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Op het moment dat ik dit Kaderspel schrijf, is het de laatste dag van de
schoolvakantie in het midden van het land en is bijna iedereen weer volop
bezig met het nieuwe schooljaar. Hopelijk bent u voldoende uitgerust. Aan
een mooie zomer zowel in binnen- als buitenland heeft het niet ontbroken.
We beginnen het nieuwe jaar niet zonder zorgen. De sluipende tekorten op
de schoolbegrotingen lopen verder op, het kabinet handhaaft tot nu toe de
nullijn voor onderwijspersoneel en in de wandelgangen wordt nog steeds
onderhandeld over een Nationaal Onderwijsakkoord (bij het ter perse gaan
van dit nummer nog niet rond, red.). Positief is dat het lijkt of er enige
ruimte zit om loonsverbeteringen mogelijk te maken. Dat is ook wel nodig,
want voor het primair en voortgezet onderwijs zijn de salarissen de laatste
vier jaar niet aangepast. Uitgaande van een inflatie van 2,5 procent per jaar
betekent dit inmiddels een loonachterstand van ruim 10 procent, los nog van
de gevolgen van de extra bezuinigingen die iedere Nederlander treffen en de
koopkracht onder druk zetten.
Tijd dus om ons nog meer in te spannen om de werkdruk en loonachterstand
weg te werken en onze leden nog beter te ondersteunen. Om daarvoor meer
tijd en energie vrij te maken heeft het bestuur van de AVS besloten een
samenwerking aan te gaan met Leeuwendaal, een goed in het onderwijs
thuis zijnde adviesorganisatie die de consultancy- en maatwerktrajecten zal
uitvoeren. De AVS zal zich meer nog dan voorheen gaan focussen op de vaken beroepsorganisatie, scholing van onze leden via cursussen en netwerken
en een nog betere informatievoorziening. Wij zijn een organisatie van en
voor leden en dat gaan we vanaf dit schooljaar nog beter uitdragen. Het gaat
om mijn AVS. Daarbij zijn voor ons vooral de interactieve netwerken ‘nieuwe
stijl’ van belang (zie www.avs.nl/pifo/lerendenetwerken). Wij willen volop
steun bieden in het dagelijks werk van onze leden. De komende tijd zult u
daar meer over horen.
U ziet, we zijn het schooljaar weer vol energie en met veel passie begonnen.
Voor onze leden, voor het Nederlandse onderwijs, maar vooral ook voor
onze leerlingen. Ik zal dit jaar weer velen van u ontmoeten. _
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rapport onderwijsinspectie

Kwaliteit vroeg- en voorschoolse
educatie onder de maat
Het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand moet beter.
Dat schrijft de onderwijsinspectie in een omvangrijk rapport eind augustus aan
de Tweede Kamer.
De onderwijsinspectie concludeert in het rapport ‘Eindrapport bestandsopname voor- en
vroegschoolse educatie in
Nederland’ dat gemeenten
vaak niet weten of ze de juiste
kinderen bereiken, achter
de zorg voor kinderen op
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zit veelal geen
doordacht plan en ouders worden nauwelijks betrokken bij
de activiteiten.
De inspectie heeft voor het
eerst zo’n grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit
van de Nederlandse vroeg- en
voorschoolse educatie (vve).
Het Rijk besteedt hier jaarlijks 355 miljoen euro aan,
waarmee 45 duizend peuters
en kleuters moeten worden

bediend. De educatieve programma’s moeten onderwijsachterstanden tegengaan
bij kinderen van 2,5 tot 6
jaar. Kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen bieden voorschoolse educatie aan, terwijl
basisscholen vroegschoolse

educatie aanbieden in groep 1
en 2. Maar ze krijgen hier ‘niet
de zorg en begeleiding die ze
nodig hebben’, concludeert de
inspectie.
De inspectie nam 5.300 locaties binnen ruim 360 gemeenten onder de loep en bezocht

leraren besteden veel tijd aan lesgeven

Nederlands primair onderwijs
scoort bovengemiddeld
Het primair onderwijs in Nederland presteert bovengemiddeld, blijkt
uit Education at a Glance 2013. In dit jaarlijkse OESO-rapport wordt het
Nederlandse onderwijs internationaal vergeleken met onderwijsstelsels
in landen over de hele wereld.
Nederlandse leraren besteden
in vergelijking met hun collega’s uit omringende landen
relatief veel tijd aan lesgeven maar verdienen gemiddeld minder dan een hoog
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opgeleide werknemer in een
andere sector.
In het Nederlandse primair
onderwijs wordt zo’n 56
procent van de arbeidstijd
ingevuld met lesgeven, het

OESO-gemiddelde ligt op
47 procent. Wel komt het
totaal aan arbeidsuren van
Nederlandse leraren nagenoeg
overeen met het gemiddelde
aantal arbeidsuren van leraren

ruim 60 procent ervan. Bij
meer dan de helft van die
bezoeken bleek de kwaliteit op delen onvoldoende.
Zo heeft 59 procent van de
voorschoolse educatie geen
afspraken met de basisschool
gemaakt over het lesprogramma. Bij de educatie van
ruim de helft van de 2,5 tot
4-jarigen wordt onvoldoende
ingespeeld op de onderlinge
niveauverschillen. Ook laten
vooral kleinere gemeenten
steken vallen bij het wegwerken van taalachterstanden bij
peuters.
De onderzoeksuitkomsten
kunnen gevolgen hebben
voor de plannen van minister
Lodewijk Asscher van Sociale
Zaken. Asscher streeft naar
een landelijke basisvoorziening voor alle peuters vanaf
2,5 jaar. _
Het volledige rapport
is te downloaden via
www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/
inspectie

in andere OESO-landen. Laatstgenoemden besteden een groter
deel van hun arbeidsuren aan
taken als lesvoorbereiding en
vergaderingen.
Verder blijkt dat de Nederlandse
(gestegen) uitgaven aan onderwijs een fractie onder de gemiddelde OESO-uitgaven zitten. Een
leraar in het Nederlandse po
verdient gemiddeld minder dan
een hoog opgeleide werknemer
in een andere sector. Terwijl
het salaris volgens de OESO een
directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid van het beroep. _
Meer informatie:
www.oecd.org/education
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tekorten in belgië

Antwerpen aast op Nederlandse leerkrachten
Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de
stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de Volkskrant.
Volgens de meest recente
schattingen zal Antwerpen
tegen 2020 bijna 3.500 vacatures in het onderwijs hebben.
“Maar tegelijkertijd zullen
er dan maar 1.800 studenten
uitstromen uit de lerarenopleiding”, zegt Pieter Vissers,
coördinator lerarentekort bij
de stad Antwerpen in de krant.
Vissers is vooral op zoek naar
leerkrachten basisonderwijs,
het aantal leerlingen groeit in
de stad.
Terwijl leerkrachten in België

een schaars goed zijn, is het
aan de Nederlandse kant
van de grens net andersom.
“Wij leveren elk jaar te veel
leerkrachten af”, zegt Cally
Bruschinski, hoofd van de
lerarenopleiding aan de Avanshogeschool in Breda in de
Volkskrant. “Hoewel Antwerpen erg dichtbij is, zien onze
studenten tot nu toe Vlaanderen niet als een optie. Koudwatervrees, denk ik. En ook: de
landsgrens is toch meteen een
culturele barrière.”

Nederlandse leerkrachten
krijgen geen Frans in hun lerarenopleiding en zijn niet goed
op de hoogte van de Belgische
topografie. Vissers is daarom in
overleg met enkele hogescholen in Nederland over hoe daar
een mouw aan te passen is in
de vorm van bijscholing. Qua
salariëring wijst Vissers erop
dat er fiscaal gunstige regimes
voor grensarbeid zijn.
In de jaren negentig had
Vlaanderen juist een overschot
aan leerkrachten, terwijl

Nederland vooral in de grote
steden een tekort had. Er was
toen een campagne om Vlaamse leerkrachten naar ons land
te halen.
Door de vergrijzing zal de
behoefte aan leerkrachten
in Nederland op termijn ook
weer sterk toenemen. Er zijn
in ons land daarom tal van
initiatieven en mobiliteitstrajecten om (jonge) leerkrachten
te behouden voor het moment
dat er weer tekorten dreigen te
ontstaan. _

invoering basispoort

inventarisatie niet verplicht

Nieuwe centrale inlog
digitaal lesmateriaal
verloopt niet
probleemloos

Steekproef asbestcontrole
op scholen

Besturen van basisscholen ondervinden nog veel
problemen bij het gebruik van Basispoort, een
centrale aanbieder van digitaal lesmateriaal van
verschillende schoolleveranciers en uitgeverijen.
Sinds augustus 2013 bieden verschillende onderwijspartners
binnen één systeem webbased lesmaterialen aan. Leerkrachten
en leerlingen kunnen met één gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en toegang krijgen tot educatieve webapplicaties (zie ook pagina 45). De PO-Raad schrijft op haar website
dat ze veel kritische geluiden ontvangen van verschillende
schoolbesturen. Scholen voelen zich overvallen door de invoering van Basispoort en zouden onvoldoende zijn voorbereid op
mogelijke kinderziekten. Ook hebben verschillende besturen
aangegeven principiële bezwaren te hebben tegen de invoering van Basispoort. _
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De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die
niet hebben gereageerd op het verzoek om de
aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen
te inventariseren.
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu
heeft de inspectie hiertoe opdracht gegeven na berichtgeving
dat meer dan de helft van de scholen, ondanks herhaalde oproepen, nog niet heeft laten onderzoeken of er asbest in hun gebouwen zit. In een reactie op Kamervragen van SP-Kamerlid Paul
Ulenbelt over de asbestcontrole op scholen benadrukt de staatssecretaris dat de gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel een verantwoordelijkheid is en blijft van de schoolbesturen.
Mansveld voelt er dan ook weinig voor om een asbestinventarisatieplicht voor scholen in te stellen. De staatssecretaris zegt
zich wel verantwoordelijk te voelen de scholen te informeren en
adviseren. Eind 2013 zal zij de Kamer informeren over de bevindingen van de ILT. _
De Kamervragen en de antwoorden van de staatssecretaris zijn
te downloaden via www.avs.nl/dossiers/huisvesting.
3
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basisvaardigheden in orde

