeling leeft nog niet
zozeer. Men houdt zich alleen met de cultuur bezig,
omdat er veel geklaagd wordt. Of alleen met de wet- en
regelgeving. Of alleen met de vaardigheden en competenties. Het zou echt helpen als schoolleiders over die driedeling gaan nadenken. De AVS kan daar ook een rol in
spelen. Mensen moeten vooral klein beginnen in de eigen
school. Lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten voor schoolleiders moeten dit onderwerp echt in hun
curriculum opnemen.”

Van onderaf
De Onderwijsraad vindt dat de beweging naar meer zeggenschap voor leraren van onderaf geregeld moet worden. Dit advies komt óók niet van bovenaf, benadrukt
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“Schoolleiders moeten nadenken over hoe je de machtsafstand
verkleint en hoe het team meer in de lead komt binnen de school”,
vindt Onderwijsraadvoorzitter Henriëtte Maassen van den Brink.

Maassen van den Brink: “Wij hebben ter voorbereiding
met veel mensen uit het primair en voortgezet onderwijsveld gesproken. We horen dat het beleid binnen de
school nog erg gericht is op verticale sturing. Wij zeggen: ga horizontaal sturen, neem het team als vertrekpunt. Het machtsverschil tussen het management en de
professionals moet worden verkleind en het management moet verantwoordelijkheden durven afstaan.”
>
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Werkdruk

Mirjam Bakker, projectleider professionele ruimte bij de Onderwijsraad:
“Schrap belemmerende regelgeving, maar zorg ook dat je in dialoog met
elkaar afspreekt wat je visie op de school is.”

Zoals?
Hier haakt Mirjam Bakker in, projectleider professionele
ruimte en stafmedewerker bij de Onderwijsraad. “Het ene
team is er aan toe om bepaalde taken op zich te nemen,
het andere nog niet. Teams en leiding moeten dat samen
bepalen. We denken aan taken die aan het primaire
proces raken, zoals als het lesprogramma, toetsen en
het takenbeleid. Je kunt het team vragen om de taken te
verdelen. Dan hebben leraren gelijk meer zeggenschap
over de indeling van hun tijd. En daardoor kan ook de
werkdruk verminderen.”

Uit onderzoek1 blijkt dat 84 procent van de leraren een
hoge werkdruk ervaart, vergeleken met 15 procent in
de beroepsbevolking. 56 procent van de leraren vindt de
werkdruk onacceptabel hoog. Is die gewenste extra ruimte voor
teamontwikkeling en professioneel handelen er wel?
Bakker: “Tijd is een belangrijke factor, maar je moet ook
kijken of je het op een andere manier kunt organiseren.
Kijk welke structuren ondersteunend zijn aan het hande
len van de leraar, ook met behulp van de vakliteratuur.
Schrap belemmerende regelgeving, maar zorg ook dat je
in dialoog met elkaar afspreekt wat je visie op de school
is. Leraren moeten weten waar ze die ruimte voor moeten
benutten. Dan ben je als team allemaal gericht op de juis
te dingen. Dat scheelt ook weer werkdruk. En het geeft
de zeggenschap een boost.”
In plaats van de school van bovenaf aan te sturen, kan
het management het lerarenteam ruimte geven, en
beschermen tegen inperkingen van hun handelings
vermogen. Maassen van den Brink: “Het management
kan een hitteschild vormen tegen inperking door wet
en regelgeving, door ouders die van alles vinden, team
leiders, het bevoegd gezag.”

Registers aanpassen
Lerarenteams kunnen als collectief gaan professionali
seren. Vaak bedenkt de school hoe dat moet gebeuren,
maar de Onderwijsraad vindt dat leraren met elkaar hun
teamontwikkelingsplan moeten vormgeven. Bakker:
“Door het Lerarenregister ligt de focus sterk op individu
ele professionalisering. Dat moet ook gebeuren, maar wij
adviseren om daarnaast binnen het team de ontwikkeling
te stimuleren en van elkaar te leren. Je kunt een deel van
de professionaliseringsuren daarvoor inzetten.

‘ w e b e pa l e n s a m e n d e a g e n d a’
Bernie Kooistra,
schoolleider
Eenbes
basisschool St.
Jozef in Geldrop:
“Ik zie echt de
kracht van het
teamleren, voor
het po én het vo.
Je maakt gebruik
van elkaars
talenten en helpt elkaar. LeerKracht2 is
daarvoor een mooie vorm. Wij stellen als
team doelen die draaien om verbeteringen
voor de leerlingen. Naast de kerndoelen
heb je daarvoor voldoende ruimte.
Kinderen denken bij ons over van alles
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mee. Een goede relatie is cruciaal, met
leerlingen, ouders en onderling. Zo voel je
dat je er niet alleen voor staat.
Ons laatste doel betrof het vormgeven van
effectieve ‘gouden weken’, de eerste weken
van het schooljaar. Je wil dat kinderen
zich veilig voelen en een relatie met elkaar
aangaan. Dat is ook bevorderlijk voor het
onderwijs. We hebben de kinderen en
ouders verteld wat het doel was en ook
met hen geëvalueerd. De doelen staan op
ons doelenbord, leerkrachten en kinderen
lopen daar iedere dag langs. Dat houdt ons
scherp.
Steeds kiezen we waaraan we willen
werken. De werkdruk wordt beter hanteer
baar omdat we zelf sturen. We bepalen

samen de agenda en proberen de waan van
de dag te beheersen. Mijn rol is goed te
luisteren, door te vragen en te verbinden.
Ik stuur niet te veel. Dat is wel eens een
uitdaging, want ik ben ook gedreven. Maar
om dingen te bereiken heb je draagvlak
nodig. Dat krijg ik door zelf deel uit te
maken van het team en gedeeld leiderschap
te stimuleren.”
2 Op een LeerKrachtschool kijken leraren bij
elkaar in de les, bereiden ze samen lessen voor,
vragen ze feedback aan elkaar en de leerlingen
en houden ze ‘bordsessies’. Hierin bespreken ze
successen, stellen doelen, bedenken hoe deze
te bereiken en plannen lesbezoeken in.

them a _ faciliteren van professional s

Het team kan gemeenschappelijke leervragen formu
leren en daar een budget aan koppelen.” Maassen
van den Brink: “Wij adviseren dat er in het Leraren
register een puntensysteem komt voor scholing in
teamvaardigheden.”
Een ander advies richt zich op het Schoolleidersregister:
“Als schoolleiders ergens in geschoold moeten worden,
is het professional governance. Die sturingsfilosofie zet het
lerarenteam centraal. Daar zou het Schoolleidersregis
ter echt meer accent op moeten leggen. Schoolleiders
moeten nadenken over hoe je de machtsafstand ver
kleint en hoe het team meer in de lead komt binnen de
school. Ze moeten zorgen dat ze niet eenzaam aan de top
staan, maar draagvlak en meedenkers hebben binnen de
school.”

Pak de ruimte
Wat kunnen de leraren zelf doen? “Zij moeten zelf de
ruimte pakken”, zegt Bakker. “Dat hoort bij hun profes
sionaliteit.” Maassen van den Brink: “Ze zijn allemaal
hoogopgeleid, ze kunnen het team in de richting van de
doelen sturen.” En pakken leraren iets niet of onvoldoen
de op, dan moet horizontale sturing uitkomst brengen:
de professionals sturen elkaar aan en bij. Via bijvoorbeeld
intervisie en peer review houden leraren elkaar op de

‘a l s s c h o o l l e i d e r s e r g e n s
in geschoold moeten worden,
is het professional governance.
d i e s t u r i n g s f i lo s o f i e z e t h e t
lerarenteam centraal’

juiste weg. Natuurlijk staat tegenover de autonomie ook
verantwoordelijkheid: leraren zullen zich moeten verant
woorden over de vervulling van hun taken.
U schrijft: ‘Het versterken van handelingsvermogen is een
organisatievraagstuk. De overheid dient op dit punt op een
gepaste afstand te blijven.’ Maar de politiek bemoeit zich vaak
juist wél met het onderwijs.
“Onze boodschap aan de Tweede Kamer is: doe niks,
ga op je handen zitten. Dat vindt men daar lastig, hoor.
Wij kregen na het aanbieden van dit advies wel vier keer
de vraag vanuit de Kamer: En wat gaan wij nu doen?” _
1 Adriaens, Van Grinsven, Van der Woud & Westerik (2016).
Rapportage werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs.
Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek

m e e r wet e n e n m e e p rat e n ?
Najaar 2017 komt de Onderwijsraad op verzoek van staatssecretaris Dekker opnieuw met een advies over professionele
ruimte, maar dan gericht op schoolleiders.
Meepraten over de herregistratiecriteria en valideringsregels
van het Lerarenregister: https://registerleraar.onderwijs
cooperatie.nl/herregistratiecriteria
Meepraten met OCW over manieren om tijd te creëren voor
onderwijsverbetering (tot half december): www.avs.nl/
artikelen/tijdvooronderwijsverbeteringpraatmee
Begin 2017 start OCW met Operatie Regels Ruimen. Een aantal
scholen wordt begeleid om interne regeldruk inzichtelijk
te maken en aan te pakken. De opbrengsten worden breed
gedeeld.

‘o n d e r w i j s e n o n t w i k k e l i n g lo s ko p p e l e n ’
Albert Weishaupt,
directeurbestuurder Roelof
van Echten College
Hoogeveen
en lector
Professionele
onderwijsorganisaties
Stenden
Hogeschool:
“Docenten komen vaak niet toe aan
professionalisering omdat ze het
onderwijsproces gaande moeten houden.
Wij hebben daarom – op advies van een
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groep docenten – een matrixstructuur
ingevoerd waarbij we werken met
afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de
organisatie van het onderwijs, en clusters
per vakgebied die verantwoordelijk zijn
voor inhoud en innovatie. De clusters en
afdelingen staan op hetzelfde hiërarchische
niveau. De clusters zorgen ervoor dat de
docent in positie komt: dat hij de ruimte
krijgt om invloed te hebben op het eigen
onderwijs. Bovendien regelt het cluster
zelf overlegmomenten, scholing en
functioneringsgesprekken. De afdelingen
regelen de organisatorische kant van
het onderwijs, zorgen dat het onderwijs

draait en er geen lesuitval is. Dit soort
afwegingen vond vroeger plaats in het
hoofd van een enkeling en dan werd
meestal gekozen voor het voorkomen van
lesuitval. Nu is er eerst discussie. Dan blijkt
dat er veel mogelijk is.
Als schoolleiding hebben we met middelen
uit onze reserve extra ruimte gecreëerd
voor scholing. En voor vervanging, omdat
niet alles in de clusters opgevangen kan
worden. Als je als schoolleider laat zien
dat je het meent, echt luistert naar wat
er gaande is en wilt investeren, zie je dat
docenten in toenemende mate de ruimte
nemen.”
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f u n c t i e m i x l e i d t t o t v o o r z i c h t i g e o m s l a g b eo o r d e l i n g s c u lt u u r

‘Een leraar die
er bovenuit steekt
beloon je’
Gelijke monniken, gelijke kappen was lang

van de gesprekkencyclus. De functiemix

Net als in andere sectoren zijn er ook in het onderwijs
matige, goede en excellente werknemers. Om daar goed
onderscheid in te kunnen maken en beleid op te kunnen voeren, is een doordacht personeelsbeleid een must.
Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn echter
nog steeds niet op elke school standaard, blijkt uit de Staat
van het Onderwijs (2016). Terwijl het taken zijn waar elke
schoolleider mee bezig zou moeten zijn: de professionele
ontwikkeling van leraren en de daarbij horende uitvoering
van de gesprekkencyclus. Hoe zorg je ervoor dat deze zaken
goed lopen op school? Lukt het om leraren daadwerkelijk
een carrièreperspectief te bieden? Past de diversiteit van
het team bij die van de leerlingen en hun behoeften? Hoe
voorkom je dat de gesprekkencyclus vooral als een verplichting worden gezien?

leidt tot een voorzichtige omslag in de

Worstelen

de dominante cultuur in het onderwijs.
Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat
georganiseerd en een veelzijdige carrière
was niet weggelegd voor onderwijsmensen.
Dat is langzaam aan het veranderen door de
functiemix en het professioneel organiseren

beoordelingscultuur, er mag uitgegaan worden
van ongelijkheid. Maar tegelijkertijd wordt de
gesprekkencyclus nog vaak verwaarloosd.
tekst larissa pans

12

Ook al zijn dit geen gloednieuwe thema’s,
veel scholen worstelen er nog mee. Schoolbesturen zijn
proactief bezig met de functiemix, maar op zo’n 20 tot
30 procent van de scholen in het primair onderwijs
gebeurt dat nog niet. Daarom is er momenteel extra
ondersteuning vanuit OCW samen met adviesbureaus
Berenschot en Edunamics. Onderdeel daarvan zijn regionale bijeenkomsten door het hele land. De laatste bijeenkomst voor bestuurders, schoolleiders en HR-adviseurs
over de functiemix is net geweest. Willemien Bakker,
projectleider Versterking HRM-beleid/Functiemix PO:
“Het idee van het convenant Leerkracht (2008, red.) was
dat in 2014 scholen 40 procent van hun leerkrachten in de
hogere LB-schaal in dienst zouden hebben. Dat bleek een
te positieve inschatting, scholen zitten nu gemiddeld op
25 procent LB-leerkrachten.” Doel van de bijeenkomsten
was het motiveren en inspireren van scholen om aan de
slag te gaan met de functiemix en een goede gesprekkencyclus. “Scholen zijn vrij om te bepalen welke activiteiten