Betekenis ict voor onderwijs neemt toe,
maar rendement nog onvoldoende
De jaarlijkse Vier in balans monitor 2013 van Kennisnet laat zien dat ict een integraal onderdeel is van
het Nederlandse onderwijs. Toch haalt het onderwijs nog onvoldoende rendement uit ict. Het verschil tussen
gewenst en daadwerkelijk gebruik is nog steeds groot en de manier waarop ict wordt ingezet sluit veelal
onvoldoende aan bij de doelen die scholen daarmee willen bereiken.
Bijna alle leraren gebruiken
ict in hun onderwijs. Na een
jarenlange focus op desktops
en digitale schoolborden
zijn mobiele devices sterk in
opkomst. Het percentage
laptops stijgt en de meeste
scholen beschikken over
een wifi-netwerk. Het aantal
tablets in het onderwijs is
op dit moment nog beperkt.
Ook bij administratieve
taken op scholen worden de
mogelijkheden van ict steeds
beter benut. Digitale informatiesystemen verlichten
de administratieve last van

onderwijsinstellingen en ict
helpt bij het monitoren van
onderwijsresultaten.
De didactische ict-vaardigheden van leraren en ondersteunend personeel zijn op
dit moment echter vaak nog
onvoldoende ontwikkeld, zo
stellen leidinggevenden in de
Vier in balans monitor. Leraren scoren volgens leidinggevenden ook nog onvoldoende
op het gebruik van ict bij hun
eigen professionele ontwikkeling en bij de verantwoording
naar het management. De
meeste leraren beschikken

enkele andere conclusies:
• D
 e helft van de leraren in het basisonderwijs en het mbo
gebruikt meer dan tien uur per week een computer tijdens
de les. In het voortgezet onderwijs doet een derde van de
leraren dat meer dan tien uur per week.
• Bijna de helft van het lesmateriaal in het mbo is digitaal, in
het basis en voortgezet onderwijs is dat een kwart.
• In het mbo is ongeveer 5 procent van alle schoolcomputers
een tablet, in het basis- en voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 1,2 procent en 2,9 procent.
• Managers maken veel gebruik van gegevens uit hun administratieve systemen. Cloudvoorzieningen lijken vanzelfsprekend. Alle managers kunnen thuis bij hun werk e-mail
en 80 procent ook bij hun werkdocumenten.
• Sociale media en e-mail zijn populair voor leraren om te
communiceren met leerlingen en ouders. Meer dan de helft
van de leraren doet dit regelmatig. In het voortgezet onderwijs zet zelfs driekwart van de leraren sociale media en
e-mail in om te communiceren.
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volgens leidinggevenden wel
over voldoende ict-basisvaardigheden. Uit de monitor
blijkt dat leraren zelf positiever zijn over hun ict-vaardigheden. Ze stellen dat zij
goed op de hoogte zijn van de
mogelijkheden van ict in het
onderwijs. Ook zijn ze van
mening dat de ict-vaardigheden van leraren de afgelopen
jaren duidelijk zijn gestegen.
Dit beeld is aanwezig in alle
onderwijssectoren.
Onderzoek wijst uit dat het
gebruik van digitale informatiesystemen in scholen een
prestatieverhogend mechanisme op gang brengt, waardoor
scholen meer rendement uit
het onderwijs halen, stelt
Kennisnet. Daarnaast vermindert een adequate informatievoorziening met behulp van
ict het schoolverzuim en versterkt het de betrokkenheid
van ouders.

Voor een succesvolle implementatie van ict in het
onderwijs moeten visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infrastructuur
met elkaar in balans zijn. Dan
zal inzet van ict een meerwaarde hebben, aldus Kennisnet. De organisatie concludeert ook dat innovatie met
ict, gedreven vanuit techniek
minder kansrijk is. Blijvende
veranderingen komen alleen
tot stand als innovatie onderwijsgedreven is. _

Download de monitor op
www.kennisnet.nl/onderzoek/
vier-in-balans-monitor.
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passend onderwijs

Tijdelijke landelijke geschillencommissie
ontwikkelingsperspectief ingesteld
Vanaf 1 augustus 2013 moet het ontwikkelingsperspectief zijn vastgesteld van elke leerling die een school
bezoekt voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen een van de samenwerkingsverbanden die als pionier al
vanaf 1 augustus 2013 met Passend onderwijs aan de slag zijn gegaan.
De wijziging van de Wet op
de expertisecentra (11 oktober
2012) geeft in het kader van
het ontwikkelingsperspectief
de drie uitstroomprofielen
weer waar het perspectief op
geënt moet worden:
1.	Het uitstroomprofiel
vervolgonderwijs;
2.	Het arbeidsmarktgerichte
uitstroom profiel;
3.	Het uitstroomprofiel
dagbesteding.

Voor de vaststelling van het
ontwikkelingsperspectief
moet op overeenstemming
gericht overleg gevoerd zijn
tussen school en ouders.
Wanneer er sprake is van een
conflict over het vast te stellen ontwikkelingsperspectief,
kunnen ouders dit voorleggen aan deze tijdelijke commissie (landelijke tijdelijke
geschillencommissie ontwikkelingsperspectief, LTGO),

die dan binnen tien weken
een uitspraak doet. Hiermee
is de positie van de ouders
verstevigd.

Toelating en
verwijdering
Na 1 augustus 2014 geldt de
zorgplicht voor alle scholen
en kan een dergelijk conflict
worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie
toelating en verwijdering.

Het ontwikkelingsperspectief
vindt vanaf 1 augustus 2013
toepassing op grond van de
Kwaliteitswet vso, en vanaf
1 augustus 2014 op basis van
de Wet Passend onderwijs. _
Meer informatie:
www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/
passendonderwijs

motie aangenomen

Kamer dringt aan op instandhouding basis
voor Nederlands onderwijs in buitenland
Vlak voor het zomerreces heeft een groot deel van de Tweede Kamer steun betuigd aan het behoud van
een basis voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Een motie van Tweede Kamerleden Lucas (VVD)
en Mohandis (PvdA) werd aangenomen.
De motie van Lucas en
Mohandis beoogt het volledig
stopzetten van de subsidie
voor het Nederlands onderwijs in het buitenland om
te buigen naar een situatie
waarin 2,1 miljoen euro
subsidie overeind blijft voor
de instandhouding van de
kennisinfrastructuur en een
vorm van ondersteuning van
de scholen in het buitenland
door NOB. De financiële dekking hiervoor zou volgens
de motie gevonden kunnen
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worden door te schuiven binnen de overige 10 miljoen
euro subsidie die NOB ontvangt voor de Europese Scholen. Staatssecretaris Sander
Dekker wil hierover graag in
gesprek gaan met Stichting
NOB, mede om te bezien wat
de precieze omvang van de
budgetten zijn, de overgangsregelingen en de benodigde
middelen. Een aantal weken
geleden leek het er nog op
dat de subsidie en steun vanuit de Nederlandse overheid

aan het Nederlands onderwijs
in het buitenland per 1 januari 2014 volledig zou vervallen.
De subsidie aan de leerlingen,
de ondersteuning van NOB
en het inspectietoezicht zou
abrupt worden stopgezet.
Hoewel de 8,2 miljoen euro
alsnog geschrapt wordt, wil
de regering onder druk van
de Tweede Kamer kijken of
er een basis overeind gehouden kan worden uit andere
budgetten.
NOB hoopt zo snel mogelijk

duidelijkheid te krijgen over
de exacte invulling van het
behoud van de infrastructuur.
De verwachting is dat NOB
scholen in beperkte mate kan
blijven ondersteunen met
dienstverlening, maar aan de
scholen geen subsidie meer
kan verstrekken. Dit heeft
voor de scholen grote gevolgen. Op welke manier het
toezicht van de onderwijsinspectie zal worden ingevuld is
nog niet bekend. _
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‘minder aandacht voor kunstjes, meer aandacht voor de persoon’

‘Persoonlijke drijfveren verdienen meer
aandacht bij scholing schoolleiders’
“In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral
aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten
van het schoolleiderschap”, concludeert onderzoeker Daniëlle Verschuren in haar
proefschrift over succesvolle innovatieve schoolleiders, waarmee zij eind juni
promoveerde aan de Tilburg University.
Volgens Verschuren focust de
professionalisering van schoolleiders zich slechts op het
topje van de professionele ijsberg. In haar proefschrift ‘Het
geheim van de innovatieve
schoolleider’ ging Verschuren op zoek naar de kern van
succesvol schoolleiderschap.
“Schoolleiders moeten weten
wie zij zijn, waar zij vandaan
komen en welke implicaties
dit heeft voor de ontwikkeling
van hun leiderschap. Meer
aandacht voor deze aspecten
kan bijdragen aan écht duurzame resultaten”, stelt Verschuren. Juist in deze tijd van
verzakelijking in het onderwijs
(regulering, bezuinigingen,

taakverzwaring en maatschappelijke druk), wordt de groeiende behoefte aan aandacht
voor de zachte aspecten van
het schoolleiderschap zichtbaar. Deze paradox vraagt om
een significant andere benadering van de professionalisering
van deze doelgroep, waarin nu
vooral het accent ligt op verbetering van kennis- en vaardigheden, aldus Verschuren.

Duurzame professionele
groei
De promovenda pleit voor een
andere opzet van professionaliseringsprogramma’s van
schoolleiders. “Deze richten
zich met name op kennis,

vaardigheden, beelden en
opvattingen van schoolleiders
waarvan evident bekend is dat
ze versterking behoeven. Een
logisch gevolg van de behoefte
in de markt aan overzichtelijke en direct toepasbare
professionaliseringsprogramma’s. Bewustwording over

opvattingen en persoonlijke
drijfveren als openheid, integriteit, sensitiviteit, vermogen
tot communiceren, vormt een
vaak onderschatte voorwaarde
voor duurzame professionele
groei. Succesvolle, innovatieve schoolleiders kennen
het antwoord op de vragen:
‘Waar kom ik vandaan?’ ‘Wie
ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en
‘Wat heeft de school van mij
nodig?’ Professionaliseringsprogramma’s moeten dan
ook veel meer aandacht gaan
besteden aan de persoonlijke
achtergronden van (potentiële) schoolleiders door bijvoorbeeld ruimte voor zingeving,
reflectie, feedback, communicatie en verbinding.” _

De aanbevelingen uit het proefschrift proberen veel schoolleiders al in de praktijk te brengen. Het AVS-initiatief om
een Centrum Educatief Leiderschap (www.centrumeducatief
leiderschap.org) op te richten met nieuwe en onderscheidende
werkprincipes speelt hierop in. De AVS zet zich op meerdere
manieren in voor een optimale professionalisering van schoolleiders. Kijk voor het aanbod van verschillende opleidingen en
trainingen op www.avspifo.nl.

kindpakket met tegoedbonnen

Rol gemeente bij aanpak armoede kinderen
Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat kan door te
investeren in hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van
kinderen. Dat staat in een advies van Kinderombudsman Marc Dullaert.
“Een op de negen kinderen
in Nederland groeit op in
armoede. We moeten voorkomen dat dit een stempel
drukt op de rest van hun
leven”, aldus Dullaert. De
Kinderombudsman startte
zijn onderzoek in februari
met een digitaal meldpunt,
waar zevenhonderd kinderen
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en jongeren hebben vermeld hoe zij het ervaren om
in armoede te leven. Het
merendeel wordt elke dag
geconfronteerd met geldgebrek: geen dagelijkse warme
maaltijd en geen nieuwe
kleding als dat nodig is. Meer
dan de helft van die kinderen gaat naar de voedsel- en

kledingbank of heeft te
maken gehad met het afsluiten van elektriciteit. Lid zijn
van een sportclub of het
vieren van een verjaardag is
geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te
kunnen doen en buitengesloten te zijn.

De Kinderombudsman adviseert gemeenten een zogenoemd kindpakket samen te
stellen, met tegoedbonnen
voor lessen voor zwemdiploma, een set winter- en
zomerkleren en een bibliotheekpasje. _
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10 euro extra per leerling

Aanvullende bekostiging bij invoering
Passend onderwijs gecontinueerd
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft staatssecretaris Sander Dekker besloten om ook
voor het schooljaar 2013/2014 een aanvullende bekostiging toe te kennen.
De aanvullende bekostiging
heeft tot doel de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en
het voortgezet onderwijs, de
instellingen cluster 1 en 2 i.o.
te ondersteunen bij de invoering van Passend onderwijs.
De aanvulling omvat een
bedrag van 10 euro per bekostigde leerling op een basisschool, een speciale school
voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband of een
instelling cluster 1 of 2 i.o.
De regeling is een vervolg op

de huidige ‘10-euroregeling’.
Samenwerkingsverbanden
die op 1 november zijn geregistreerd in BRIN, ontvangen
de extra bekostiging direct.
Hiervoor moeten ze vóór 20
september 2013 een compleet
verzoek tot registratie bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) hebben ingediend.
Voor samenwerkingsverbanden die op 1 november nog
niet zijn geregistreerd in
BRIN, wordt de aanvullende
bekostiging toegekend aan
het bevoegd gezag van de contactschool die vorig jaar de

middelen voor de invoering
heeft ontvangen. De samenwerkingsverbanden en instellingen ontvangen het geld in
november op basis van het
aantal leerlingen op 1 oktober 2012. DUO gaat hierbij
uit van de stand in Bron op
1 juli 2013. Er hoeft voor
de aanvullende bekostiging
geen aanvraag ingediend te
worden. De middelen worden
ambtshalve toegekend. Dit in
tegenstelling tot de regeling
van 2012/2013.
De geplande invoering
van Passend onderwijs op

1 augustus 2014 heeft tot
gevolg dat de samenwerkingsverbanden, de instellingen
cluster 1 en 2 i.o. nog één
schooljaar hebben om Passend onderwijs zowel inhoudelijk als organisatorisch
vorm te geven. Daarbij valt
te denken aan het goed in
kaart brengen van de leerlingenpopulatie, het opstellen
van een ondersteuningsplan, het tijdig betrekken
van – en afstemmen met –
gemeente(n), ouders en leraren, et cetera. _

vrijstelling bij naschoolse educatieve programma’s

Geen btw op lessen in muziek en dans op basisschool
Het verstrekken van lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen onder de 21 jaar
wordt beschouwd als algemeen vormend onderwijs voor kinderen en jongeren en is daarom vrijgesteld van
btw. Het maakt niet uit wie het onderwijs verzorgt.
Naar aanleiding van in de
Tweede Kamer gestelde vragen over het verschil in btw
voor naschoolse educatieve
programma’s heeft staatssecretaris Weekers van Financiën, mede namens staatssecretaris Dekker van OCW, een
nadere toelichting gegeven
op het btw-beleid.
De vrijstelling geldt niet
voor facultatief aangeboden
naschoolse lesprogramma’s
of activiteiten binnen het pri-
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onderwijsprogramma. Dat
geldt ook als de onderwijsinstelling de naschoolse lesprogramma’s aanbeveelt en de
lessen laat plaatsvinden in de
lokalen van de school. _

Foto: Hans Roggen

mair onderwijs die losstaan
van het reguliere leerproces

De Kamervragen inclusief
de beantwoording door Weekers zijn te downloaden via
www.avs.nl/dossiers/financien/
lumpsum.

of waarvan de inhoud niet is
ontleend aan het reguliere

7

ac tueel

thema onderwijskwaliteit en verbindingen

Acht schoolgebouwen geselecteerd
voor Scholenbouwprijs 2013
Acht schoolgebouwen zijn nog in de race voor de prestigieuze Scholenbouwprijs
2013 die het ministerie van OCW dit jaar voor de tiende keer organiseert. De jury
bezoekt de acht projecten – geselecteerd uit 162 inzendingen – eind deze maand.
Het gaat om vier projecten in het voortgezet onderwijs en vier projecten in het
primair onderwijs, waaronder één schoolgebouw voor speciaal onderwijs.
De taak van de jury is om
te beoordelen in hoeverre
de opdrachtgever laat zien
dat hij op een professionele en betrokken manier
het proces naar het nieuwe

of vernieuwde schoolgebouw
heeft ingericht en gemanaged.
Daarbij kijkt ze in het bijzonder naar hoe het thema
Onderwijskwaliteit en Verbindingen in het schoolgebouw

en de inrichting ervan is
vertaald.
Wanneer een project naar
aanleiding van het bezoek
niet aan de verwachtingen

van de jury voldoet, kan de
jury besluiten om dit project
toch niet te nomineren voor
de Scholenbouwprijs 2013. Op
maandag 25 november wordt
de Scholenbouwprijs 2013 uitgereikt in de categorieën primair onderwijs en voortgezet
onderwijs. Tegelijkertijd verschijnt het Scholenbouwprijsboek met daarin een overzicht
van alle projecten die hebben
deelgenomen en een presentatie van genomineerden en
winnaars. _
Meer informatie:
www.scholenbouwprijs.nl

Geselecteerde projecten
Primair onderwijs
•	Brede school Groot Holthuizen in Zevenaar
•	Basisschool Edith Stein, onderdeel van MFA Het Klooster
in Zijtaart
•	Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen
•	Mytylschool Gabriel KinderExpertiseCentrum in
’s-Hertogenbosch

Het interieur van de Sterrenschool Zevenaar, onderdeel van Brede School
Groot Holthuizen, een van de acht geselecteerde schoolgebouwen.
Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar ism PROLES en SPO De Liemers
Architect: WE Architects Arnhem, samenwerking van Peter van Aarsen
Architect met Hoogte Twee Architecten. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh

Voortgezet onderwijs
•	St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam
•	Lentiz | LIFE College in Schiedam
•	Scheepvaart en Transport College, locatie Anthony
Fokkerweg in Rotterdam
•	Sterren College in Haarlem

Raadpleeg de AVS Helpdesk voor
al uw vragen over de actualiteit of
andere vakgerelateerde kwesties.

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl
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vooral werken met digitaal schoolbord wordt gemist

Lerarenopleidingen lopen achter met ict
Beginnende leraren zijn negatief over de manier waarop de lerarenopleiding hen heeft voorbereid op de
inzet van ict bij het geven van onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat ITS in opdracht van Kennisnet uitvoerde
onder pasafgestudeerden van pabo en tweedegraadslerarenopleidingen. Vooral het werken met het digitaal
schoolbord wordt gemist.
De meeste pas-afgestudeerde
leraren verwachten dat het
gebruik van digitaal lesmateriaal de komende jaren steeds
verder zal toenemen. Ze vinden
daarom dat de lerarenopleidingen juist voorop zouden
moeten lopen als het gaat om
de inzet en mogelijkheden van
ict in het onderwijs. “Lerarenopleiding sluit niet aan op het
onderwijs van de 21e eeuw”,
constateert Kennisnet dan ook.
Uit het ITS-onderzoek blijkt dat
meer dan de helft van de pas
afgestudeerde leraren negatief
is over de manier waarop hun
opleiding hen heeft voorbereid op de inzet van ict bij het
geven van onderwijs.

Weinig aandacht
Beginnende leraren geven aan
dat er in de opleidingen nauwelijks aandacht is voor ict in
het onderwijs en de manier

Foto: Hans Roggen

waarop je digitale leermiddelen kunt inzetten. Zoals een
afgestudeerde van de pabo het
verwoordt: “Het is nooit aan
de orde geweest. Ik merk nu
in de praktijk dat je er handig
mee kunt differentiëren en dat
het je bijvoorbeeld kan helpen
bij administratie. Doordat ik
niet voorbereid ben sta ik voor
onaangename verrassingen,
vooral als ik achteraf weet hoe

simpel het had kunnen zijn
met een ict-hulpmiddel.”
Drie op de tien pas-afgestudeerden van de pabo is matig
tot slecht op de hoogte van
computertoepassingen die ze
voor hun onderwijs kunnen
gebruiken. Bij afgestudeerden
van de tweedegraadopleiding
is dit zelfs 44 procent. Op de
opleidingen is te weinig aandacht voor het aanbod van

focussen op renovatie en verduurzaming

Veel scholen zijn gedateerd
Met het huidige tempo van nieuwbouw zou een schoolgebouw honderd jaar
mee moeten gaan, maar daar zijn ze niet op ontworpen. Bij de schoolgebouwen,
die gemiddeld 38 jaar oud zijn, staan kwaliteit en geschiktheid nu al onder
druk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bouwen voor het onderwijs in perspectief’,
uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.
Minder dan 7 procent van de
scholen heeft een energielabel. Daarvan heeft driekwart
energielabel C of lager, één
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op de vier heeft zelfs het
G-label. Het gevolg is dat de
energiekosten hoger zijn. De
uitkomsten van het onderzoek

zijn een indicatie dat er
nog veel moet gebeuren ten
aanzien van de huisvesting
van scholen. De focus zou

digitale leermiddelen, hoe
je zelf digitaal materiaal kan
ontwikkelen, digitaal toetsen,
gebruik van digitale leerlingvolgsystemen en mediawijsheid. De beperkte aandacht
voor ict op de opleidingen
hangt samen met beperkte
ict-vaardigheden van opleidingsdocenten. Volgens de
studenten zijn de docenten
op de lerarenopleidingen
onvoldoende op de hoogte van
zaken als digitaal toetsen, ontwikkelen digitaal lesmateriaal
en sociale media. Een derde
van de beginnende vo-leraren
en een kwart van de beginnende basisschoolleraren zou
op school meer willen doen
met ict, maar wordt hierin
afgeremd door collega’s, blijkt
uit het onderzoek. _
Meer informatie:
www.ru.nl/its

moeten liggen bij renovatie
en verduurzaming en vervangende nieuwbouw. Uit eerdere
onderzoeken is gebleken dat
niet goed onderhouden en
gedateerde scholen een negatieve invloed hebben op de
schoolprestaties van leerlingen. Ons land telt ongeveer
tienduizend schoolgebouwen,
waarvan achtduizend voor het
primair onderwijs. Jaarlijks
worden er tachtig basisscholen gebouwd. Dat betreft deels
vervanging en deels nieuwe
scholen. _
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advertentie

LOG IN ON
Kenniscentrum voor professionalisering in onderwijs

Kom ook naar de bijeenkomst
in september & oktober
De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt
u ervoor dat u dit als bovenschools manager of schoolleider optimaal faciliteert? Organiseer permanente educatie binnen uw school of bovenschoolse
organisatie met behulp van Teachers Channel en laat u informeren tijdens
onze bijeenkomst in uw regio.