“Een leraar kan vanuit een bepaald expertisegebied de hele school naar een hoger plan trekken.” Foto: Hans Roggen

of specialismen ze met een
LB-schaal belonen. Vaak zie
je dat een leerkracht met een
taalspecialisme naast het geven
van regulier onderwijs extra
taallessen geeft aan leerlingen
met een taalachterstand en zo
in die LB-schaal terechtkomt.
Het kan ook gaan om gedragof rekenspecialismes. Of juist
iets heel anders: het stimuleren van digitalisering binnen
het onderwijs. Een leraar kan
vanuit een bepaald expertiseWillemien Bakker, projectleider
Versterking HRM-beleid/Functiemix
gebied de hele school naar een
PO: “Het was te lang: my class is my
hoger plan trekken. Daarnaast
kingdom.”
zie ik de ontwikkeling dat
een LB-docent niet alleen een
meerwaarde heeft voor zijn school, maar ook bovenschools
inzetbaar is.”
Bakker merkt dat de deelnemers aan de ondersteuningsbijeenkomsten er verschillende standpunten op na houden.
“Laatst had een leidinggevende het over het ‘veroordelingsgesprek’. Toen gaven andere deelnemers meteen tegengas
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‘d e o n d e r w i j s s e c t o r h e e f t d e
n e i g i n g va st t e h o u d e n a a n wat
bekend is, terwijl de boel een
beetje door elkaar schudden
heel goed kan zijn’
en legden hem uit hoe zij het beoordelingsgesprek
gebruiken om leraren en schoolleiders over zichzelf na
te laten denken en hen vooruit te helpen. Die peergroup
pressure werkte goed, hij wilde weten hoe hij het anders
moest aanpakken. Kreeg bijvoorbeeld het advies om te
letten op transparantie – ‘laat van tevoren weten welke
onderwerpen je wilt bespreken’ – en het benoemen van
zowel positieve als ontwikkelpunten. ‘Bespreek vervolgens
hoe positieve punten verder benut kunnen worden en hoe
gewerkt kan worden aan de ontwikkelpunten. Maar ook
hoe de voortgang gemonitord wordt en welk resultaat
wanneer bereikt zou moeten en kunnen zijn. Zorg voor
een echt gesprek, met duidelijke verwachtingen. En wees
consequent.’ De persoon in kwestie gaf aan dat er dan nog
veel werk voor hem aan de winkel was.”
>
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Niet iedereen ziet in dat de functiemix kan werken op zijn
school, signaleert Bakker ook. “Dan wordt er gezegd: ‘Al
mijn leraren zijn gelijk, dat werkt voor ons het beste’. De
onderwijssector heeft de neiging vast te houden aan wat
bekend is, terwijl de boel een beetje door elkaar schudden
heel goed kan zijn. Dat vinden bestuurders en schoolleiders lastig om te horen, maar uiteindelijk doe je jezelf en
je mensen te kort door vast te houden aan het bekende.”

Schouderklopje

Tom
Roetert, senior-adviseur bij
de AVS op het gebied van
integraal personeelsbeleid,
beoordelen en loopbaanmanagement, moet diep zuchten
als de term ‘veroordelingsgesprek’ ter sprake komt. “Ik
schrik ervan. Een medewerker
heeft er recht op om te horen
hoe het gaat, wat er te verbeteren valt en als het goed gaat
een schouderklopje te krijgen.
Ik hoor nog te vaak over dosAVS-adviseur Tom Roetert: “Ik hoor
nog te vaak over dossiers die niet
siers die niet zijn bijgehouden
zijn bijgehouden of die er helemaal
of die er helemaal niet zijn.
niet zijn.”
Niet alleen maar een dossier
opbouwen als een leraar slecht
functioneert. Of er worden wel functioneringsgesprekken gevoerd, maar beoordelingsgesprekken durft men
niet aan.” Het is echter in het belang van de school om er
bovenop te zitten, er prioriteit aan te geven en tijd voor
vrij te maken, benadrukt Roetert. “Dat vergt soms een
mentaliteitsomslag. Een goede directeur ziet de meerwaarde in van een professioneel opgezette gesprekkencyclus en neemt deze heel serieus. Hij legt lesbezoeken
af, heeft eventueel zelf ervaring in lesgeven, heeft visie
op het onderwijs en zijn personeel en durft onderscheid
te maken. Een leraar die er bovenuit steekt, die een masteropleiding heeft gevolgd of die zich bemoeit met het
schoolbeleid, beloon je met een LB-schaal. Een goede
bestuurder accepteert niet dat een schoolleider slecht
onderhouden dossiers heeft.”
Bert Lemmens van basisschool De Driesprong in Geleen
is een schoolleider die er eer in stelt om een goed functionerende gesprekkencyclus op te zetten en met trots
meldt hij dat zijn school 45 procent LB-leerkrachten
in dienst heeft. De school telt 43 personeelsleden en
22 klassen. Elke klas wordt twee keer per jaar bezocht

‘e e n g o e d e d i r e c t e u r z i e t d e m e e rwa a r d e i n va n e e n p r o f e s s i o n e e l
o p g e z e t t e g e s p r e k k e n c yc lu s e n
neemt deze heel serieus’
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door Lemmens zelf of de adjunct-directeur voor een lesobservatie, een keer op een afgesproken moment en een keer
onaangekondigd. Eén voortgangsgesprek en één functioneringsgesprek per jaar krijgt het team van De Driesprong,
om de twee jaar integreert Lemmens het beoordelingsgesprek in het functioneringsgesprek. “Personeel is het
werkkapitaal van de stichting, we werken met gemeenschapsgeld: ik voel de plicht om daar professioneel mee om
te springen.” Hij merkte aanvankelijk ook dat er weerstand
was tegen het beoordelen. ‘We werken toch allemaal hard’,
werd er dan gezegd. De gesprekkencyclus ziet Lemmens
als onderdeel van ‘een leven lang leren’ van zowel leraar
als directeur, en een nuttig middel om over de toekomst na
te denken. “Dit zijn de momenten om groei, ontwikkeling
en functioneren formeel vast te leggen en die kans moet
je grijpen. Ik hoop dat mijn leraren zich kwetsbaar durven
opstellen en om ondersteuning en scholing vragen als zij
dat nodig hebben. Zij hebben een gelijkwaardige inbreng;
ik wil van hen ook weten hoe ik het doe. Iedereen kan mijn
bekwaamheidsdossier inkijken. Aan mijn zwakke punten
werk ik, van mijn sterke
punten profiteert de
school.”
Zelf heeft Lemmens elk
jaar een functioneringsgesprek met het College
van Bestuur. Twee keer
per jaar is er een gesprek
op basis van de resultaten (kengetallen) met de
schoolleiders, onderwijscoördinatoren, bovenschoolse coördinatoren en
het Collega van Bestuur.
Aan de hand daarvan
Schoolleider Bert Lemmens: “Ik wil
van mijn team ook weten hoe ik het
maken ze concreet beleid
doe.”
op wat er verbeterd kan
worden (stuurgetallen).
“Het jaarlijkse functioneringsgesprek verloopt behoorlijk
professioneel, wel zou de gesprekstechniek wat strakker
mogen. En we moeten oppassen dat de waan van de dag niet
regeert in zo’n gesprek. Het laatste half jaar is er iemand
uitgevallen bij het bestuur, dan merk je meteen dat er gaten
vallen in de gesprekkencyclus.”

Mobiliteit

Projectleider versterking HRM-beleid/
Functiemix Bakker: “Het rare is dat leraren de hele dag
bezig zijn met de ontwikkeling van hun leerlingen en hun
vorderingen bij houden, terwijl ze hun eigen ontwikkeling
vergeten of ‘niet zo nodig hoeven’. Het beroep is behoorlijk solistisch. Ook al werk je in een team, het was te lang:
my class is my kingdom. Als ik met deelnemers spreek over
mobiliteit, hoor ik vaak dat er niet zoveel mobiliteit is binnen het onderwijs. Onderwijsmensen zijn nogal honkvast.
Niet alleen wat hun school betreft, ook zijn er veel leraren
die er op staan alleen groep 3 of groep 8 les te geven. Een

them a _ faciliteren van professional s

‘e e n l b - d o c e n t h e e f t n i e t a l l e e n e e n
m e e r w a a r d e vo o r z i j n s c h o o l , m a a r
is ook bovenschools inzetba ar’
schoolbestuur heeft ingesteld dat de leerkrachten elke
vijf jaar wisselen van groep én van school, om steeds
een nieuw perspectief te krijgen. Een goed voorbeeld
wat mij betreft. Een andere schoolbestuur heeft geregeld
dat de leraren een half jaar kunnen gaan werken in een
andere sector, zoals de zorg of bij een gemeente. Dat is
pas echt je horizon verbreden! Zoiets moet natuurlijk wel
in goede banen worden geleid en het is een puzzel voor
een schoolleider om vervanging te zoeken, maar het is
wel gedurfd. Leraren keren terug met nieuwe energie en
inspiratie. En ja, soms zijn ze verloren voor het onderwijs
en blijven ze in een andere sector werken. Maar dat biedt
weer perspectief voor andere leraren om zich verder te
ontplooien.” _

Foto: Hans Roggen

© VSO/Peter Caton

De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016 van het Arbeidsmarktplatform PO concludeert dat op veel scholen wel
aandacht wordt besteed aan het formele gesprek, maar dat het nogal eens ontbreekt aan het maken van concrete afspraken.
En schoolbesturen van een bepaalde regio kunnen samen meer mobiliteit stimuleren, zeker als vraag en aanbod per
schoolbestuur van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld via een regionale transfercentra (RTC’s). www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
dossiers/krimp/medewerkers-primair-onderwijs-vaak-tevreden-over-hun-baan
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Wonen en werken
in Afrika of Azië?
www.vso.nl/onderwijs
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De aandacht voor het professionaliseren van schoolleiders groeit. Het besef dat hun kwaliteit bepalend
worstelen vooral met het vinden van tijd daarvoor. Bijna 90 procent (po) gaf afgelopen voorjaar in de
Nationale Schoolleiders Top aan de komende jaren 40 miljoen euro uit te trekken waarmee directeuren
voor zo’n 250 schoolleiders. Een jongere en een oudere directeur over hun ‘facilitering’, toen en nu.

d e n n i s m a r c u s s e n (3 4 ) , d i r ec t e u r o b s k l i m - o p i n c a p e l l e a a n d e n i j s s e l

‘Ik deed het eerste opleidingsjaar
op mijn vrije dag’
“Ik werd schoolleider vanuit de ‘onderafinstroom’. Ik was
tot 2015 leerkracht, en had als ib’er en rekencoördinator
al wat ervaring opgedaan met aansturing en coaching
van collega’s. Maar eindverantwoordelijkheid, dat was
nieuw. Toen ik aangaf dat ik de schoolleidersopleiding
wilde doen, heb ik op verzoek van het bestuur (BLICK op
onderwijs) eerst een ontwikkelassessment gedaan. Ze wilden toetsen of ik geschikt was voor het schoolleidersvak.
Daarna besloten ze de opleiding te bekostigen. Ik heb het
grotendeels in mijn eigen tijd gedaan. Het eerste opleidingsjaar (Basisbekwaam; via het AVS Centrum Educatief
Leiderschap, red.) volgde ik op mijn vaste vrije dag. Voor
het tweede jaar (Vakbekwaam; idem) kreeg ik gedeeltelijk
de uren die daarvoor nodig waren. Door een ander schooltijdenmodel kon ik naar de opleidingsbijeenkomsten op
dagen dat ik op school niet nodig was, en ook kreeg ik
onder werktijd ruimte om aan opdrachten te werken.”