Uitnodiging regiobijeenkomst
Regio Noord
- Dinsdag 10 september in Hoogeveen
- Donderdag 26 september in Leeuwarden

Regio Midden
- Dinsdag 24 september in Utrecht
- Dinsdag 1 oktober in Den Haag

Regio Zuid
- Donderdag 3 oktober in Heerlen
Duur bijeenkomst: 15.00 tot 17.00 uur

Programma
• Faciliteren van permanente educatie
• Geld besparen met e-learning
• Implementeren van professionalisering, van leerkracht tot bovenschools bestuurder
• Uw eigen schoolacademie, de mogelijkheden

Gratis aanmelden
Bent u bovenschools manager of schoolleider, meldt u zich met uw
naam, brin en datum aan via info@teacherschannel.nl
Voor meer informatie kijk op
www.teacherschannel.nl/regiobijeenkomsten

TOP! assessment
en 3600 feedback

Persoonlijk
Ontwikkel
Plan

Bekwaamheidsdossier

E-learning &
kennis delen
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illustratie _ jos collignon
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them a _ grenzeloos leren

h é t a n t w o o r d va n h e t o n d e r w i j s

Over het thema
Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit
van het onderwijs, blijkt uit onderzoek. En de
overheid zet alles op alles om de kwaliteit van
het onderwijs op te krikken, zodat Nederland

‘Zonder inte
is goed

mee blijft doen in de premier league voor
kennislanden. Toch wil het kabinet bezuinigen
op subsidies voor internationalisering. Zonde,
vindt Jindra Divis van het Europees Platform.

Een kwart van de scholen voor primair
onderwijs doet aan uitwisselingen, vroeg

“Het betekent een stap terug.”

vreemdetalenonderwijs en studiereizen. Het

Met of zonder subsidies, scholen gaan

Europees Platform ondersteunt scholen bij

ieder op hun eigen manier en om eigen
redenen aan de slag met grenzeloos leren

beleid en activiteiten en verstrekt subsidies.

in de klas. Sommige scholen kunnen er niet

Schoolbestuur Konot maakte hier gebruik

omheen, zoals obs De Vierambacht, dat veel

van. En internationalisering heeft effect:

verschillende nationaliteiten in de klas heeft
zitten. Of basisschool Elckerlyc, met een
internationale afdeling in hetzelfde gebouw.

de onderwijskwaliteit verbetert, blijkt uit
onderzoek van Ecorys.

tekst jaan van aken

Andere scholen kiezen er bewust voor, zoals
De Woldschool, om de deuren open te zetten
en de leerlingen de wereld buiten de eigen
dorpsgrenzen te laten verkennen.
De Nederlandse overheid zou zich ook
wel wat meer mogen bekommeren om de
overzeese gebieden van het Koninkrijk der
Nederlanden, vindt Karen Heij van Bureau
ICE. Op de eilanden waar de voertaal
Papiamentu of Engels is, maar toetsen en
examen in het Nederlands worden afgelegd,
worstelen leerkrachten en schoolleiders om de
onderwijskwaliteit op peil te houden. U leest
er over in deze Kader Primair.
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Op zijn achtste emigreerde Jindra Divis, directeur van het
Europees Platform, vanuit toenmalig Tsjecho-Slowakije
naar Nederland. Hij ondervond destijds aan den lijve het
belang van internationalisering. “In Tsjecho-Slowakije hadden we niet meester Bram, maar kameraad leraar voor de
klas. Ook moest de hele klas gelijktijdig opstaan. Vergelijk
dat eens met de montessorischool in Haarlem waar ik
terechtkwam. Dan doorbreek je wel je eigen cultuurbarrière.” Voor leerlingen betekent internationalisering namelijk
dat ze hun eigen grenzen doorbreken, vindt Divis.
Het Europees Platform heeft als doel internationalisering
in het onderwijs te stimuleren. “Internationalisering is het
antwoord van het onderwijs op globalisering. Het is een
manier om burgers van de toekomst voor te bereiden op
een internationale samenleving. Zonder internationalisering is goed onderwijs niet denkbaar”, stelt Divis.
Internationaliseren kan in allerlei gradaties plaatsvinden.
Divis maakt onderscheid naar inhoud, activiteiten en talen.
“Inhoudelijk kun je bijvoorbeeld bij vaderlandse geschiedenis een ‘uitstapje’ maken naar de Engelse oorlogen”,
oppert hij. Activiteiten zijn (virtuele) schooluitwisselingen

op globalisering

rnationalisering

onderwijs niet denkbaar’
tussen leerlingen en nascholings- en studiereizen voor
leraren en schoolleiders. Op taalgebied gaat het om vroeg
vreemdetalenonderwijs (vvto); meestal Engels en soms
Duits, Frans of Spaans vanaf de kleutergroepen. Het aantal vvto-scholen stijgt snel: negen jaar geleden waren er
veertig, nu zo’n duizend. Divis: “We verwachten over een
paar jaar tweeduizend vvto-scholen te hebben.”

Subsidies Het Europees Platform voert namens
het ministerie van Onderwijs een aantal regelingen
uit: ‘Bevordering Internationalisering’ en ‘Bevorderen
van Internationale Oriëntatie en Samenwerking’ (Bios).
Daarnaast voert de organisatie het Europese Comeniusprogramma uit (dat vanaf 2014 Erasmus+ heet) en onder
meer schoolpartnerschappen en nascholing voor leraren
subsidieert. Jaarlijks heeft het Platform 5,6 miljoen euro
beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.
Het budget van ‘Bevordering Internationalisering’
gebruikt het platform om scholen uit te leggen wat
internationalisering is, startsubsidie te verstrekken en
voorbeelden te laten zien. “Niets werkt zo goed als op een
andere school in de buurt kijken wat daar gebeurt. Ook
bezoeken of ontvangen we schoolleiders om hen te helpen hun team te enthousiasmeren”, vertelt Divis.
Bios is een regeling waarmee de overheid onder meer
uitwisselingen en contacten van leerlingen, leraren en
schoolleiders met scholen in het buitenland betaalt. Jaarlijks gaan zo’n vijftienhonderd leerlingen uit het basisonderwijs naar vooral Duitse en Vlaamse scholen. De meeste
uitwisselingen in het primair onderwijs zijn echter virtueel. Divis: “eTwinning is daarvan een succesvol voorbeeld.
Leerlingen en leraren in heel Europa hebben contact
met elkaar door te mailen, chatten en elkaar filmpjes te
sturen.” Zo’n tweehonderdduizend leraren uit 32 landen
doen mee aan dit project van de Europese Commissie,
waarvan zo’n 1.300 Nederlandse scholen voor primair en
voortgezet onderwijs.
Jindra Divis, Europees Platform: “Voor leerlingen betekent inter
nationalisering dat ze hun eigen grenzen doorbreken.” Foto: Wilco van
Dijen Fotografie (voor het Europees Platform)
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Hoe je als school(bestuur) internationalisering het beste
kunt vormgeven hangt af van de ambitie, zegt Divis.
Veel scholen in het primair onderwijs kiezen voor de
>
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combinatie van vroeg vreemdetalenonderwijs en eTwinning.
“Ik zou beginnen met taalontwikkeling, leerlingen moeten
eerst kunnen zwemmen. Als het talenbeleid na een tijdje is
verankerd, kun je met eTwinning aan de slag gaan.”

Prioriteiten top 10

Jan Morsink is AVS-bestuurder
en bestuurder bij de Stichting Katholiek Onderwijs Noord
Oost Twente (Konot). Het schoolbestuur steunt leerkrachten en schoolleiders bij het maken van studiereizen. “Naast
subsidie kun je daarvoor ook het nascholingsbudget van
de school gebruiken”, vertelt Morsink. Ze bezochten in
Denemarken de buitenschoolse opvang. Ook begeleidde
hij studiereizen van de AVS om te zien hoe ze het continurooster in Denemarken gebruiken. “Je leert op beleids- en
uitvoerend niveau anders te kijken”, zegt Morsink.
Het Europees Platform bereikt met alle activiteiten ongeveer een kwart van de scholen voor primair onderwijs.
Internationalisering zien scholen vaak als iets extra’s,
merkt Divis. “We leggen uit dat Engels een andere dimensie is bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en
wereldoriëntatie. Je hoeft er geen extra leerkracht voor aan
te trekken, maar dient wel zittende leerkrachten te scholen

en lesmaterialen aan te schaffen.” Alleen de financiën daarvoor zijn soms een probleem, ziet hij. “Waar haal je het
geld vandaan als je als school moet bezuinigen?”
Bij Konot staat internationalisering niet in de prioriteiten
top 10, zegt Morsink. “Rekenen en taal en sociale veiligheid en vaardigheid staan hoger in het vaandel.” In het
verleden deden drie van de 22 Konot-scholen mee aan
Comenius. “Deelname hangt sterk af van het enthousiasme
van individuele leerkrachten”, merkt de bestuurder. Ook
de communicatietaal is een handicap. Leerkrachten zijn de
Engelse taal wel machtig, maar het zelfvertrouwen om met
buitenlandse collega’s samen te werken ontbreekt bij veel
van hen, stelt Morsink. “Binnen het primair onderwijs zijn
Engels en Duits geen basistalen voor leerkrachten.” Gezien
de nabijheid van Duitsland zou Duits als tweede taal een
mogelijkheid zijn. “Maar dat leeft helemaal niet bij leerkrachten en ouders.”