Confronterend “Doordat ik eerst Basisbekwaam en
daarna Vakbekwaam deed, heb ik de opbouw van de opleiding heel bewust meegemaakt. In het eerste jaar ging je
eigenlijk volledig terug naar jezelf. Wat zijn je drijfveren,
hoe ga je die vertalen naar de praktijk? Dat was confronterend, maar het is heel goed geweest voor mij. In het tweede
jaar heb ik daar veel aan gehad. In dat jaar zaten ook veel
mensen met meer schoolleiderservaring. En die bleken
soms ook op zoek te zijn: waar doe ik het voor, wat heeft
me gedreven? Ik ben deels ingewerkt door de vorige directeur en heb zelf een coach gevraagd.”
Schoolleidersbeurs “Ik vind de manier waarop ik
nu gefaciliteerd word prima. Ik ga zelf over het scholingsbudget van mijn team en mijzelf, dus ik houd er gewoon
rekening mee. De professionalisering van het team,
zowel individuele als gezamenlijke scholing, gebeurt
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Foto: Jan de Groen

‘ w a t i k m i j n o u d e r e c o l l e g a’s
wil meegeven? een open
houding’
deels vanuit het cao-budget (Y 500 per fte). Daar budgetteer ik nog een bedrag bovenop. Een schoolleidersbeurs
zou een positieve aanvulling kunnen zijn, in gevallen dat
het bestuur gaat over de scholing van de schoolleider.
Dan kan het zijn dat je niet de mogelijkheid krijgt om
je een andere richting op te scholen dan dat het bestuur
wil. Met een beurs kun je als schoolleider zelf je keuzes
maken. Dat Dekker nu geld reserveert voor onze vervanging is een goed gebaar, maar ik weet niet of het in
de praktijk ook zal werken. Ik heb er nog niet echt een
beeld bij hoe ik een-op-een vervangen kan worden. Dat is
bij leerkrachten makkelijker.”

is voor de kwaliteit van het onderwijs is breed ingedaald. Schoolleiders die een opleiding volgen,
eerste Staat van de Schoolleider aan graag een beurs te willen. Staatssecretaris Dekker kondigde op de
in het po vervangen kunnen worden als ze een masteropleiding volgen. Per jaar is er vervangingsgeld

Leven lang leren “Door het Schoolleidersregister
en door cao-afspraken is de bijscholing tegenwoordig
meer geformaliseerd, maar de mogelijkheid was er
natuurlijk altijd al. Het register betekent in dat opzicht
voor mij niet zoveel. Het is een verplichting. Ik zie dat
collega-schoolleiders soms vanwege een herregistratie
gaan bijscholen. Voor hen is het een stok achter de deur.
Voor mij persoonlijk is dat anders. Ik blijf bezig met het
vak. Niet door dat register; voor mijn generatie is ‘een
leven lang leren’ normaal. Maar als ik een interessante
cursus of training zie, kijk ik wel of die is aangemeld. Al
met al ben ik tevreden met het scholingsaanbod, alleen
op financieel terrein is de keuze beperkt. Terwijl je als
schoolleider steeds meer integraal verantwoordelijk bent
– daar horen de uitgaven ook bij.”

Brengen en halen “Wat ik mijn oudere collega’s wil
meegeven? Een open houding. De opleiding Vakbekwaam
is een gezamenlijk traject voor startende schoolleiders én
mensen met veel praktijkervaring. Voor beide groepen is
er wat te halen en te brengen. Maar voor ervaren schoolleiders kan die drempel heel hoog zijn. ‘Ik weet het wel en
heb alles al een keer gehoord.’ Maar zonder interactie kan
ik niet verder. Daarom zou ik hen willen vragen wat meer
samen op te trekken. Niet alleen ervaring brengen om
punten te verzamelen, maar ook andere inzichten halen.
Wij jongere schoolleiders hebben vaak een andere kijk
op dingen. Neem verandertrajecten. Als je vaak bevestigd
bent in je idee, stap je daar moeilijk vanaf: ‘Zo denken
mensen altijd, dus dat zal nu ook wel zo zijn.’ Ervaren
schoolleiders die zich open opstellen, worden vaak aangenaam verrast.”

j o o s t d e b r u i n (63) , d i r ec t e u r o b s s y n c o p e i n a l m e r e

‘Ik ben kritischer op wat
aangeboden wordt’
“Toen ik in 2003 de ESAN-opleiding (voormalige schoolleidersopleiding, red.) begon, had ik al een behoorlijke loopbaan
achter de rug. Ik was leerkracht geweest, had Nederlands
gestudeerd, als docent gewerkt aan de Kweekschool voor de
Handel en bij een particulier opleidingsinstituut. Ik was afdelingsleider geweest, maar nog geen schoolleider. Ik was net
een half jaar directeur van obs Syncope toen ik, na een beperkt
inwerkprogramma, de eenjarige opleiding startte. De ‘seniorenopleiding’, werd die ook wel genoemd. Wat ik daar heb
opgestoken? Tja, daar moet ik even over nadenken. Ik denk
dit: destijds had ik nog niet veel kennis van wetenschappelijke
literatuur over onderwijs. Door de ESAN kwam ik in contact
met bijvoorbeeld Robert Marzano: ‘Wat werkt op school’. Dat
heeft me sterk beïnvloed. Wat ik gemist heb? Achteraf vind ik
dat de schoolleidersopleiding van destijds wat meer aandacht
had kunnen besteden aan de ontwikkeling van managementvaardigheden. Ik heb het meeste in de praktijk ondervonden
en geleerd.”
>
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– Advertentie –

9% korting op de
OHRA Zorgverzekering
met échte vrije zorgkeuze
Direct regelen

Met de OHRA Zorgverzekering mag u altijd zelf uw zorgverlener kiezen. Dit noemen wij
vrije zorgkeuze. U kiest zelf uw arts, therapeut of apotheek. Zonder het risico op bijbetalen
achteraf. Sluit u uw zorgverzekering af als lid van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) dan heeft u meer voordelen:
9% korting op de OHRA Zorgverzekering
U kunt het bedrag van het eigen risico vrijwillig verhogen of gespreid betalen
OHRA Gezond: de gratis gezonde aanvulling op uw basisverzekering
Extra vergoeding voor AVS leden en personeel:
Kiest u voor de aanvullende verzekering OHRA Aanvullend of OHRA Uitgebreid? Dan ontvangt
u tot 12% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekeringen. Ook op de OHRA schadeverzekeringen (auto, rechtsbijstand, woon, inboedel en aansprakelijkheid) ontvangt u
aantrekkelijke collectiviteitskortingen.
OHRA. Vrije zorgkeuze. Altijd. Overal.

Direct regelen?
www.ohracollectief.nl/avs

OHRACollectief_Adv165x256_AVS_FC.indd 1
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Schoolleidersregister

“Ik heb de ESAN nu kunnen
aanmelden voor het Schoolleidersregister. Het is goed dat
het register er is, maar het heeft geen invloed op mijn
professionalisering. Ik volg scholing als ik denk dat dat
zin heeft. Ik merk ook dat ik, doordat ik al diverse opleidingen, cursussen en workshops gevolgd heb, wat kritischer ben op wat er aangeboden wordt. Een vervolg moet
wel een verdieping zijn, iets toevoegen.”

Meer vraaggestuurd

“Terugkijkend op de afgelopen dertien jaar, zie ik dat het faciliteren van de professionalisering van schoolleiders andere vormen aanneemt.
Vroeger kon je natuurlijk ook allerlei cursussen doen,
maar nu werkt het meer vraaggestuurd. Vanuit het werk
zijn er steeds meer impulsen om bij te scholen. Een paar
jaar geleden gaf de onderwijsinspectie een groot aantal
scholen in Almere het predicaat zwak of zeer zwak. Mijn
school zat daar niet bij maar het was wel aanleiding
voor mijn bestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG), om
flink in te zetten op scholing. Daar is nu een eigen opleidingsinstituut voor, de ASG Academie, met programma’s
voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders.
Wij schoolleiders opereren in jaargroepen waarbinnen

‘d e s c h o o l l e i d e r s o p l e i d i n g
va n d e st i j d s h a d wat m e e r
aandacht kunnen besteden aan
managementva ardigheden’

we ons in kleinere groepjes verdiepen in bijvoorbeeld
strategisch management. Want het onderwijsniveau in
Almere is nu op peil, maar het moet wel geborgd worden.
Als schoolleider krijg ik verder ook de mogelijkheid me
voortdurend te professionaliseren: van het programma
‘Schoolleiders die ertoe doen’ (over verandermanagement) tot een Lead and learn-project van School aan Zet.
Ook kon ik via mijn bestuur deelnemen aan de Executive
Room van CBE, waarbij ik in contact kwam met allerlei
vooraanstaande deskundigen.”

Tijd

“Soms moet ik keuzes maken en doe ik andere
taken even niet. Een schoolleidersbeurs zou helpen, ook
al hebben we nu een budget waaruit scholing betaald kan
worden. Dat Dekker middelen beschikbaar stelt voor de
vervanging van schoolleiders die een master doen, vind
ik een goede start. Want als je echt een extra studie wilt
volgen, zul je ook gefaciliteerd moeten worden in tijd.”

Sleutelwoord communicatie “Wat ik mijn jongere
collega’s wil meegeven? Schoolleider is een lastig vak, je
hebt met veel verschillende zaken en mensen te maken.
Leerlingen, ouders, collega’s... Communicatie is het sleutelwoord. En daarbij: uiteindelijk zijn het de leraren die
het moeten doen in een school. Er wordt steeds meer
onderzoek gepubliceerd over wat werkt en wat niet in de
klas. Dus ook zij moeten blijven professionaliseren. Als
schoolleider moet je dat faciliteren zonder je mensen te
overvoeren. Dus kies niet te veel onderwerpen tegelijkertijd, zodat je wat je doet goed kunt doen.” _

professionalisering
schoolleiders
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap
verzorgt in samenwerking met het Centrum voor
Nascholing (CNA) de schoolleidersopleidingen
Basis- én Vakbekwaam. Meer informatie:
www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv
Kijk voor overige opleidingen, leergangen,
trainingen en masterclasses op www.avs.nl/
professionalisering
Als vervolg op de Nationale Schoolleiders
Top ontwikkelt het AVS Centrum Educatief
Leiderschap een formeel leren-traject: een
leiderschapsprogramma dat innovatie uit
andere sectoren bij schoolleiders brengt.
www.avs.nl/cel/regionaalvervolgnst

Foto: Hans Roggen
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen
aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig.
Deze maand in Zo kan het ook!: De Lans in Brummen, een vrije school voor
(v)so, wist in een jaar tijd het sterk teruggelopen leerlingenaantal bijna te
verdubbelen. Met speciale aandacht voor thuiszitters. tekst winnie lafeber

kleine school groeit
door positief leerklimaat
en intensieve marketing
Hoe trek je leerlingen als de omgeving
denkt dat je school het niet gaat redden?
Voor die uitdaging stond Vincent van Dam,
sinds 2014 interim-directeur van De Lans,
een school die onderwijs verzorgt voor
kinderen van 4 tot 20 jaar, inmiddels van
dagbesteding tot en met vwo. Het leerlingenaantal kwam op zijn dieptepunt (39
leerlingen) toen een naburige zorginstelling voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking – die bij De Lans
naar school gingen – haar deuren sloot. Ook
een afgeketste fusie met een andere school
voor speciaal onderwijs hielp niet mee. Als
de inspectie de school vervolgens het predicaat ‘zwak’ geeft, is het echt tijd voor een
verbetertraject. En met succes: in anderhalf
jaar tijd kreeg de school een basisarrangement en kwam bekend te staan als plek
waar thuiszitters en andere leerlingen het
naar hun zin hebben .
“Allereerst moet je je organisatie goed op
orde hebben en flexibel zijn”, stelt Van Dam.
Via een sociaal plan werd het personeelsbestand aanvankelijk flink uitgedund. “Ook
hebben we gekeken naar kwaliteitsverhoging van het lerarenteam via coaching on
the job, doorgroei- en uitstroommogelijkheden van leerlingen en het onderwijs zelf.”
Dat zet sterk in op de sociaal-emotionele
ontwikkeling, persoonlijke aandacht en
praktijkvorming. In kleine, klassendoorbrekende niveaugroepen.
Een belangrijk onderdeel van de PRcampagne die Van Dam startte, was het systematisch uitnodigen van mensen – zoals
directeuren van scholen, samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren – om
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Interim-directeur Vincent van Dam zette een
PR-campagne op: De Lans groeide van 39 naar
60 leerlingen, waaronder ook veel thuiszitters.

naar de school te komen kijken. Dit leverde
veel naamsbekendheid op. “Ik geef, samen
met een ib’er, soms wel drie rondleidingen per dag. Het team heeft een open
houding. Leerlingen stralen uit dat ze zich
prettig en gezien voelen, omdat we bijvoorbeeld veel mentorgesprekken voeren. De
bezoeker beleeft het onderwijsleerproces
van dichtbij. Dit heeft allemaal effect op de
eerste indruk. Persoonlijk contact en interactie zijn de sleutel tot succes. De kern is:
hoe wil je overkomen?” Ook ging de school
op Facebook en werden twee promotiefilms
gemaakt en proactief verspreid. Een nonprofit marketingbureau verbeterde andere
communicatie-elementen, zoals de website,
nieuwsbrief, en legde gecategoriseerde
maillijsten aan. Van Dam: “Het is belangrijk
gebruik te maken van een call-to-action,
een duidelijke button waarop je je kan
aanmelden voor een bezoek.”
Omdat de school al ervaring had met
thuiszitters, werd voor deze doelgroep ook

een campagne gestart. “Je moet op een
andere manier met deze kinderen omgaan.
Thuiszitter moet je ‘ont-moeten’, zonder
oordeel. Het systeem aanpassen aan
hen, in plaats van dat zij in het systeem
moeten passen. Dit vraagt om een juiste
benaderingswijze, een open mind, en bereid
zijn je eigen manier van denken los te laten.
Deze leerlingen bieden het onderwijs de
kans om het systeem te kantelen en meer
persoonsgebonden te maken.” De Lans
zette een meldpunt voor thuiszitters op. Dit
trok afgelopen voorjaar meteen de aandacht
van de lokale en landelijke pers. “Toen is
het balletje gaan rollen.”
Door de groei heeft Van Dam inmiddels ook
drie nieuwe fulltime medewerkers kunnen
aannemen en onderwijsassistenten worden
volwaardig ingezet. “We hebben zelfs
iemand uit het bedrijfsleven die leerlingen
begeleidt bij het maken van zogenaamde
(bier)kratkussens.” (Krutwinkel.nl, red.)
Hij benadrukt: “Het is belangrijk goed
te communiceren met je bestuur en
samenwerkingsverband over zo’n proces.
Verder moet je ondernemingsgeest hebben
of ontwikkelen, tegen weerstand kunnen
en goed samenwerken met andere scholen.
En vooral lef hebben, bijvoorbeeld om te
durven voorfinancieren.” _

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

pa ssend onderwijs

allemaal ib’er
Hebben we nog een intern
begeleider nodig? Die vraag
legde directeur Judith Pals drie
jaar geleden bij haar team neer,
nadat de ib’er van de Enschedese
gereformeerde basisschool de
Bron wegens ziekte haar baan
moest opgeven. Het antwoord
luidde ‘nee’. Al is de invulling van
de leerlingenondersteuning door
leerkrachten sinds die tijd continu
onderwerp van gesprek. “Willen is
kunnen.”
tekst andrea holwerda

Het overnemen van de ondersteuning op
de school door de leerkrachten kwam niet
helemaal uit de lucht vallen. Doordat de
intern begeleider ziek was, was ze in de
maanden voor haar vertrek al vaak afwezig. De leerkrachten van de Bron hadden
hierdoor al verschillende zaken zelf moeten
oppakken. Tegelijkertijd had en heeft de
school professionalisering van leerkrachten
hoog in het vaandel. Met als gevolg dat op
een gegeven moment negen van de dertien
leerkrachten een mastertitel – op het gebied
van hoogbegaafdheid maar bijvoorbeeld
ook supervisie/coaching – op zak hadden.
Dit zorgde ervoor dat toen de ib’er haar
baan moest opgeven, directeur Pals direct
dacht: wat gaan we nu doen? “Ik vind dat je
als school altijd kritisch moet kijken naar de
functies die je binnen je team hebt”, stelt
ze. “Je moet onderzoeken of deze nog het
beste middel zijn voor de ondersteuning die
je je leerlingen wilt bieden.” Ze vroeg zich
sterk af of het niet tijd was voor meer flexibiliteit. Voor leerkrachten die waar nodig
allemaal de rol van ib’er aan konden nemen.

Kortere lijntjes
Besloten werd dit samen te onderzoeken.
In de maanden die volgden werd duidelijk
dat de ondersteuning binnen de school er
prima voor stond. Pals: “Die basis hebben
we mede aan onze oude ib’er te danken.
Maar ze had gedaan wat ik altijd van experts
vraag: ze had zichzelf gaandeweg overbodig
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Basisschool de Bron in Enschede werkt al enige jaren aan Passend onderwijs zonder intern
begeleider in het team.

gemaakt.” Daarbij was de expertise binnen
het team zo gegroeid, dat het zeer de vraag
was of dit ook in één persoon terug te vinden zou zijn. Dit bracht het team tot de conclusie dat de ib’er slechts nog nodig bleek
te zijn om aan te schuiven bij bijvoorbeeld
een lastig gesprek. “Maar om nu een ib’er
aan te stellen alleen voor een fijn gevoel is
wat duur”, stelt Pals. Bovendien kwam duidelijk naar voren dat de leerkrachten graag
kortere lijntjes wilden met (zorg)experts.
“Dat ze rechtstreeks bij bijvoorbeeld een
orthopedagoog konden aankloppen met
een probleem.” Samen met de gedachte
dat het toch wel prettig zou zijn om nog
een vraagbaak te hebben, kwam de schoolleider op het idee om voor een paar uur in
de week een orthopedagoog in te huren.
“Dit was qua budget makkelijk te doen.” En
het bleek ook nog goed te werken. Doordat
de orthopedagoog vier uur in de week op
de Bron is, kent ze iedereen goed en komt
ze met veel passendere adviezen, schetst
Pals. Tegelijkertijd is er zonder vaste ib’er
ook ruimte om een leerkracht eens een dag
uit te roosteren om te gaan stoeien met
een nieuw ontwikkelingsperspectief. “Al
denk je dan direct wel even goed na over
hoe dit te doen qua invallers.” Maar dat
zijn praktische zaken, zegt de directeur. Het

was duidelijk dat het team het inderdaad
zelf wilde doen. “En willen is kunnen, zeg
ik altijd.” Al betekent het niet dat het niet
spannend is. “Maar”, zo verzuchtte een van
de leerkrachten volgens Pals al snel, “het
zal ons wel weer lukken.”

Teaminspanning
En dat deed het ook. Al wordt er door het
team continu gesproken over de aanpak.
Bijvoorbeeld over de vraag wie van de collega’s eens te raadplegen over… Of welke
leerkracht dit jaar het aanschaffen van nieuwe eindtoetsen gaat doen. En voor nieuw
personeel moest duidelijk op papier worden
gezet wat er van iedere leerkracht verwacht
wordt. “Het is echt een teaminspanning”,
benadrukt Pals meerdere keren. “Daarom
heb ik in het verlengde hiervan ook niets
gedaan met functiedifferentiatie. Dat staat
hier haaks op.”
Een professionele cultuur is cruciaal, stelt
de schoolleider. “Al mag er op z’n tijd ook
best even gemopperd worden. Maar dan
herinner ik het team eraan dat toen we wel
een ib’er hadden, er ook onvrede was. Of
stel ik dat we weer een ib’er kunnen aanstellen, maar dat we dan ook weer één grote
groep 5 krijgen in plaats van twee kleinere.
Het draait allemaal om keuzes.” _

21

achtergrond

d i r ec t eu r en d o o r g ro n d en h u n l ei d er s c h a p v i a l e a r n i n g c en t er
De directeuren van de Sint Josephscholen in
Nijmegen hebben allemaal deelgenomen aan
het door de stichting zelf geïnitieerde Learning
Center. In deze nieuwe vorm van assessment
reflecteren directeuren op het leiderschap en
leren zij door te doen.
tekst susan de boer

“Een directeur heeft een bepalende functie in de school”,
zegt Rini Braat, directeur-bestuurder van Stichting Sint
Josephscholen in Nijmegen. “We vinden daarom professionalisering van directeuren uiterst belangrijk en daarvoor zochten we naar een goede aanpak.” Die aanpak is
gevonden in Learning Center, een vorm van assessment
die is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door onderwijsadviseur Robert Stevens. “Het traditionele assessment
laat zien over welke competenties en potentieel iemand
beschikt”, zegt hij. “Learning Center zet ook het leren
van de directeur in gang.” Het assessment is gebaseerd op
twee pijlers. De eerste is afgeleid van een onderzoek door
psycholoog en organisatieadviseur Jeroen Seegers naar
het leren van leiders. Dit onderzoek laat zien dat leidinggevenden vooral leren door te doen, het liefst met en in
hun eigen praktijk. De tweede pijler is het visiegerichte
perspectief dat wordt gehanteerd. Stevens: “Het gaat niet

Leren door te doen
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Wederzijds vertrouwen
Voor de stichting is het belangrijk dat het strategisch
beleidsplan leidraad blijft. Directeur-bestuurder Braat:
“We hebben opvattingen geformuleerd over de gedragingen die een schooldirecteur van Sint Joseph laat zien
en over de ontwikkeling die we verwachten. Dat is niet
dichtgetimmerd, er is ruimte voor invulling vanuit de
eigen sterke kanten. Wat we zien is dat na Learning
Center de directeuren met goed onderbouwde voorstellen komen voor een vervolgtraject, zoals een opleidingsvraag. Wederzijds vertrouwen is daarbij belangrijk. We
vertrouwen erop dat directeuren zich de goede kant op
ontwikkelen en zij mogen op hun beurt verwachten
dat wij hen daarin faciliteren.” Het faciliteren gebeurt
onder meer door inzet van het professionaliseringsbudget voor directeuren en middelen uit de Prestatiebox.

Overall rapportage

Directeur Jeroen Claassen nam deel aan Learning Center:
“Ik moet mij bewust zijn van het risico van een hoog tempo voor
het aangehaakt blijven van de teamleden.”

alleen om vaardigheden, maar vooral ook om mindset.
Ideeën en overtuigingen hebben invloed op je gedrag. Je
kunt je gedrag verbeteren, maar je kunt ook je bewustzijn veranderen en daarmee ánder gedrag ontwikkelen.”

Strategisch beleidsplan
Als voorbereiding op het Learning Center leest de schoolleider een boek over ontwikkeling. Ook bestudeert
hij het strategisch beleidsplan in combinatie met het
schooljaarplan en schrijft een startnotitie over leiderschap. Op de dag zelf vinden dialoog, reflectiegesprekken en oefeningen plaats. Stevens: “Wij werken met
casussen die door de schoolleider zelf worden ingebracht. De directeur reflecteert aan de hand van vragen
vanuit het bestuur op de huidige uitwerking van het
schooljaarplan. Zo ontstaat er een dialoog over de stand
van zaken en wordt duidelijk hoe de persoon, de ideeën
en de vaardigheden van de leider de invulling en uitwerking van het jaarplan beïnvloeden.
Een volgende casus gaat over interpersoonlijk leidinggeven. In een rollenspel kijken we hoe dat gaat. Direct
daarna volgt er reflectie op wat er gebeurde. Met de gegeven feedback oefent de directeur vervolgens opnieuw.
De deelnemers houden gedurende de dag een logboek
bij. Na afloop bespreken we hoe ze de opgedane kennis
kunnen inzetten en wat het vervolg zou kunnen zijn. Zo
werken ze gericht aan hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling.”
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Alle dertien directeuren van de stichting hebben in het
laatste kwartaal van 2015 het Learning Center ondergaan. Braat: “Natuurlijk zijn de schoolleiders ook tijdens
hun opleiding geconfronteerd met assessmentachtige
zaken. Maar opvattingen veranderen en een update is
voor iedereen nuttig. Het is wel zo dat we mensen niet
overbelasten. Een directeur die een master volgt, hebben we een aangepast programma aangeboden. Een
directeur die bijna met pensioen gaat ook. Ze doen wel
mee, want we willen graag ook hun visie horen in het
directieberaad.” Want dat is ook een opbrengst van
Learning Center: de ontwikkeling van de stichting als
geheel. “We hebben de rapportages naast elkaar gelegd
en op overall niveau bekeken hoe we ervoor staan”, zegt
Braat. “We hebben bijvoorbeeld geconstateerd dat we
een goede feedbackcultuur moeten inrichten. Daarmee
zijn we nu aan de slag.”

‘je kunt je gedrag verbeteren,
maar je kunt ook je bewustzijn
veranderen en daarmee ánder
gedrag ontwikkelen’
Eigen leren
Schooldirecteuren Jeroen Claassen van basisschool De
Akker en Simone Wannet van basisschool De Kleine
Wereld, beide gevestigd in Nijmegen, zijn enthousiast
over Learning Center. “Ik kon mezelf wel herkennen
in de rapportage die onderwijsadviseur Robert Stevens
maakte over mij”, zegt Claassen. “Bijvoorbeeld: ik wil
graag snel vooruit. Maar ik moet mij bewust zijn van
het risico van een hoog tempo voor het aangehaakt
blijven van de teamleden. Dat is een uitdaging.” Wannet
waardeerde het dat ze zich op het eigen leren kon
>
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Wil je voor de klas?
Ga dan naar www.voordeklas.nl
Daar vind je vacatures voor vast werk en
invalwerk, ook met een vast dienstverband.

voor
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website:
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Heb je vragen, bel:
030 237 3010
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richten tijdens het assessment. “Learning Center heeft
me bevestigd in mijn eigen beeld van goed leiderschap.
Als vervolg ben ik op zoek gegaan naar de volgende stap
in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik
heb inmiddels een loopbaanadviestraject gevolgd en
neem nu deel aan een leergroep waarin leidinggevenden
van allerlei organisaties, ook uit het bedrijfsleven, met
elkaar nieuwe uitdagingen verkennen.”

Vaker in de klas
Beide schoolleiders hebben de opgedane kennis in de
eigen school in de praktijk gebracht. “Een goede feedbackcultuur is belangrijk voor schoolontwikkeling”, zegt
Claassen. “Ik heb aan het team gevraagd wat zij daarvoor
nodig hebben. Ze gaven aan dat ze mij en de anderen
van het schoolmanagementteam vaker in de klassen willen zien. Dat gebeurt nu ook. Aan de hand van wat ik
zie tijdens de klassenbezoeken bespreken we een op een
reflectieve vragen. Het is overigens nog wel een kunst om
goede reflectieve vragen te stellen, het moet geen trucje
worden. Het gaat erom dat de leraar eigenaar blijft van
zijn eigen ontwikkeling. Ik wil dat de teamleden een
soortgelijke ervaring opdoen als ik in Learning Center.