‘leerlingen van nu moeten in
d e t o e ko m s t h e t g e l d v e r d i e n e n
voor de bv nederl and, in een
wereld en economie die steeds
mondialer wordt’

Er zijn scholen die zich juist profileren met internationalisering, weet Ruud van der Aa, clustermanager Onderwijs
bij Ecorys. Het onderzoek- en adviesbureau presenteerde
in april 2013 een onderzoek naar internationalisering in
het primair en voortgezet onderwijs. “Bij sommige scholen
vragen ouders nadrukkelijk om internationalisering. In
regio’s met grote multinationals zie je dat er vraag is naar
tweetalig primair onderwijs”, vertelt Van der Aa.

Ruud van der Aa, onderzoeks- en adviesbureau Ecorys:
“Internationalisering is meer dan alleen een woordje over de grens
spreken. Je hebt werknemers nodig die weten wat er in de wereld
speelt.”
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Kleuter-Engels Het ministerie van Onderwijs
wil Engels in het primair onderwijs stimuleren.
Staatssecretaris Sander Dekker kondigde aan dat alle basisscholen de mogelijkheid krijgen om vvto vorm te geven
door 15 procent lestijd in het Engels toe te staan. Daarnaast
komt er een pilot met twintig basisscholen met tweetalig
primair onderwijs, waarbij 30 tot 50 procent van de lessen
in het Engels is. Divis vindt het een prachtige ontwikkeling, maar ziet wel een uitdaging in het nascholen van leerkrachten. “Je moet de vakdidactiek onder de knie hebben.
Hoe je kleine kinderen Engels aanleert, is wezenlijk anders
dan bij het Nederlands. Daar ligt een rol voor de pabo’s.”
Morsink is geen voorstander van wat hij ‘kleuter-Engels’
noemt. “Hou op uitvoeringsbevelen te geven. Laten we
afspreken wat we eind groep 8 van leerlingen verwachten.
Het ministerie moet zich er niet mee bemoeien hoe scholen dat organiseren”, vindt hij.
Paradoxaal is dat het ministerie wil bezuinigen op
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aan scholen moeten inkrimpen. Wel heeft het ministerie
gezegd dat we op vvto moeten inzetten.” De opstartkosten
voor vvto bedragen zo’n tienduizend euro per school, blijkt
uit het rapport van Ecorys. De gemiddelde bijdrage via
de Bios-regeling bedraagt 1.250 euro; 12,5 procent van de
kosten.

Jan Morsink, bestuurder bij Konot: “De grenzen tussen mensen en
landen zijn minder geworden voor onze leerlingen. Dat legt de basis
voor tolerantie voor andere nationaliteiten.” Foto: Hans Roggen

subsidies voor internationalisering die het Europees Platform
verstrekt. Divis: “Ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar het
betekent wel een stap terug voor internationalisering. We zullen
minder subsidiegeld beschikbaar stellen en de ondersteuning

In 2011 is het World Education
Forum (WEF) opgericht tijdens een
internationale conferentie in Toronto.
Initiatiefnemer van dit forum is AVSvoorzitter Ton Duif. De missie van
het WEF is om het aantal kinderen
te vergroten dat toegang heeft tot
onderwijs. Momenteel gaan ruim
tachtig miljoen kinderen niet naar
school.
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Tolerantie Internationalisering in het onderwijs kost
Nederland jaarlijks 26,7 miljoen euro, waar het ministerie
28 procent, scholen 32 procent en ouders 40 procent van
voor hun rekening nemen, volgens het Ecorys-rapport. De
onderzoekers stellen dat er een relatief bescheiden bedrag
aan internationalisering besteed wordt. Terwijl het juist
veel oplevert voor het Nederlandse onderwijs en de economie, die sterk afhankelijk is van internationale handel.
Clustermanager Van der Aa: “De leerlingen van nu moeten
in de toekomst het geld verdienen voor de BV Nederland,
in een wereld en economie die steeds mondialer wordt.
Internationalisering is meer dan alleen een woordje over
de grens spreken. Je hebt werknemers nodig die weten wat
er in de wereld speelt.”
Internationalisering heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit. Het perspectief op de arbeidsmarkt van zowel
leerlingen als leerkrachten verbetert en het verzuim van
leerkrachten neemt af. “De motivatie van leerkrachten
verbetert doordat hun werk afwisselender wordt en ze het
gevoel hebben deel uit te maken van een internationale
leergemeenschap die hen veel nieuwe inzichten oplevert”,
verklaart Van der Aa.
Op de Konot-scholen leverden de internationaliseringsactiviteiten ook veel op. Bestuurder Morsink: “Ik denk dat de
grenzen tussen mensen en landen minder zijn geworden
voor deze leerlingen en dat legt de basis voor tolerantie
voor andere nationaliteiten.” _

Het WEF zal wereldwijd regeringen aan
spreken op hun verantwoordelijkheid om
onderwijs toegankelijk maken voor alle
kinderen in hun land. Daarmee sluit het
forum aan bij de millenniumdoelen van de
Verenigde Naties voor 2015.
Sinds de oprichting heeft het WEF
presentaties gehouden op conferenties
en tijdens bijeenkomsten van de Europese
schoolleidersorganisatie ESHA. Daarnaast
wordt het WEF-platform deze maand in de
Verenigde Staten gelanceerd.

Eind 2014 vindt in Den Haag de eerste
WEF-conferentie plaats, als start van
een tweejaarlijkse bijeenkomst waar
de resultaten van het WEF worden
gepubliceerd. Scholen kunnen de doelen
van WEF ondersteunen door zich voor
15 euro per jaar aan te melden als WEFschool, zoals inmiddels al 450 scholen
hebben gedaan.
Meer informatie en aanmelden:
www.worldeducationforum.com/nl
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Drie keer andere
culturen in de klas

Amerikaanse ouders komen op ‘the Fourth of July’ aan de kinderen op basisschool Elckerlyc uitleggen wat die feestdag voor hen inhoudt.
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schoolleiders a an het woord
Volgens staatssecretaris Sander Dekker is het zonde als leerlingen pas in groep 7, zoals nu vaak
het geval is, een vreemde taal leren. Internationalisering is hot, maar ook een containerbegrip.
Hoe ziet het eruit in de klas? Drie schoolleiders vertellen hoe zij hun leerlingen in contact
laten komen met andere culturen.

tekst noortje van dorp

Nederlands en internationaal
onderwijs onder één dak
Basisschool Elckerlyc in Leiderdorp bestaat
eigenlijk uit twee scholen, een internationale en
een Nederlandse montessorischool, onder één
dak. Directeur Paul Mos zag grote mogelijkheden
in samenwerking, maar merkt dat dat maar met
kleine stappen gaat.
Een schoolgebouw waar de voertaal Engels is, iedereen
vanaf groep 1 Engels krijgt, er twee bibliotheken in de
aula zijn, en alle klassen – Nederlands en internationaal
– door elkaar zitten. Basisschool Elckerlyc is niet zomaar
een school met twee afdelingen die een gebouw delen.
Dagelijks komen de leerlingen en het team in contact met
andere talen en culturen, in de klas en op het schoolplein.
Volgens directeur Paul Mos is er vooral veel kruisbestuiving
op laag niveau. “Dat onderwijsprogramma’s elkaar kruisen, komt weinig voor”, aldus Mos. “Er is een clash tussen
de systemen, in de eerste plaats omdat de Nederlandse klassen groter en heterogeen zijn tegenover kleine, homogene
groepen op de internationale afdeling.”

‘ i n m i d d e ls we et i k dat j e ve e l
a andacht moet hebben voor de
c u lt u u r v e r s c h i l l e n e n d a t j e k l e i n e
s ta p p e n m o e t z e t t e n r i c h t i n g
samenwerking’
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Cultuurverschillen
Mos had bij zijn aantreden, vijf jaar geleden, grote plannen voor een samenwerking tussen de twee afdelingen.
“Het is goud om de twee systemen in één gebouw te hebben. Maar er is veel koudwatervrees, vooral bij de internationale afdeling van Elckerlyc. Inmiddels weet ik dat
je veel aandacht moet hebben voor de cultuurverschillen
en dat ik kleine stappen moet zetten richting samenwerking. Wat we nu voor elkaar hebben is dat we vanaf dit
schooljaar elke zes weken een assembly hebben in de aula
voor alle leerlingen. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen de
klassen elkaar vertellen waar ze mee bezig zijn en worden
certificaten uitgedeeld voor bijzondere prestaties.” Daar
tegenover staat dat met de bovenbouw gezamenlijk op
kamp gaan na twee jaar is gestopt door een afwijkend
veiligheidsconcept. Het idee om te gaan kanoën op de
Dommel vond de internationale afdeling te gevaarlijk.

Onomkeerbaar proces
Waarom is internationalisering zo belangrijk? Mos: “Het
is een onomkeerbaar proces, het zal misschien nog tien,
vijftien generaties duren maar dan spreken we allemaal
dezelfde taal. En er is zoveel potentie. Veel leerlingen van
de Nederlandse afdeling zouden graag, met steun van
hun ouders, naar de internationale afdeling gaan. Maar
door de bekostigingsvoorwaarden is er alleen plek voor
expatkinderen.” Mos heeft daarbij nog wel een kritische
noot aan de onderwijsinspectie. “Internationalisering
wordt gestimuleerd, maar ze staan wel direct op de stoep
om te controleren of de tijd die je in iets anders steekt –
in ons geval een cursus Spaans voor excellente leerlingen
– niet ten koste gaat van de kwaliteit van taal en rekenen.
Tamelijk rigide.” _
>
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‘Ik doe mijn best voor een
multiculturele school’
Internationalisering is op obs De Vierambacht,
met 40 procent autochtone en 60 procent
allochtone leerlingen, iets van alle dag. Dagelijks
ontmoeten leerlingen met verschillende
culturele achtergronden elkaar in de klas en op
het schoolplein. Kerst wordt op school net zo
uitbundig gevierd als het Suikerfeest. “Ik doe
mijn best voor een multiculturele school”, aldus
schoolleider Daaf van de Wege.

Een gemengde school in een gemengde wijk betekent voor
De Vierambacht in de praktijk dat er zowel kinderen in de
klas zitten met ouders met een universitaire achtergrond
als kinderen met ouders die analfabeet zijn. “Het vergt
een ander soort aandacht”, aldus Van de Wege. “Het is,
gechargeerd gezegd, niet te doen om bij ons een standaard
klassikaal lesje af te draaien. Je moet kijken naar de verschillende niveaus, naar waar behoefte aan is.” Om die
reden zijn er op school ook ouderconsulenten, huiswerkbegeleiding en wordt er gebruik gemaakt van pre-teaching.
Aankomend schooljaar start een pilot in samenwerking
met de theaterschool om te kijken of kinderen met een
andere methode –door
middel van drama – hun
woordenschat kunnen
vergroten.

Rolmodellen
Het leerkrachtenteam van
obs De Vierambacht is,
net als de leerlingenpopulatie, gemengd. “Ik heb
leerkrachten van vier continenten”, illustreert Van
de Wege. “Die mix, daar
streef je ook naar, al dan
niet bewust. Een gemengde
school in een gemengde
wijk met een geheel NederObs De Vierambacht
lands of allochtoon team
besteedt veel aandacht aan
zou raar zijn. Leerkrachten
de verschillende niveaus en
zijn rolmodellen. Naast de
waar behoefte aan is.
leerlingen, kunnen ook zij
Foto: Paulien van der Kammen
vertellen over hun gebruiken en gewoonten. We zijn
een openbare school, er zit
‘het is, gechargeerd gezegd, niet te doen om bij ons
geen waarde achter.”
Als openbare, gemengde
e e n s ta n d a a r d k l a s s i k a a l l e s j e a f t e d r a a i e n ’
school worden niet alleen
de Nederlandse, maar ook
de islamitische feestdagen gevierd. Van de Wege: “We vieBij zijn aantreden zo’n dertien jaar geleden was obs De
ren alle feesten met de kinderen in de klas, maar ook de
Vierambacht, gelegen in de Rotterdamse wijk Het Nieuwe
ouders zijn welkom. Voor hen zijn er dan speciale ouderWesten een zwarte school. Van de Wege: “Door een ouderkamers om met elkaar iets te drinken en eten. Het is zeldparticipatieproject kwamen er in 2000 ruim dertig autochzaam dat er kinderen niet bij deze feesten aanwezig zijn.” _
tone kinderen in de kleuterklas.” Een proces dat doorzette,
gaandeweg kwamen er steeds meer leerlingen met een
Nederlandse achtergrond. Tegenwoordig is obs De Vier
ambacht een gemengde school.
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Dorpsschool ontmoet de wereld
binnen én buiten klaslokaal
De Woldschool was een typische dorpsschool met
leerlingen die goed konden lezen en schrijven,
maar een beperkt wereldbeeld hadden. Door een
enthousiaste schoolleider met nieuwe ideeën
en financiële ondersteuning van het Europees
Platform zien ze nu de wereld, binnen en buiten
het klaslokaal.
Een congres van het Europees Platform (EP) over internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs bracht
schoolleider Daniël Jansma zo’n vier jaar geleden op het
idee. Net aangetreden als schoolleider van de openbare
basisschool in Steenwijkerwold wilde hij de leerlingen
laten zien hoeveel moois er nog te beleven valt buiten de
dorpsgrenzen. Met een kleine subsidie van het EP voor het
stimuleren van Engels in de klas schafte Jansma een laptop

‘we kregen kerstkaarten
u i t h e e l e u r o pa’

en webcam aan. Met deze tools kunnen leerlingen in de
(beschermde) omgeving van eTwinning met andere Europese kinderen chatten en samenwerken.
Het project groeide met de jaren en inmiddels gebruikt de
school drie subsidies van het EP. Tijdelijke subsidies voor het
stimuleren van Engels in de klas en kortlopende mondiale
projecten. En een subsidie die jaarlijks aangevraagd kan worden voor de langlopende projecten met de (momenteel) vier
partnerscholen van De Woldschool, waaronder een fysieke
uitwisseling van groep 8.
In mei ging groep 8 voor het eerst op uitwisseling, naar
Spanje. Een enorm leerproces volgens Jansma. “Het zit in de
kleine dingen. We zijn bijvoorbeeld samen gaan sporten en
toen kwamen onze leerlingen erachter dat spijkerpoepen iets
heel Nederlands is, maar met een ei op een lepel lopen niet.”

Twee vliegen
De opbrengst tot nu toe? Jansma: “De wereld is overal in
school. Op de kleutergroepen ligt Rupsje Nooitgenoeg in het
Deens, we hebben gedichten in het Engels hangen en kregen
kerstkaarten uit heel Europa. Een project over vogels die
rondom de school leven, leverde tekeningen en projectmuren met trekroutes uit heel
Europa op. Jansma: “Door
dit project zijn leerlingen
zo gemotiveerd dat we
de leerdoelen in één klap
halen. Ze willen nu Engels
leren, zodat ze met andere
leerlingen kunnen praten.
Het is vaak twee vliegen in
één klap.”
De Woldschool is van plan
om de internationalisering
in de klas door te zetten.
Jansma: “Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten
zijn erg enthousiast. Zelfs
al kost het ze soms wat vrije
tijd, bijvoorbeeld met een
uitwisseling. Het internationaliseringsproject wordt
breed gedragen, elke leerkracht heeft een eigen taak
in het geheel. Ik wil niet dat
het project staat of valt bij
één persoon.” _

In mei ging groep 8 van De Woldschool voor het eerst op uitwisseling naar een partnerschool in Spanje.
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ta a l d i l e m m a’s i n c a r i b i s c h n e d e r l a n d
In Nederland doen onderwijsteams enorm hun best het taalniveau van de leerlingen op peil te
krijgen en te houden. Maar wat als je standaard te maken hebt met een leerlingpopulatie die van
huis uit niet de taal spreekt waarin wel toetsen en examens worden afgelegd?
Tel daarbij op een generatie leerkrachten die niet (meer) met het Nederlands zijn opgegroeid en
leerlingen die uiteindelijk wel in Nederland willen doorstuderen, maar voor wie de taalbarrière
steeds groter wordt. Het onderwijs in het Nederlands Caribisch gebied ziet zich voor duivelse
dilemma’s gesteld.

tekst joëlle poortvliet

Doorbuffelen met een

dode taal

Op de Caribische eilanden wordt
amper meer Nederlands gesproken,
maar de belangen om de taal voldoende
machtig te blijven zijn groot.
Foto’s: Unicef/Roger LeMoyne
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Karen Heij is directeur van Bureau ICE – aanbieder van
toetsen en examens, met een dependance op de voormalige Antillen – en ondersteunt sinds vijf jaar scholen en
schoolbesturen op Curaçao bij hun taalbeleid. Op de eilanden wordt amper meer Nederlands gesproken (zie de percentages in de kaders, red.), maar de belangen om de taal
voldoende machtig te blijven zijn groot. Heij: “Op Curaçao
zitten de betere banen met name in het ambtenarenapparaat. Veel communicatie op het niveau van gemeenten en
staatszaken vindt plaats in het Nederlands.” Belangrijker
nog: doorstuderen op één van de Nederlandse hogescholen
of universiteiten is nog altijd de beste optie voor jongeren
die in hun toekomst willen investeren. Zij kunnen voor
deze opleidingen – zoals iedereen in het Koninkrijk der
Nederlanden – een beurs krijgen, maar beginnen er steeds
minder vaak aan of keren teleurgesteld terug. Heij: “Dat
heeft alles met de taal te maken. Hier in Nederland wordt
op het hbo niet alleen les gegeven in het Nederlands, maar
ook veel in groepjes samengewerkt, gediscussieerd en overlegd. Caribische jongeren krijgen wel een schriftelijk examen Nederlands aan het eind van de middelbare school,
maar mondeling zijn ze niet zo vaardig. In groepsopdrachten raken ze ondergesneeuwd.”

‘s c h oo ll e i d e r s v i n d e n h et
l a stig hun leerkrachten voor
h et n e d e r l a n d s t e m ot i ve re n’
De situatie is per eiland heel verschillend. Diane Wilson,
geboren Arubaanse, werkt al jaren als schoolleider op
Saba, het kleinste eiland van de Nederlandse Cariben met
een basisschool (150 leerlingen) en een middelbare school.
“Nederlands is een officiële taal op het eiland, maar zelfs
op het Government House wordt Engels gesproken. Ik heb
twee leerkrachten van Surinaamse afkomst die Nederlands
kunnen en één leerkracht die in Rotterdam heeft gestudeerd. De rest spreekt Engels.” De lessen op haar basisschool worden dan ook allemaal in het Engels gegeven.
Nederlands is een verplichte vreemde taal, zoals Engels
dat is op Nederlandse basisscholen. Wilson is verplicht het >

Overstappen op voertaal Op papier bieden veel
scholen op de voormalige Antillen onderwijs aan in het
Nederlands. Maar de dagelijkse praktijk is dat leerkrachten al snel overstappen op de voertaal. Nikki Veenendaal,
pabo-student aan de Marnix-Academie in Utrecht, zegt op
haar weblog: “Zelf loop ik stage op een school (op Curaçao,
red.) waar toch nog heel veel Papiaments gesproken wordt,
ondanks de Nederlandse methodes. Uitleg wordt vaak in
het Papiaments gegeven, met als gevolg dat kinderen mij
soms vreemd aankijken als ik iets uitleg en mijn mentor
mijn les regelmatig onderbreekt om een toelichting te
geven in het Papiaments, zodat de kinderen het beter
begrijpen.”

De drie Bovenwindse
eilanden liggen in het
Noordelijke Caribisch
gebied.