‘a l l e d i r e c t e u r e n h e b b e n
hetzelfde meegemaakt.
daardoor kunnen we nu goed
samen de kennis verdiepen’
Veiligheid is daarbij belangrijk, en daarom doen we het
stap voor stap. Inmiddels is het niet meer spannend als
iemand van het schoolmanagementteam een klas binnenkomt voor een flitsbezoek. We willen ook dat leraren
bij elkaar gaan kijken. Het bestuur heeft middelen vrijgemaakt voor vervanging, zodat klassenconsultatie niet op
praktische bezwaren stuit.”

Betrokkenheid
Op De Kleine Wereld zijn werkgroepen ingericht. Leraren
buigen zich gezamenlijk over onderwerpen waarmee
ze affiniteit hebben. Wannet: “De leraren zijn ook verantwoordelijk voor de voortgang. Met het hele team
evalueren we of de doelstellingen van een werkgroep
zijn behaald. De teamleden kijken ook bij elkaar in de
klas. Er zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over automatiseren bij rekenen, en de een gaat dat makkelijker
af dan de ander. Dat betekent dat leraren van elkaar de
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‘ w e h e b b e n g e c o n s ta t e e r d d a t
w e e e n g o e d e f e e d b a c k c u lt u u r
moeten inrichten’
kunst kunnen afkijken. In het begin vonden ze het
spannend om collega’s op bezoek te hebben, maar
het went vanzelf. Ik zie hoeveel sterker ze worden in
lesgeven. We hebben kwaliteitskaarten waarop is aangegeven hoe lezen, rekenen en dergelijke eruit ziet
op De Kleine Wereld en aan de hand daarvan zie ik of
het gewenste gedrag vertoond wordt. Ik constateer dat
mijn team echt aan het professionaliseren is. Zo zijn ze
zich bewuster geworden van de vragen die ze hebben.
We vragen nu veel gerichter een expert van buiten om
ons bij te praten
over bijvoorbeeld
digitalisering.”
Ook Claassen ziet
een sterke betrokkenheid van zijn
teamleden bij de
schoolontwikkeling. “Het is
een drijfveer
van allemaal. Op
mijn school volgen momenteel
zes leraren een
master of post
hbo-opleiding.”
Collega-schoolleider Simone Wannet:
”Learning Center heeft me bevestigd in
mijn eigen beeld van goed leiderschap.”

Regie

Beide schoolleiders
zien ook op stichtingsniveau positieve gevolgen van Learning Center.
Er is een beoordelingssystematiek voor directeuren
ontwikkeld en er zijn gesprekken over de collectieve
ontwikkeling van de Sint Josephscholen. Claassen: “Alle
directeuren hebben hetzelfde meegemaakt. Daardoor
kunnen we nu goed samen de kennis verdiepen.” Het
enige minpuntje dat Claassen en Wannet noemen is dat
het bestuur niet eerst draagvlak heeft gezocht voor dit
beoordelings- en professionaliseringstraject. Wannet:
“Het kwam erg van bovenaf. Ik heb liever zelf de regie
over mijn ontwikkeling. Aan de andere kant had het
geen andere uitkomst opgeleverd als het bestuur wel
eerst de wensen had opgehaald. In Learning Center zelf
hebben we wel de regie.” _
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p l at f o r m o n d e r w i j s 2 0 3 2 d o e t i n s p i r at i e o p i n b r i t i s h c o l u m b i a
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt
‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak: leraren
in positie brengen in hun rol als ontwerpende professional. Dit najaar reisde vanuit Platform
Onderwijs2032 een delegatie af naar Canada om in Vancouver, provincie British Columbia, te kijken
naar de manier waarop zij daar hun onderwijscurriculum herijken en moderniseren.
tekst petra van haren

Leraren centraal in cu

Er zijn veel paralellen te trekken die vanuit het advies ‘Ons
Onderwijs2032’ zijn aangegeven, met name het centraal
stellen van de leerling, vakoverstijgend werken en pedagogieën en didactieken hanteren die inzetten op deep learning.
De brede delegatie – met staatssecretaris Sander Dekker, de
directeur-generaal onderwijs van OCW, leraren, vertegenwoordigers van Onderwijs2032, de sectorraden, de onderwijscoöperatie en AVS-voorzitter Petra van Haren – deed
veel inspiratie op voor Nederland.

Chief educator

Om de curriculumvernieuwing vanuit
de inhoud goed aan te sturen is er in British Columbia vanuit het ministerie een chief educator aangesteld. Deze onderwijsprofessional stuurt zowel het proces als de inhoudelijke
ontwikkeling aan. Curriculumvernieuwing wordt doorgevoerd terwijl het beleid en het kerncurriculum nog niet af
zijn. Scholen lopen in het proces voor op het ministerie.
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i n v a n c o u v e r s p r e e k t m e n vo o r a l
over onderwijs transformeren
i n p l a at s v a n i n n o v e r e n
Leraren staan centraal in de curriculumontwikkeling.
Door een getrapt systeem praten honderden leraren, over
de sectoren po en vo heen, samen per thema mee over het
ontwerpen van het kerncurriculum. Wát is kern, wát is
keuze? Van de scholen wordt verwacht dat zij hun leerlijnen binnen hun context inpassen en flexibel ontwerpen:
teaching by design. Steeds vertrekken vanuit de leerling geeft
een andere professionele dialoog dan vertrekken vanuit
expertise. Werken op school wordt dan een krachtige
vorm van professionalisering. Ook de lerarenopleidingen
sluiten aan bij de ontwikkelingen.

De rol van de schoolleider is van cruciaal belang, in de vorm
van distributed leadership, waarbij de schoolleider vooral
ondersteunend, vragend en faciliterend is. Leraren op alle
mogelijke manieren in positie brengen in hun rol als ontwerpende professionals. Schoolleiders zorgen voor een doorlopend en duurzaam innovatieproces. Leraren ontwerpen het
onderwijs vooral ook samen met hun leerlingen. Experimenteren en fouten maken hoort daarbij. Het gebruik van ict en
moderne media is vanzelfsprekend en staat altijd ten dienste
van het leerproces. Van programmeren met je smartphone,
tot digitale portfolio’s en apps waarin ouders en leraren meekijken met het leerproces van de leerling.
Er heerst een dynamiek van samen spelen en leren waarbij experimenteren de ruimte krijgt. Capture learning is
het doel: reflecteren op de eigen ontwikkeling en groei,
het stellen van eigen (leer)doelen. Dat leidt tot intrinsieke
motivatie.
>

urriculumontwikkeling

curriculumvernieuwing in canada
Canada bestaat uit zes provincies
met verschillend onderwijsbeleid.
De provincie British Columbia bestaat
uit zestig districten. Elk district kent
een schoolbestuur dat de ouders
vertegenwoordigt en dat vooral politieke
gesprekken voert en strategische
keuzes maakt. Elk district heeft ook
een superintendent en assistent
intendents die vooral een inhoudelijk
bestuurlijke en inspecterende rol spelen.
Op elke school is een directeur en zijn
assistent-directeuren, naast diverse
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ondersteunende functionarissen en
het lerarenteam. Het schoolbestuur
en de superintendent bepalen de
kaders van het beleid voor het district,
binnen de kaders van het provinciale
en landelijke onderwijsbeleid: the
umbrella. De curriculumvernieuwing is
ingezet vanuit een visie op de burger van
de toekomst en kent vier strategische
pijlers. Er wordt gestuurd op een beperkt
basiscurriculum met veel ruimte voor
flexibiliteit in de afzonderlijke scholen.
Het belang van de learner staat voorop.

Wat heeft de leerling nodig en wat
heeft vervolgens de leraar nodig om
dit te kunnen realiseren? Dan gaat het
om professionele ruimte, maar ook om
(leer)middelen, techniek en gebouwen.
Gebouwen zijn in kaart gebracht om te
kijken of er voldoende mogelijkheden zijn
om de doelen die gesteld worden voor het
nieuwe curriculum ook fysiek te kunnen
realiseren. Wáár kan het curriculum op
déze manier worden vormgegeven en wat
is er nog nodig?
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Leerlingen stellen zichzelf en elkaar vragen als:
Waarom leer je? Wat heb je eraan? Wat heb je nodig?
In Vancouver spreekt men vooral over onderwijs transformeren in plaats van innoveren. Communicatie met
ouders speelt een belangrijke rol, uiteraard op het niveau
van het eigen kind, maar vooral ook bij het gesprek over
waar de school mee bezig is. Het waarom en waartoe
heeft een prominente plek.
Van schoolleiders wordt leadership by design gevraagd.
Analoog aan het proces van leraren en leerlingen. Trust
en alignment zijn sleutelwoorden in dit proces.

Big ideas

m e e p rat e n ?
In Nederland staan we aan de vooravond van een
curriculumomslag. Wilt u als leidinggevende met uw school
alvast aan de slag en een inhoudelijke professionele dialoog
over de onderwijsvernieuwing in Nederland voeren? Ga dan
naar http://onsonderwijs2032.nl/doe-mee

advertentie

advertentie

Curriculumvernieuwing is een doorlopend
proces in stappen. Het gaat bij leren en ontwikkelen niet
zozeer om wát, maar om hóe je denkt. Grotere lijnen, big
ideas en metacognitie zijn hierbij essentieel. Het vraagt
van scholen geen nieuwe visie, maar bijstelling onder de
nieuwe ‘paraplu’ en het praktisch maken vanuit de professionele dialoog en het handelen van leraren en leerlingen. Een visie vanuit waarden en normen die uitdrukking geeft aan de praktijk van de school. Op deze manier
ontstaat als vanzelf een proces van deep learning.
Niet elke school gaat even snel. Een groep voorhoedescholen is de steen in de vijver. Op allerlei manieren

ontstaan afdelingen, klassen en communities in en om de
school. Vrije, ontdekkende lessen in de natuur of een
niet-schoolse omgeving nemen een belangrijke plaats in.
Bijzonder is ook de manier waarop de normen, waarden
en overtuigingen van de Aboriginalbevolking in de regio
een diepe verankering in het curriculum heeft gekregen.
Een uitzonderlijke manier om gelijkwaardigheid en respect vanzelfsprekend te maken.
Er wordt gesproken over tracking. Veel summatief in plaats
van formatief toetsen. Werken met curriculumgebaseerde
assessments in plaats van werken met een ‘assesment
based’ curriculum. De toetsen (vakgebieden) zijn beperkt,
alleen voor taal en rekenen.
Alles bij elkaar zag de Nederlandse delegatie een aanpak
die, gesteund door visionair leiderschap, ruimte en tijd
geeft aan professionals en leerlingen om te leren en het
onderwijs doorlopend te ontwerpen. _

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

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen
Interne payroll
Verbreding van het dienstenpakket

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

Actieve samenwerking
met de markt

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.
Payroll-Collectief
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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politieke column

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

kansenongelijkheid
Elk kind, ongeacht zijn afkomst, verdient
goed onderwijs waardoor het in staat wordt
gesteld de talenten maximaal te ontplooien.
De afgelopen tijd zijn er echter meerdere
alarmerende rapporten verschenen van
gezaghebbende organen, die blootleggen dat niet alle kinderen daadwerkelijk
dezelfde kansen krijgen. Sterker nog, de
kansenongelijkheid neemt de laatste jaren
alleen maar toe, zo constateert bijvoorbeeld
de onderwijsinspectie in De Staat van het
Onderwijs (2016). Buitengewoon zorgelijke
conclusies die om actie schreeuwen. Het
CDA erkent dat hier niet alleen een taak ligt
voor schoolbesturen, schoolleiders en leraren, maar ook voor de politiek. Bijvoorbeeld
door het mogelijk te maken dat peuters in
een voorschoolse voorziening de kans krijgen in een taalrijke omgeving voorbereid te
worden op de basisschool. Door de overgangen tussen de schoolsoorten via schakeltrajecten en brede of verlengde brugklassen te
vergemakkelijken. Door kinderen met een
taalachterstand extra te ondersteunen. Door
zittenblijven te voorkomen door leerlingen
via zomerscholen bij te spijkeren, zodat ze
niet een heel jaar hoeven te herhalen. En
door de basisbeurs weer in te voeren, zodat

studeren weer bereikbaar wordt, ook wanneer dat door je achtergrond of thuissituatie
niet vanzelfsprekend is.
Maar helaas worden er onder het mom van
‘gelijke kansen voor ieder kind’ ook maatregelen voorgesteld die de kansenongelijkheid juist kunnen doen toenemen. Zo willen
de linkse partijen in de Tweede Kamer dat
basisschoolleerlingen het absolute recht
krijgen om naar een hoger schoolniveau
in het voortgezet onderwijs te gaan als de
eindtoets dit mogelijk maakt, maar het
advies van de basisschool hiervoor negatief
is. Het is natuurlijk een goedbedoeld
voorstel. Je moet ieder kind per slot van
rekening de kans geven zich maximaal te
ontplooien. Maar in de praktijk is niet ieder
kind hetzelfde. De motivatie, het doorzettingsvermogen, maar ook de thuissituatie
en betrokkenheid van ouders kunnen van
grote invloed zijn op de uiteindelijke kans
op succes in het vervolgonderwijs. Juist
de algehele kennis van de leraar over de
leerling, in samenspraak met leraren uit
voorafgaande leerjaren én de opbrengsten
uit het leerlingvolgsysteem, bieden de beste
kans op een goed schooladvies. Nu is de
eindtoets een tweede objectief gegeven,

h e l a a s w o r d e n e r o n d e r h e t m o m v a n ‘g e l i j k e
k a n s e n voo r i e d e r k i n d ’ oo k m a at re g e l e n
voorgesteld die de k ansenongelijkheid juist
kunnen doen toenemen

waarbij herbezinning verplicht is wanneer
dat resultaat positief afwijkt van het schooladvies. Daar wil het CDA het graag bij laten.
Wanneer alleen het resultaat van de eindtoets kan bepalen naar welk onderwijstype
de leerling doorstroomt, zal dat onherroepelijk leiden tot nog meer teaching to the
test of anders gezegd: onderwijs dat zich
vormt naar de toets. Ouders zullen de druk
opvoeren om meer tijd te besteden aan het
oefenen van de eindtoets. Ik ben bang dat
de brede vorming van het kind hier onder
zal leiden. Maar ik vrees ook dat dit juist zal
leiden tot een tóename van de kansenongelijkheid. Want de ouders van Sem en Sterre
zullen straks dure huiswerk- of bijlesbureautjes in de arm nemen om hun kinderen
klaar te stomen voor de eindtoets. En als
de ouders van Said en Sheryl die middelen
niet hebben, vergroot deze goedbedoelde
maatregel uiteindelijk de kansenongelijkheid in plaats van deze te verkleinen. Om
dezelfde reden heb ik ook weinig fiducie
in de wens van sommige partijen om het
aantal lesuren in primair en voortgezet
onderwijs met 20 procent te verminderen.
Ik ben echt bang dat dergelijke maatregelen
een enorme impuls zullen geven aan de
huidige trend dat kinderen van welgestelde
ouders particulier worden bijgeschoold.
Minder lesuren voor alle leerlingen betekent
meer kansenongelijkheid voor kinderen die
het thuis niet breed hebben. Dat moeten we
niet willen. _

reageren?
Mail naar m.rog@tweedekamer.nl
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Van de AVS
avs hel pde sk v r a ag va n de m a a nd

Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?
tekst jan stuijver

Wetteksten

Een directeur van een school kan zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), als deze door de leden
van de medezeggenschapsraad (MR) wordt gekozen (zie artikel 4
lid 3).
In artikel 3 lid 3 van de Wet Medezeggenschap (WMS) wordt duidelijk gemaakt wie in een MR kan zitting nemen. Dat zijn ouders en
personeelsleden oftewel medewerkers. In lid 7 en 8 wordt duidelijk
gemaakt welke personeelsleden uitgesloten zijn voor lidmaatschap
van de MR.
Duidelijk is dat een directeur van een school, die gemandateerd is
door het bestuur om overleg te voeren, geen lid kan zijn van de MR.
Maar een directeur, als zijnde personeelslid, kan wel zitting hebben
in de GMR. Het schoolbestuur voert namelijk overleg met de GMR.
Voor goede medezeggenschap is het van belang dat alle in de
CAO PO genoemde werknemers vertegenwoordigd zijn in de GMR.
Dat zijn directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend
personeel en de participatiebaan. Zo is het ook voor schoolleiders
mogelijk om, zonder last of ruggespraak, invloed te hebben op het
gevoerde beleid door het bestuur. Natuurlijk moeten zij wel zorgdragen voor draagvlak bij de achterban. Dat geldt overigens voor alle
GMR-leden. De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraadsleden uit het voltallig personeel van het schoolbestuur.

Artikel 3. Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van een school bestaat uit:
• 3. a. leden die uit en door het personeel worden gekozen; en
b. leden die worden gekozen:
– uit en door de ouders, voor zover het betreft een basisschool
of een speciale school voor basisonderwijs;
– uit en door de ouders, dan wel deels uit en door de ouders
en deels uit en door de leerlingen die de leeftijd van dertien
jaar hebben bereikt, voor zover het betreft een school voor
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs, dan wel een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs;
– deels uit en door de ouders en deels uit en door de
leerlingen, voor zover het betreft een school voor voortgezet
onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs
of een door Onze Minister aangewezen inrichting voor
voortgezet onderwijs.
• 7. Geen lid van de MR kunnen zijn degenen die deel uitmaken
van het bevoegd gezag.
• 8. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd
gezag op te treden in besprekingen met de MR kan niet tevens
lid zijn van de MR.
Artikel 4. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
• 3. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) worden gekozen door de leden van de desbetreffende
afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het
aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit
ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de
GMR bedraagt.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur
via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw
lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde
vragen en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

n at i o n a l e o n d er w i j s t en t o o n s t el l i n g

AVS op de NOT
De NOT is de grootste vakbeurs voor
onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van
24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.
Ook de AVS is er te vinden.
Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het
thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht
voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van
de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches – bijvoorbeeld over het inrichten van een IKC, loopbaanmogelijkheden, registreren, de cao – waarover op meer individuele basis het gesprek kan
worden vervolgd in de stand.
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Daarnaast biedt de NOT een uitgebreid expositieveld en onder
meer een Kinderboekenstraat, Opleidingenplein en Dyslexiestraat.
De laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd in de
Onderwijsacademie, in ruim driehonderd sessies. In de Innovatie
Award & Route krijgt elke exposant een minuut de tijd om zijn
innovatie te pitchen. Op de vrijdag is er het Young Professional
Programma om jonge mensen te enthousiasmeren voor het vak van
leraar.
Gratis aanmelden: www.not-online.nl

beleidscommissie onderwijs

c o m m i s s i e d u u r z a a m v i ta a l

Onderwijs2032, meldcode
en Passend onderwijs

AVS-ambassadeurs op pad voor
internationalisering

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder
dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale
veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend
onderwijs. De bevindingen en adviezen zijn voorgelegd
aan het AVS-bestuur. Ook zijn verschillende nieuwe leden
verwelkomd.

De AVS en EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum
voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs,
gaan gezamenlijk het thema ‘Internationalisering in het
primair onderwijs’ dichterbij de scholen brengen en hulp
bieden bij het maken van een plan van aanpak.

Van belang voor de directeuren in het po en vo is dat het denken
over Onderwijs2032 in de school gaandeweg plaatsvindt en dat de
thema’s die aangereikt worden een houvast vormen voor gesprekken in de school en met ouders.

Sociale veiligheid en meldcode
De AVS, PO-Raad, VO-raad, kinderopvang- en ouderorganisaties
hebben zich verbonden aan de Beweging tegen Kindermishandeling. Alle aangesloten partijen zullen vanuit de beweging dit onderwerp geregeld onder de aandacht brengen. De meldcode wordt in
het onderwijs nog niet optimaal gebruikt, terwijl het in de WPO als
wettelijke bepaling is opgenomen. Staatssecretaris Van Rijn is bezig
met aanpassingen van het beleid. De commissieleden herkennen
deze constatering niet echt, maar zien wel dat het reageren door
alle opeenvolgende ketenpartners nog stroef verloopt en dat signalen onvoldoende worden opgepakt. Dat behoeft meer aandacht.
Het advies is om – als je dit als schooldirecteur ook constateert
– dit in het eigen samenwerkingsverband indien nodig te melden en
het schoolbestuur te verzoeken dit bespreekbaar te maken aan de
juiste overlegtafels.

Passend onderwijs
De commissieleden zijn overwegend positief over de ontwikkelingen
in het eigen samenwerkingsverband. Er zijn mooie voorbeelden van
samenwerking, zoals kringen met expertteams in Leiden. Er wordt
ook geconstateerd dat men veel kinderen eerder terug verwijst
naar het basisonderwijs. Een van de leden (Den Bosch) wijst op de
horizontale doorverwijzing, die steeds meer plaatsvindt. Het kennen
van elkaars schoolondersteuningsplan (SOP) is hierbij van belang.
In Deventer zijn er geregeld workshops voor leraren over thema’s
binnen Passend onderwijs.

Veel basisscholen hebben belangstelling voor internationalisering.
Maar hoe kiest een school de juiste activiteit? Definities en doelen
van internationalisering kunnen per school verschillen. Activiteiten
werken meestal inspirerend voor de hele school, stimuleren de professionalisering van collega’s en soms kan een school zich ermee
profileren. Maar hoe begin je? Is er eigen beleid geformuleerd?
Hoe kies je de juiste doelen en activiteiten? Hoe leg je duurzame
contacten met buitenlandse partners? Wat zijn de kosten? Het is
belangrijk dat de schoolleider iets kiest dat past bij de school en de
omstandigheden. Voor diverse
projecten is het mogelijk om
inhoudelijke of financiële ondersteuning te krijgen via EP-Nuffic.
De AVS-ambassadeurs lichten de
belangrijke en noodzakelijke weg
hiernaar toe.
De ambassadeurs, leden van de
AVS-commissie Duurzaam Vitaal
(post-actieve schoolleiders),
hebben trainingen gevolgd bij
EP-Nuffic om aspecten rond het
thema internationalisering die
belangrijk zijn voor schoolleiders
goed in beeld te krijgen. Deze
vrijwillige professionals nemen
binnenkort contact op met een aantal scholen in hun eigen regio
voor een pilotproject. Na de evaluatie eind januari 2017 volgt hopelijk een langduriger samenwerkingsproject.
Scholen die aan de slag willen met internationalisering en prijs
stellen op kosteloze informatie en ondersteuning van de ervaren
en deskundige AVS-ambassadeurs kunnen dat aangeven via
info@avs.nl

r ec t i f i c at i e

Overzicht verlofvormen
In Kader Primair 3 (november) publiceerde de AVS
als handreiking een op grond van de CAO PO 20162017 samengesteld overzicht van de verlofvormen.
Hierin staat welke contractvormen in welke situatie
mogelijk zijn.
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In de meehechter met het overzicht is een onjuistheid geslopen.
Onder Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden,
artikel 8.18, is aangegeven dat dit verlof door het Vervangingsfonds
vergoed wordt. Dat klopt echter niet. In de kolom Vergoeding Vf
moet ‘Neen’ staan.
Het gecorrigeerde overzicht is te downloaden via www.avs.nl/
artikelen/overzichtverlofvormenverschenen
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Januari en februari 2017
Opleiding / leergang / training / masterclass

(Start)datum

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training De CAO-PO nieuw en anders*** (po)

13 januari

Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!***(po)

17 januari

Jan Stuijver

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po)

18 januari

Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po)

18 januari

Tom Roetert

• Leergang Theorie U in de school – samen leren van de toekomst** (po, vo)

18 januari

Jan Jutten

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen:
systeemdenken in een lerende school (Oost-Groningen)** (po en vo)
• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo)

19 januari

Jan Jutten

24 januari

Jan Stuijver

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po)

26 januari

Ivo Wouters, Andre Slegers

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po)

27 januari

Jan Stuijver, Paul van Lent

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo)

31 januari

Jan Stuijver

• Masterclass Roll out onderwijs en zorg: puur en praktisch(po)

6 februari

Ingrid Bunnik, Koos Stienstra

• Training Win-win in personeelsbeleid:

7 februari

Jan Stuijver

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po)

8 februari

Paul van Lent

• Training Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel*** (po)

16 februari

Harry van Soest

goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers*** (po)

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po
*

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.