St Maarten

Philipsburg

Saba
St Eustatius

bovenwindse eilanden
saba

s t . e u s ta t i u s

st. maarten

Oppervlakte: 14 km2
Aantal inwoners: 1.971, waarvan
17,3 procent tussen de 0 en 20 jaar
Staatkundig: bijzondere Nederlandse
gemeente sinds 2010
Aantal basisscholen: 1
Aantal scholen voortgezet onderwijs: 1
Voertaal: Engels

Oppervlakte: 21 km2
Aantal inwoners: 3.791, waarvan
24 procent kinderen en jongeren
Staatkundig: bijzondere Nederlandse
gemeente sinds 2010
Aantal basisscholen: 4
Aantal scholen voortgezet onderwijs: 1
Voertaal: Engels (verder spreekt 6 procent
Spaans en 4 procent Nederlands)

Oppervlakte: 34 km2 (het Nederlandse
deel, samen met het Franse deel is het
eiland 87 km2)
Aantal inwoners: 55.309, waarvan
28 procent kinderen en jongeren
Staatkundig: land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden sinds 2010
Aantal basisscholen (katholiek en
openbaar): 12
Aantal scholen voortgezet onderwijs: 6
Voertaal: Engels
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vak aan te bieden, maar
ziet ook de noodzaak.
“Uiteindelijk proberen de
meeste jongeren hier weg
te komen. Ze hebben te
weinig mogelijkheden. Het
liefst zouden ze in Amerika gaan studeren, maar
daar hebben ze het geld
niet voor. Dan komen ze in
Nederland terecht. Of ze
het daar redden, hangt af
van hun motivatie en de
begeleiding.”
Op Curaçao traint Carina
Jansen van Bureau ICE
Caribbean de spreek- en
schrijfvaardigheid van
leerkrachten. Want daar
begint het mee. Haar collega Heij van Bureau ICE
“Methodes die in Nederland al lang zijn afgeschreven, worden gewoon verkocht aan Curaçao. Dat doet zeer.”
in Nederland: “Het is echt
een duivels dilemma. Je
kunt wel zeggen we gaan
allemaal in het Nederlands lesgeven, maar hoe ga je dat
doen als de leerkrachten het Nederlands onvoldoende
beheersen?” Schoolleiders vinden het lastig hun leerkrachten voor het Nederlands te motiveren, merkt Jansen. “Leerkrachten vinden het Nederlands niet altijd leuk. Zeker voor
de jongere generatie is het niet hun taal, ze zijn er onzeker
over.” Er zijn toetsen beschikbaar om de taalvaardigheid
van de leerkrachten te meten, maar die kosten geld. Jansen:
“Bovendien denken leerkrachten ‘mijn Nederlands is waarschijnlijk helemaal niet zo best’ en staan niet te springen
om dat zwart op wit te hebben.”
De drie Benedenwindse eilanden liggen voor de kust van Venezuela.

Zwabberend beleid

De worsteling met taal is ook
te zien aan het beleid. In 2001 kozen Curaçao en Bonaire

benedenwindse eilanden
aruba

bonaire

curaçao

Oppervlakte: 180 km2 (vergelijkbaar
met Texel)
Aantal inwoners: 107.557, waarvan
25 procent onder de 18 jaar
Voertaal: Papiamento (verder spreekt
14 procent Spaans, 7 procent Engels en
6 procent Nederlands)
Staatkundig: land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden sinds 1986
Aantal basisscholen: 16
Aantal openbare scholen voortgezet
onderwijs: 10

Oppervlakte: 294 km2
Aantal inwoners: 16.541, waarvan
25 procent tussen de 0 en 20 jaar
Staatkundig: bijzondere Nederlandse
gemeente sinds 2010
Aantal basisscholen: 8
Aantal openbare scholen voortgezet
onderwijs: 1
Voertaal: Papiamentu (verder spreekt
12 procent Spaans, 9 procent Nederlands,
3 procent Engels)

Oppervlakte: 444 km2
Aantal inwoners: 149.569, waarvan
30 procent in de leeftijd van 0 tot 19 jaar
Staatkundig: land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden sinds 2010
Aantal basisscholen: 45
Voortgezet onderwijs scholen: 22
Voertaal: Papiamentu (verder spreekt
9,4 procent Nederlands, 6 procent Spaans
en 3,5 procent Engels)
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(Bronnen: rapporten Unicef, diverse
websites, interviews)
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voor het Papiaments (op de Antillen heet het officieel
Papiamentu, op Bonaire Papiamen) als instructietaal in
het basisonderwijs. In 2008 kwamen ze daar weer op terug.
Karen Heij licht toe: “Voor zo’n kleine doelgroep is het
maken van al die lesmaterialen niet rendabel. En zelfs dan.
Destijds is een methode ontwikkeld om te leren lezen in
het Papiamentu, maar vervolgens kom je klem met het
oefenmateriaal. Als een kind in Nederland op AVI-2 niveau
leest, heb je een hele kast vol leesboekjes om op dat niveau
mee te oefenen. Toen de methode in het Papiamentu verscheen, was dat er niet. Inmiddels is er wel steeds meer
materiaal, maar het komt maar heel langzaam op gang.”

‘a l s i k o n d e r w i j s m i n i s t e r w a s v a n
curaçao zou ik ook niet goed weten
wat we m o et e n’
Leerkracht Margo Dubois verzorgt de Nederlandse lessen
op de Sacred Heart-school op Saba en beziet de kwestie
pragmatisch. “Uiteindelijk zijn kinderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dat is een wereldwijde
trend in het onderwijs. We bieden hier de basis van het
Nederlands aan, zo goed als we kunnen. Als kinderen later
naar Nederland willen om verder te studeren, zijn ze als
het goed is zelf extra gemotiveerd om beter Nederlands te
leren.” Haar directeur is al lang blij dat sinds de staatskundige wijziging – Saba werd in 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente – er ook meer hulp en ondersteuning

vanuit Nederland is op andere gebieden. Diane Wilson:
“We hebben een schoolcoach die ons helpt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit en we krijgen ook meer professionele hulp om gedragsproblematiek van kinderen aan
te pakken. Omdat we maar zo’n klein eiland zijn, was het
altijd heel moeilijk om specialisten aan te trekken.”

Huiselijk geweld

Onderzoekers van Unicef concludeerden dit voorjaar dat simpele zaken als gezond
eten en een rustige, schone en veilige plek om te wonen
niet vanzelfsprekend zijn voor kinderen op de eilanden.
Professionals uit het onderwijs, bij de politie en jeugdzorg
spreken van huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing, misbruik, incest, armoede en honger. Ook Heij blijft wijzen
op de complexe situatie. “Er spelen zoveel zaken. Door
het aflossen van de staatsschuld gaat op Curaçao de btw
omhoog van 6 naar 9 procent. De verschillen tussen rijk
en arm worden groter. Dat merk je ook bij de leerlingen.
Taal is dan niet de eerste prioriteit.” Bovendien geeft ze aan
oprecht niet te weten wat de oplossing is. “Als ik onderwijsminister was van Curaçao zou ik ook niet goed weten
wat we moeten.” Jongeren met Nederlands subsidiegeld in
Amerika of Venezuela laten doorstuderen? “Ik snap dat dat
niet kan. Vanuit Nederlands oogpunt is dat geld in de zee
mikken. Maar goed taalbeleid kost ook heel veel geld.”
Op de BES-eilanden, die sinds 2010 bijzondere gemeentes
van Nederland zijn, is afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in het onderwijs. De bekostiging van de scholen is er
anders geregeld dan van de scholen op Curaçao, St. Maarten en Aruba. Heij vindt dat de Haagse overheid zich ook
over de laatstgenoemde eilanden meer mag bekommeren.
“Het is hetzelfde koninkrijk, er worden dezelfde
eisen gesteld, dan moet je
ook dezelfde investeringen doen. Als je kijkt op
sommige scholen schaam
je je dood dat je dat laat
gebeuren. Methodes die in
Nederland al lang zijn afgeschreven worden gewoon
verkocht aan Curaçao. Dat
doet zeer.” Ook onderzoekster Karin Kloosterboer gaf
bij de presentatie van het
Unicef-rapport aan dat de
problemen op de eilanden
niet zomaar zijn weggewerkt. “Maar een oplossing
begint met oog en oor voor
deze kinderen. Een echt
koninkrijk zorgt voor al
haar kinderen.” _

“Als kinderen later naar Nederland willen om verder te studeren, zijn ze als het goed is zelf extra gemotiveerd
om beter Nederlands te leren.”
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advertentie

Leraren en… competenties

Leren door te doen
Wat zijn uw kwaliteiten als leerkracht
of schoolleider?
Hoe benut u deze kwaliteiten het
best en motiveert u anderen?
Dat en meer leert u aan de hand van
de theorie en praktijkvoorbeelden
in dit boek.
Exclusief voor
AVS-leden:
10% korting

Van

€ 49,voor
€ 44,10

Ga naar www.kwintessens.nl/avs
en gebruik code AVS10.
1000-21-3000-3470 AVS Kader primair 13/14-01

Kleur: fc

27-08-13 09:25

advertentie

1_2_li_AVS_fc_B.indd 1

GRATIS
op proef

De spraakversterker voor leerkrachten
Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor.
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website.
www.dynamicsoundfield.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor primair 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 intensieve samenwerking tussen De Berkenschool
en kinderdagverblijf Dribbel in Hoogland leidde tot Engelse les voor
peuters. tekst vanja de groot

kleuters helpen peuters
op weg met engels
“Kinderen gaan tegenwoordig razendsnel
in hun vreemdetaalontwikkeling. Ze komen
steeds vaker en vroeger in aanraking met
Engels via computers, tablets en televisie.
Wij willen ze klaarstomen tot wereldburgers en daar hoort het beheersen
van minimaal twee talen echt bij ”, licht
Berkenschooldirecteur Martha Broersma de
Engelse lessen voor peuters toe. De school
begon twee jaar geleden al met twee keer
per week een half uur Engels vanaf groep 1.
Omdat er een vergaand samenwerkingsverband bestaat met kinderdagverblijf Dribbel
zijn de lijntjes kort en ontstond al snel het
idee om Engels ook op te nemen in het
specifieke ‘voorprogramma’ van Dribbel, dat
aansluit en voorbereidt op de Berkenschool.
Vorig schooljaar werd – met instemming van
de ouders – een pilot uitgevoerd met enkele
lessen Engels voor 3-jarige peuters door
een kleuterleerkracht van de Berkenschool.
Een aantal leerlingen uit groep 2 schoof
hierbij aan.
Liesbeth Warmerdam, directeur van Dribbel:
“De combinatie met de ‘ervaren’ kleuters
werkt drempelverlagend, ondersteunend
en motiverend . Zij fungeren als voorbeeld,
de peuters volgen vanzelf en zingen, dansen
en praten direct vol vertrouwen in het
Engels met ze mee. Plezier en natuurlijke
taalverwerving staan voorop. We beginnen
met woorden die dicht bij het Nederlands
liggen, zoals ball, baby en giraffe. De
kinderen zijn super trots als ze woorden
herkennen en ouders idem dito, omdat hun
kind al op zo’n jonge leeftijd Engels leert.
Thuis zingen de kinderen de Engelse liedjes
nóg. De kracht zit ‘m in het kleinschalige
en laagdrempelige .”
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Peuters van kinderopvang Dribbel volgen
samen met enkele kleuters van de
Berkenschool een Engelse les.