Foto’s: Hans Roggen
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m e e r i n fo r m at i e , i n s c h r i jve n
e n a dv i e s o p m a at
www.avs.nl/professionalisering
cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

avs-congres bron
voor informeel leren
Het AVS-congres 2017 geldt als bron voor
informeel leren bij alle zeven professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. De programma-inhoud sluit
hier gedeeltelijk bij aan. www.avs.nl/
congres2017

6 tweeda agsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders
Het onderwijs moet opleiden voor een
wereld die we nog niet kennen. Hoe?
Door Ausbildung (vakopleiding) en
Bildung (persoonlijke, maatschappelijke
en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we al aan bildung
doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het
vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen
hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.
Doelgroep: schoolleiders po
Startdatum: 24 maart 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’
Meer informatie: www.avs.nl/cel/bildung

2 eenda agsen

Masterclass Leren in
de 21e eeuw
De educatieve leeromgeving van een basisschool is sterk aan het
veranderen, mede door de komst van het digitale schoolbord,
tablets en nieuwe leerapplicaties. Welke keuzes vraagt dit van de
school, met welke consequenties? Aan bod komen het organiseren
van werken met tablets, interactieve instructie, nieuwe digitale
leermiddelen en datafeedback. Ook wordt dieper ingegaan op
digitale didactiek, visie op 21e eeuws leren, klassenmanagement en
leerkrachtvaardigheden.
Doelgroep: schoolleiders po
Data: 26 januari en 2 februari 2017 of 23 maart en 6 april 2017

1 tweeda agse en 6 eenda agsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap
Onderzoek naar uw talenten en sterke
punten en die van uw team staan
centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, creativiteit en
werkplezier. Hoe meet u het klimaat binnen uw team en bepaalt u
relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij
uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking
met ‘t Mannetje & Co.
Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale
en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.
Startdata: 23 maart 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’
Meer informatie: www.avs.nl/cel/pl
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eenda agse training

CAO PO: nieuw en anders
Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken
met de toepassing van de cao, bijvoorbeeld bij
het maken van de planning voor een nieuw
schooljaar, het organiseren van de jaartaak en
het maken van beleidskeuzes in het kader van duurzame inzetbaarheid, het basis- of overlegmodel en professionalisering. U krijgt de
achtergronden van de CAO PO in beeld en past deze toe in uw eigen
organisatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen de dossiers van de CAO PO aan de orde. We werken interactief met een
exceltool; deelnemers nemen hun eigen laptop of tablet met usbaansluiting en excelprogramma mee.
Doelgroep: leidinggevenden po
Data: 13 januari of 10 maart 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

eenda agse training

Een goed personeelsdossier
is het halve werk!
Hoe bouwt u op school een goed (digitaal) personeelsdossier op? Wat zijn de vereisten en hoe
houdt u het actueel en inzichtelijk? Hoe maakt u
er een leraarvolgsysteem van? Hoe kunt u de
gesprekkencyclus en andere zaken die op school spelen actueel
houden in het dossier? Ook maakt u kennis met de inhoud, wet- en
regelgeving over persoonsgegevens. U krijgt inzicht in wat er inhoudelijk in een goed dossier nodig is en hoe u hier in de praktijk in het
kader van goed personeelsbeleid mee kunt werken.
Doelgroep: directeuren po
Data: 17 januari of 14 maart 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’
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16 eenda agsen en 1 tweeda agse

Opleidingen Schoolleider
Basis- én Vakbekwaam
In de Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam werkt u aan de
ontwikkeling van uw persoonlijk
leiderschap en het ambachtelijke deel
van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen
schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en
cultuur. De vijf basiscompetenties komen aan bod. Belangrijkste
casus: een verbetertraject op uw eigen school.
In de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam wordt het ambachtelijke
deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau getild.
Verdieping en verbreding van persoonlijk en onderwijskundig
leiderschap, organisatieontwikkeling (zoals veranderprocessen)
en onderzoek. Na afloop kunt u onder andere leiding geven aan
duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.
Doelgroep (Basisbekwaam): leerkrachten, adjunct-directeuren,
ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities (po).
Doelgroep (Vakbekwaam): functioneel leidinggevenden met
aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider
Basisbekwaam (middenmanagementopleiding afgerond) en
bevoegdheid om leiding te geven aan een verbetertraject in de
eigen school (po).
Startdatum: 18 januari 2017
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/
cel/sv

2 eenda agsen

Mediationvaardigheden voor
schoolleiders
Schoolleiders hebben te maken met een
bestuur, mondige leerlingen, mondige leraren en
zeker ook mondige ouders. Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een directeur
moet als een soort controlerende middenvelder al die belangen herkennen en erkennen. Geen makkelijke positie. Het kunnen inzetten
van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een
eventueel conflict wordt voorkomen of de communicatie tussen conflictpartners weer op gang komt. In samenwerking met The Lime
Tree.
Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers en
bestuurders po en vo
Data: 8 maart en 4 april 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

eenda agse training

Win-win in personeelsbeleid:
goed werkgeverschap voor
tevreden medewerkers
U draagt zorg voor een optimale invulling van de
jaartaak van de medewerkers en krijgt daarbij
geregeld te maken met diverse personele
kwesties: aanname, disfunctioneren en soms
onvermijdelijk ook het ontslag van medewerkers. Als schooldirecteur bent u operationeel werkgever. In die rol is goed
werkgeverschap belangrijk. Wat vraagt dit van u? Wat is van belang
om te weten? Hoe kunt u met kennis van zaken medewerkers
ondersteunen en wat zijn mogelijkheden die u kunt aanbieden?
Inclusief aandacht voor de wet- en regelgeving, de geldende cao
en jurisprudentie.
Doelgroep: (operationeel) leidinggevenden po
Data: 7 februari of 11 april 2017
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’
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leergang

Strategische communicatie & PR
De eerste lichting deelnemers volgde in de eerste helft van 2016 de leergang Strategische communicatie & PR bij het
AVS Centrum Educatief Leiderschap. Ze vertellen over hun ervaringen. “De eerste indruk zet je aan het denken.”
tekst winnie lafeber

‘Je moet jezelf en de school
meer profileren’

‘Je leert je onderscheiden
van andere scholen’

Bastiaan van Dam,
directeur van obs De
Tweemaster in Capelle
aan den IJssel, volgde de
leergang Strategische
communicatie & PR
(januari-september
2016): “Door sociale
media en andere nieuwe
ontwikkelingen komt
er veel op je af. Je moet
jezelf meer profileren,
ook als school. Een
berichtje op een
platform zetten kan
grote impact hebben. De
leergang maakt duidelijk
wat dit bij de ontvanger
doet, waardoor ik
weloverwogen keuzes kan maken. We hebben onze websites samen
geanalyseerd, terugkoppeling gekregen op onze persberichten en
de oefeningen – onder andere interviews met microfoon en camera
– waren zeer nuttig.

Ook Sjannie Spijkers, directeur
van basisschool De Tovervogel
in Oisterwijk, maakte deel
uit van de eerste lichting
deelnemers die de leergang
Strategische communicatie &
PR volgde: “De leergang sluit
aan bij wat ik verwacht had.
Onze school heeft een diverse
populatie qua sociaal milieu en
het is daarom een uitdaging om
met ouders te communiceren.
Hoe bereik je alle ouders?

‘je leert veel van elka ars
praktijkvoorbeelden’
De schoolbezoeken zijn erg zinvol: de eerste indruk die een andere
school je geeft, zet je aan het denken. Het levert soms goede ideeën
op voor mijn eigen praktijk. Ook andere onderwerpen, zoals het herzien van je visie of het inzetten van een communicatieplan, sluiten
aan bij de ontwikkeling van onze school. Je leert veel van elkaars
praktijkvoorbeelden. Via de digitale leeromgeving is alle informatie
terug te vinden en krijg je goede feedback. Ik kan me eigenlijk niet
voorstellen dat je geen profijt hebt van deze leergang!”
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‘zeker wa ar voor je geld!’
Dat is de kern van het communicatieplan over ouderbetrokkenheid
dat ik in de leergang heb gemaakt. Dit neem ik ook mee in het visietraject dat we starten. In de leergang leer je hoe je je onderscheid
van andere scholen in de buurt. Andere onderdelen waar ik veel aan
heb zijn de omgang met media, korte en krachtige teksten schrijven
en de profilering van je website en nieuwsbrief. De kerndocenten
zijn goed op de hoogte van moderne inzichten. Ze geven de ruimte
om eigen casussen te bespreken en hierop feedback te geven. Door
de schoolbezoeken ga je kritisch naar je eigen handelen kijken. In
de digitale leeromgeving kun je elkaar op iets attenderen en kennis
delen. Met deze leergang heb je zeker waar voor je geld!”

leergang
st rat e g i s c h e
com m u n i c at i e & p r
Doelgroep: leidinggevenden po
Startdatum: 30 maart 2017
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/communicatie
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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: vmbo-docenten, teamleiders en schooldirecties
van: Logacom
wanneer: 17 januari 2017
waar: Reehorst, Ede
wat: congres

voor: onderwijsprofessionals en beleidsmakers
van: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA)
wat: publicatie

Ontwikkelingen en trends
cultuuronderwijs
‘Een kleurrijke basis’ geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs, handvatten voor
het maken van een cultuurcurriculum en laat vernieuwende
denkers en experts uit cultuur en onderwijs aan het woord. Een
combinatie van instrueren, voorleven, uitlokken en feedback
geven zorgt ervoor dat cultuuronderwijs het beste beklijft.
Maar hoe doe je dat? Schetst tevens een levendig beeld van
de waarde en noodzaak van cultuuronderwijs voor onze jeugd.
www.lkca.nl/publicaties/publicaties-lkca/kleurrijke-basis

Jaarcongres VMBO
Deze editie staat de professionele ruimte van de leraar
centraal. Wat stimuleert vmbo-docenten om hun eigen professionele ontwikkeling vorm te geven? En wat betekent dit voor
de inhoud en inrichting van het werk? www.vmboactueel.nl

voor: leidinggevenden onderwijs
van: Bazalt
wat: uitgave

Flitsgesprekken
Welke leidinggevende worstelt er niet mee: hoe maak ik
optimaal gebruik van de schaarse momenten dat we als team
bij elkaar zijn? En: hoe kan ik juist dan ook aan kwaliteit en
professionaliteit werken? In het boek zijn veertig 10-minuten
activiteiten uitgewerkt die je met een team kunt doen rondom
professionele ontwikkeling. Ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap. www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/
nieuw/flitsgesprekken

voor: vmbo-professionals
van: Frans Bromet
wat: documentaire

Loopbaanbegeleiding vmbo
De documentaire ‘Nee heb je…’ gaat over de intensieve
loopbaanbegeleiding binnen het vmbo om leerlingen te laten
ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een
bepaald beroep in de praktijk inhoudt. Vrij beschikbaar via
www.neehebje.nl, in een lange versie van 50 minuten en een
korte versie van 20 minuten.
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voor: schoolleiders po en vo
van: Ingrado, Gedragswerk, PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en
OCW
wat: handreiking

Schoolverzuimadministratie
Bevat tips en adviezen uit de praktijk over het benutten van de
schoolverzuimregistratie, vervolgstappen bij (on)geoorloofd
verzuim en goed verzuimbeleid. Deze kunnen helpen om het
verzuimregistratie beter te benutten en schoolverzuim tegen te
gaan, zodat thuiszitten en uitval van leerlingen zo veel mogelijk
worden voorkomen. Inclusief bijlage over moeilijke gesprekken
voeren met ouders over de inzet van de jeugdarts.

voor: schoolleiders po en vo
van: uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting De Brink
wat: boek

De verbindende schoolleider
Het is tijd om waar te maken waar onderwijs voor staat. De uitgave gaat in op het versterken van leiderschap voor het verhogen van leerprestaties, het verkleinen van de prestatiekloof en
het vergroten van het vertrouwen in het onderwijs(systeem).
Richt zich op de samenhangende ontwikkeling van het hele
systeem, op alle lagen. Want alleen in samenhang zijn gecompliceerde kwesties op te lossen. Auteurs: Michael Fullan en
Joanne Quinn, ISBN: 978-90-79336-19-7

voor: bestuurders, directieleden, ib’ers/leerlingbegeleiders
in po, vo, (v)so en mbo
van: Centrum onderwijs & innovatie Leiden i.s.m. Skills & Co
en Pedagogum
wat: instrument

voor: onderwijs

Kwaliteit in een doosje

Scholen moeten zich niet alleen bezig houden met het aanleren
van kennis en vaardigheden, maar ook werk maken van persoonsvorming. Maar hoe doen scholen dat? Op het Edith Stein
College in Den Haag ontwikkelde docente Anita Bruin-Raven
hiervoor een nieuw vak. Haar ervaringen en die van de leerlingen zijn terug te lezen in ‘Kiezen voor persoonsvorming: identiteitsontwikkeling van leerling en school’. ISBN: 9789490120191

Wat moet je als school op orde hebben? Wat moet volgens
de wet en wat vraagt de onderwijsinspectie? Er ‘moet’ vaak
minder dan we denken. Dit instrument geeft helderheid over
het inspectiekader en de kwaliteitsgebieden, wat er echt moet
en waar ruimte zit. Stimuleert de dialoog binnen scholen
en maakt de unieke kwaliteiten en ambities van een school
inzichtelijk en zichtbaar. Meer informatie: tel. 071-5188726 of
posthbo.educatie@hsleiden.nl

van: uitgeverij Phronese
wat: boek

Kiezen voor persoonsvorming

voor: aankomende leraren en zij-instromers
van: cao-partners vo
wat: vernieuwde website
voor: directie, leraren, ib’ers, zorgcoördinatoren,

vertrouwenspersonen, (school)maatschappelijk werkers
van: Medilex onderwijs
wanneer: 13 december 2016 (ochtend po, middag vo)
waar: congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
wat: studiedag

Rouw op je dak
Ruim 8.000 leerlingen krijgen jaarlijks te maken met het overlijden van een ouder, broer of zus. Verlieservaringen maken diepe
indruk op leerlingen en beïnvloeden de schoolprestaties. Hoe
kan rouw bij iedereen verschillen? En hoe biedt u rouwende
leerlingen de juiste begeleiding? www.medilexonderwijs.nl/
rouw

Word leraar in het vo
Op www.wordleraarinhetvo.nl staat informatie over het leraarschap en de weg daar naartoe. Op basis van iemands achtergrond, zoals opleiding, vakgebied en eventuele werkervaring.
Met onder andere studies, vacaturesites, stimuleringsregelingen, salaris en arbeidsvoorwaarden. Geeft via praktijkverhalen
ook een beeld van het vak en de (toekomstige) werkomgeving.
Zie ook www.facebook.com/wordleraarinhetvo

voor: onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden
van: regisseurs Petra en Peter Lataster
wat: documentaire

voor: leidinggevenden vo
van: Itslearning i.s.m. Van Loo en Partners
wanneer: 18 januari 2017
waar: De Landgoederij, Bunnik
wat: evenement

Maatwerk vereist leiderschap
Over het faciliteren van maatwerkonderwijs en differentiatie.
Het belang van visie en de gevaren bij implementatie komen
ook aan bod. Deelnemers krijgen een kijkje in de keuken bij de
officiële beoordeling van maatwerk en kunnen het eigen innovatie- of schoolontwikkeltraject hieraan toetsen. Uiteindelijk
gaan ze naar huis met een plan van aanpak voor het vlot trekken of verbeteren van het traject. http://info.itslearning.net/
registration_page_1801_leadership_event.html
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De kinderen van juf Kiet
Over de klas van juf Kiet, een nieuwkomersklas met kinderen
uit alle hoeken van de wereld op basisschool Het Palet in
Hapert (Brabant). Tegelijkertijd een ode aan leraren die zich tot
het uiterste inzetten voor hun leerlingen. In samenwerking met
Lowan en Kennisland wordt een Goed Gesprek Pakket ontwikkeld waarmee leraren, schoolleiders, ouders en beleidsmakers
via filmfragmenten en een gespreksleidraad de discussie over
nieuwkomersonderwijs aan kunnen gaan. Draait op 16 verschillende plaatsen in het land en is te zien via filmthuis.nl
Trailer: https://vimeo.com/188299824
Meer informatie: www.dekinderenvanjufkiet.nl/waar-te-zien
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lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

raren
Laat le
aken
kennism

!

OF n
met L
nen hu
Ze kun ienen op
g ind
aanvraa ikkelfonds.
ontw
leraren cooperatie.nl
ijs
onderw
Dineke Bakker
Titel: Een schitterende
leerkracht laat ieder kind stralen.
Omschrijving: Wat is het talent van de leerkracht? En hoe zet je dat talent in voor jouw
werk en voor de andere dingen die je doet?

DOE MEE

Denk MEE

kijk MEE

Bent u schoolleider PO of VO?
Zijn er op uw school leraren
met een goed idee waardoor
het onderwijs beter wordt?
Laat ze kennismaken met het
LerarenOntwikkelFonds (LOF).
Het LOF stelt geld beschikbaar,
zodat de leraar tijd en begeleiding
krijgt om zijn of haar idee uit te
werken en het onderwijs op uw
school verder te ontwikkelen.

Leraren kunnen met collega’s
en coaches praten tijdens een
Open Lab. Of ze kunnen meedoen
met een Online Lab. Grote kans
dat ze hier een idee opdoen waarmee
ze direct aan de slag kunnen: op uw
school, of misschien zelfs om een
LOF-aanvraag in te dienen.

Ideeën die vorig schooljaar
met het LOF zijn uitgewerkt:

Kijk voor data en meer informatie op:
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/
lerarenlabs

• Beelddenkers in beeld
• Verbeterde aansluiting
tussen PO en VO
• Samenwerkend leren als
onderdeel van de schoolcultuur
• Muziek is meer in het SO

boekbespreking

Michael Fullan geeft in zijn boek ‘Vrijheid in verandering’ praktische
handreikingen voor een meer mensgerichte stijl van leidinggeven bij het
aangaan van veranderingen of het oplossen van complexe problemen.
Door het idee los te laten dat iemand die boven je staat de problemen
oplost en door te leren om uitdagingen zelf of samen met anderen aan te
pakken. Dit levert naast betrokkenheid, waardering en voldoening een
langetermijnoplossing of verandering op. tekst charles van der horst

simpel leidinggeven
aan complexe zaken
Fullan begint het boek met een beschouwing
op de begrippen ‘vrijheid van’ en ‘vrijheid
tot’. Deze vormen de basis om in een dialoog
tot verandering te komen. ‘Vrijheid van’
gaat over het loslaten van richtlijnen en het
opheffen van beperkingen. Het maken van
eigen morele keuzes is hierbij meer leidend
dan van bovenaf opgelegde richtlijnen.
Wanneer je over meer vrijheid beschikt,
ontstaat de ‘vrijheid tot’ het bepalen wat
te doen. In een schoolorganisatie heeft dit
te maken met een op gedeelde waarden
gebaseerde (school)cultuur, de mate van
autonomie van medewerkers en de mate
waarin zij aangemoedigd worden om nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
Het oplossen van complexe problemen
vraagt om het zoeken naar werkbare oplossingen. Fullan introduceert daarbij het
begrip ‘simplexiteit’: een complex probleem
zodanig oplossen door een beperkt aantal
factoren vast te stellen en bespreken die
een wezenlijk verschil kunnen maken. Om
grip te krijgen op werkdruk bijvoorbeeld,
kun je de taken in het taakbeleid (zoals het
dagelijkse correctie- en voorbereidingswerk)
kritisch analyseren en intervisie hebben
over de werkdrukbeleving. Dit zijn twee
deelaspecten waarmee werkdruk als geheel
aangepakt kan worden. Door alleen hierop
te focussen, wordt complexiteit vermeden en
kan er gecommuniceerd worden op basis van
eenvoud, duidelijkheid en openhartigheid.
Deze mindset vraagt om een dialoog tussen
leidinggevende en medewerkers, waarin
wordt gesproken in de geest van het (school)
beleid en op basis van vastgestelde (school)
waarden en doelen. Simplexiteit vraagt van
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de leidinggevende dat deze een simpele,
consistente en duidelijk communiceerbare
boodschap heeft voor de medewerkers.
Die richting geeft aan de verandering of het
oplossen van een probleem. Deze boodschap bestaat uit drie ingrediënten:
• geeft richting, is aantrekkelijk en gaat
steeds over de overbrugbare kloof (visie);
• is doel- en resultaatgericht en voor allen
betekenisvol (focus);
• past in de traditie van de organisatie,
verenigt de ideeën van velen en stimuleert
collegiaal leren (verbinding).

de essentie kan
per direct, zonder
gecompliceerde
trajecten, door de
lezer in de praktijk
worden gebracht
Kenmerkend voor deze mensgerichte stijl
van leidinggeven is de overgang van een
‘regelsysteem’ – denken in het beheersen
van systemen, regels, rechten en routines – naar een ‘dialoogsysteem’. Waarbij
het mobiliseren van energie, vertrouwen,

verantwoordelijkheid en verbeelding
centraal staan.
Om te komen van ‘vrijheid van’ naar ‘vrijheid
tot’ spelen volgens Fullan vier factoren een
rol: autonomie en samenwerking, feedback,
verantwoordelijkheid en verspreiding. Deze
dragen bij aan betere prestaties, ontwikkeling van mens en organisatie, interne en
externe verantwoordelijkheid en het loskomen van hiërarchische top down-structuren.
In vier achtereenvolgende hoofdstukken
beschrijft Fullan deze factoren als de sleutels om simplexiteit vorm te geven.
‘Vrijheid in verandering’ is een inspirerend
boek voor schoolleiders en -bestuurders
in het funderend onderwijs. Aan de ogenschijnlijke simpele benadering om complexe
problemen op te lossen, ligt een stevige
wetenschappelijke basis ten grondslag.
Dat geeft deze prettig leesbare uitgave
veel diepgang en goede handvatten om het
dialoogsysteem als een praktisch veranderingsmodel in het onderwijs in te voeren.
De essentie kan per direct, zonder gecompliceerde trajecten, door de lezer in de praktijk
worden gebracht. _
Charles van der Horst is directeur van
Jenaplanschool Montini in Baarn.

Vrijheid in verandering. Leidinggeven; complex of toch simpel?
Michael Fullan, 2016, uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen, ISBN:
978-90-79336-17-3
Eerdere boekbesprekingen zijn te vinden op www.avs.nl/
vereniging/onsaanbod/kaderprimair
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Stichting Sint Josephscholen zoekt een:

ervaren en inspirerende:
DIRECTEUR, m/v (wtf x0.8 – 1.0) voor
Basisschool “De Hazesprong”,
Bisonstraat 3, Nijmegen

Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen
en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen.
Met 3800 leerlingen en 350 personeelsleden staat
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs.
Onze professionele lerende organisatie staat onder
dagelijkse leiding van de directeur-bestuurder die
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid
is professionalisering, onderwijsontwikkeling,
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.josephscholen.nl.
Basisschool de Hazesprong is gevestigd aan de
Bisonstraat in de wijk Hazekamp in Nijmegen.
De school telt op dit ogenblik ruim 500 leerlingen, 19
groepen en 40 medewerkers.
Kenmerkend voor onze school is een goed
pedagogisch klimaat waar in een gestructureerde
omgeving rekening gehouden wordt met verschillen
tussen kinderen. Door adaptief onderwijs, een goed
opgezette structuur voor leerlingenzorg en een
uitgewerkte aanpak voor meerbegaafde kinderen
werken wij aan onderwijs op maat. Binnen de school
zijn twee zgn. Leonardogroepen actief.
Collega’s werken samen in een gemoedelijke en
professionele omgeving en zijn op zoek naar kansen
voor onderwijs.
Ouders zijn actief en betrokken bij onze school.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.hazesprong.nl.

Wie zoeken wij:
Als Directeur van deze basisschool vervult u als eindverantwoordelijke,
samen met het schoolteam een cruciale rol in het binnen beleidskaders
realiseren van de beste leeromgeving voor kinderen. Om dat te kunnen
bent u:

• Coach: die medewerkers en teams begeleidt in hun
professionele ontwikkeling en persoonlijke groei, die
ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in
hun rol en positie;
• Regisseur: die organiseert, delegeert en implementeert,
mensen op de juiste plek zet, stuurt waar nodig en ruimte
biedt waar het kan;
• Verbinder: die mensen inspireert en motiveert samen te
werken aan het bereiken van een gezamenlijk doel;
• Borger: die, overzicht houdt en bewaakt, resultaat- en
kwaliteitsgericht handelt en ingezette acties afrondt.
Wij zien graag dat u:
• op een inspirerende wijze onderwijskundig leiding geeft aan
de school, samen met het team en in goede afstemming met
de ouders;
• visie heeft op de omgang met en de ontwikkeling van
kinderen;
• ervaring heeft met het leidinggeven aan verandering;
• stevige ervaring heeft in het onderwijs én in leidinggeven;
• een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd;
• de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen
onderschrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse
schoolpraktijk.
Wij bieden:
• een gedreven en enthousiast team;
• een geïnspireerd en kundig SMT;
• de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse
beleidsvoorbereiding;
• een maximumsalaris schaal DC.
Bent u onze nieuwe Directeur? Solliciteer dan vóór 19 december
2016. Dit kan door uw cv en motivatiebrief te mailen naar bestuur@
josephscholen.nl, onder vermelding van ‘Vacature Directeur De
Hazesprong’. Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kunt u
zich wenden tot Carina Coenen, lid van het SMT of Leidje Witte interimdirecteur (024-3550130) of tot de directeur-bestuurder van de Stichting
Sint Josephscholen, Rini Braat (024-3818283).
Na de briefselectie vindt een digitaal assessment plaats. Dit vindt plaats
in week 51/52. Op basis daarvan wordt u al dan niet uitgenodigd voor de
eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie. Deze staat
gepland op 23 januari 2017. De tweede gespreksronde vindt plaats op 30
januari. De procedure wordt afgerond met een aanstellingsassessment.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www. josephscholen.nl
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vroegboekkorting
t/m 14 februari

AVS-congres
Daadkrachtig leiderschap
17 maart 2017 _ NBC Nieuwegein
Het 22e AVS-congres staat in het teken van
daadkrachtig leiderschap, van nu naar 2032!
Met subthema’s over persoonlijk leiderschap,
onderwijsconcepten & schoolbeleid bij
curriculum(her)ontwerp, de samenleving in
de school en handvatten om morgen in de
school direct aan de slag te kunnen.

Centrale inleider
en afsluiter
De Belgische Jef Staes
helpt leidinggevenden
bij het veranderen van
de organisatiecultuur,
om de innovatie- en informatievloedgolf te trotseren.
Onderwijsinnovator dr. Zachary Walker van het National
Institute of Education in Singapore, focust zich op het
integreren van mobiele technologie in het onderwijs.

En verder…
• Plenaire sessies • Praktische workshops •
Informatiemarkt • In gesprek met AVS-adviseurs in
AVS-stand • Praktijksessies in amfitheater door collegaleidinggevenden • Muzikale Drinks&Bites

Het AVS-congres is aangemerkt als
bron voor informeel leren.

Word AVS-lid en profiteer van korting!
Wie uiterlijk 14 februari 2017 lid wordt van de AVS, ontvangt
de rest van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2017)
50% korting op de contributie*. Bovendien kunt u als
AVS-lid met ruim 50% korting naar het congres.
Dubbel korting dus! Zie www.avs.nl/lidworden
*Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.
U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2018.

Kom ook 17 maart aanstaande en ontmoet collega’s en andere deskundigen!
Bekijk het volledige programma in de bijgesloten brochure of ga naar www.avs.nl/congres2017

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl

@schoolleider
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27 t/m 31 maart 2017

Leren omgaan met geld

brengt je verder!

weekvanhetgeld.nl

Week van het geld - 27 tot en met 31 maart 2017

initiatief van