De pilot is ook de teams goed bevallen en
krijgt vanaf dit schooljaar een structureel
vervolg in het voorschoolse activiteitenprogramma van Dribbel. Met dit verschil dat de
kinderopvangorganisatie zélf de Engelse les
gaat verzorgen voor de peuters. Directeur
Warmerdam en een collega gebruiken hiervoor een keer per week een klaslokaal van
de Berkenschool, waarbij ze wel nog steeds
kleuters die dit leuk vinden betrekken. “Bij
een andere school zagen we dat het te
zwaar werd voor de kleuterleerkrachten
om ook de peuters te bedienen, zodat ze
ermee moesten stoppen. Die valkuil willen
wij voor zijn.”
Waarnemend adjunct-directeur van de
Berkenschool en ‘initiatiefnemer Engels’
Martine Breukel vindt de peuters niet te
jong voor een tweede taal. “Het gaat er om
dat ze in een veilige omgeving vertrouwd
raken met Engels. Jonge kinderen zijn
heel vatbaar voor het ontdekken van een
nieuwe taal en leren gemakkelijk als deze
spelenderwijs wordt aangeboden. Hoe

eerder je begint, hoe minder ‘aangeleerd’
het straks klinkt. Ook heeft het een positief
effect op het beheersen van andere talen,
zoals het Nederlands.”
De peuters gebruiken de digitale methode
My Little Island, met mascotte Sammy the
Squirrel. Breukel wijst erop dat de lessen
volledig in het Engels worden gegeven.
“Ook als de kinderen in het Nederlands een
vraag stellen.”
Belangrijkste voorwaarde voor het vroeg
aanbieden van Engelse les vinden de drie
dat leerkrachten en kinderopvangleidsters
hun eigen vaardigheden goed bijhouden.
Professionalisering dus. Schoolleider
Broersma: “Wij krijgen subsidie van het
Europees Platform en gaan een keer per
jaar naar het Britse Canterbury voor een
studieweek. Daarnaast bereiden we eens
in de drie weken samen de Engelse lessen
voor.” Kinderopvang Dribbel krijgt helaas
geen subsidie, maar wordt wel bijgepraat
door het team van de Berkenschool.
Broersma waarschuwt tot slot: “Onze leerlingen hebben een flinke voorsprong als het
om Engels gaat, daar moet het voortgezet
onderwijs wel op inspringen!” _

meer weten?
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl
martine.breukel@gmail.com
www.dribbel.info
www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/
vreemdetalenonderwijs (o.a. Kamerbrief
met plan van aanpak Engels po)
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook!’
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goed onderwijsbestuur

besturen van autonomie
Prof. dr. Edith Hooge aanvaardde op
21 juni 2013 het ambt van bijzonder
hoogleraar ‘Multi-level governance
van onderwijsorganisaties’ bij
TiasNimbas Businessschool aan
de Universiteit van Tilburg. Ter
gelegenheid daarvan sprak zij een
rede uit: Besturing van autonomie.
De ondertitel, ‘Over de mythe van
bestuurbare onderwijsorganisaties’,
maakt nieuwsgierig naar de inhoud.
Een aantal hoofdlijnen.
tekst carine hulscher-slot

Edith Hooge begint haar rede met de
opmerking dat het een illusie is te denken
dat onderwijsorganisaties zonder meer
bestuurbaar zijn. Zij onderbouwt dit met de
opvatting dat het besturen van onderwijs
een heel indirect en onbeheersbaar proces
is. “Mijn stelling is dat onderwijsbestuur,
juist vanwege zijn beperking, nauw moet
aansluiten bij het vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie van diegenen die
bestuurd worden. Dit betekent aansluiten
bij kennis, ervaring en inzichten, en ook bij
de motivatie en toewijding van diegenen
die het onderwijs dagelijks met elkaar vorm
geven.” Hooge introduceert in dit verband
de term multi-level governance, waarmee
zij doelt op de vraag naar besturing van
autonomie op meerder niveaus: binnen
onderwijsorganisaties het helder aangeven
van de richting en het goed toerusten van de
werknemers, ouders en leerlingen, om de
ruimte te benutten en verantwoordelijkheid
te dragen.
Hooge wijst erop dat onderwijsbesturen
zich in een zeer ingewikkeld spanningsveld
bevinden, tussen de overtrokken verwachtingen van het effect van hun inspanningen
en de zorgen over hun bestuurlijk vermogen
en publieke integriteit.

Optimaliseringstrend
De bijzonder hoogleraar constateert een
trend van optimalisering van onderwijs, een
trend die zich wereldwijd voordoet. Daarbij
is ook de optimalisering van de governance
van onderwijs in beeld. Veel aandacht gaat
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uit naar het instellen en/of versterken
van intern toezicht, optimalisering van
medezeggenschap, een strakkere verantwoordingsplicht en professionalisering van
bestuur en leiderschap. In dit verband wijst
ze op het belang van de invloed van het
bestuur op de onderwijskwaliteit, dat de
onderwijsinspectie onlangs ook in de Staat
van het Onderwijs poneerde. Volgens Hooge
is deze toenemende aandacht voor optimalisering, sturen op onderwijskwaliteit en de
daaruit voortvloeiende verwachtingen van
onderwijsbesturen een van de redenen om
te spreken over de mythe van bestuurbare
onderwijsorganisaties.
De tweede reden is de groeiende eis van
risicobeheersing. Deze eis wordt onder
andere gevoed door incidenten, binnen en
buiten het onderwijs. Binnen het onderwijs
wijst zij op de bekende incidenten bij
Amarantis, BOOR, INHolland en de Vrije
Universiteit. Voorbeelden van buiten de
onderwijssector zijn de gang van zaken rond
de SS Rotterdam en bij Vestia. De groeiende
eis van risicobeheersing leidt tot ongewenste effecten, zoals een overvloed aan
richtlijnen, protocollen en bureaucratie, in
combinatie met gemodelleerde en gestandaardiseerde werkprocessen.
Als uitweg uit dit spanningsveld kan het
besef dienen dat onderwijsorganisaties niet
of beperkt bestuurbaar zijn. Er is immers
geen sprake van maakbare besturen en
het op alle onderdelen en op elk moment
in control zijn. Daarnaast is een zoektocht
nodig naar een meer realistische en vruchtbare benadering van onderwijsbestuur. Zo’n
zoektocht moet beginnen bij de vraag hoe
sturing in het onderwijs kan aansluiten bij
de leidende principes van zelfsturing en
autonomie.

Verkeerde autonomie
Analyse van de ontwikkelingen rond het
onderwijsbestuur leert dat de overheid de
onderwijsinhoudelijke autonomie de afgelopen vijftig (!) jaar geweld heeft aangedaan.
Hooge wijst op een aantal voorbeelden, zoals
in de jaren zeventig van de vorige eeuw de
sturende rol van de overheid bij onderwijsvernieuwing, de rigoureuze schaalvergroting

in de negentiger jaren, de vaststelling van
kerndoelen en onlangs (2010) het vaststellen
van de minimum leerresultaten in de wet
‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Daarbij
moet de uitwerking van de aspecten van
kwaliteit in het toezichtkader van de onderwijsinspectie niet worden vergeten.
Hooge is van mening dat onderwijsorganisaties momenteel over de verkeerde autonomie beschikken. Er wordt vooral een beroep
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid
met betrekking tot bedrijfseconomisch
beheer en organisatie.
Goede autonomie daarentegen betekent
dat onderwijsbestuurders beschikken over
ruimte voor zelfsturing en zelf verantwoordelijk zijn voor de doeleinden van onderwijs
en de procesgang. Dan wordt een beroep
gedaan op dat waar onderwijsbestuurders
goed in zijn, namelijk goed onderwijs
realiseren. Dat betekent ook dat teams
van leraren, samen met het bestuur, de
schoolleiding, de staf, ouders, leerlingen en
andere lokale betrokkenen verantwoordelijk
zijn voor de vormgeving en de inhoud van
het onderwijs.

Onderzoek
Edith Hooge gaat vanuit haar bijzonder
hoogleraarschap de komende jaren onderzoek doen naar de besturing van onderwijs
vanuit een multi-level perspectief. Zij wil
daarbij de formele en informele besturingsprocessen analyseren. Twee thema’s staan
daarbij centraal: besturing van autonomie
binnen onderwijsorganisaties en benutting
van autonomie. De resultaten van het onderzoek en vooral de aanbevelingen op basis
daarvan maken nu al nieuwsgierig. _

Carine Hulscher-Slot
(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam
bij de AVS als senior adviseur
op het gebied van arbeidsvoor
waardenontwikkeling, medezeggenschap,
organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding,
scenario’s voor krimp, goed onderwijs
bestuur en Policy Governance®. Ook houdt
zij zich bezig met politieke
beleidsbeïnvloeding.

specia al (ba sis)onderwijs

passend onderwijs en
toel ating tot het (speciaal)
onderwijs
Hoe verloopt de toelating van
een leerling met een specifieke
onderwijsbehoefte in het kader van
Passend onderwijs? Kader Primair
zet de aanmeldingsprocedures voor
de diverse schooltypen op een rijtje.
tekst gerard van uunen

Aanmelding regulier onderwijs
Ouders kiezen zelf een school voor hun
kind, ook als het kind extra ondersteuning
nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de
school of zij aan de ondersteuningsvraag
van het kind kunnen voldoen. Kan dat niet,
dan zoekt de school in overleg met de
ouders naar een betere plek.
De ouders bepalen dus zelf waar ze hun
kind aanmelden. Dit is vaak een school die
dicht bij het huis van het kind ligt, die past
bij de geloofsovertuiging of een school die
met een bepaald concept werkt. Het kan ook
zo zijn dat ouders kiezen voor een bepaalde
school omdat zij denken dat die school een
goede extra ondersteuning kan bieden.
Ouders moeten in de schoolgids kunnen
vinden welke extra zorg de school kan bieden (schoolondersteuningsprofiel).

Aanmelding cluster 3 en 4
Ouders melden hun kind met een specifieke
onderwijsbehoefte aan bij een school voor
het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het
samenwerkingsverband waarin de school
voor speciaal onderwijs staat bepaalt of
het kind toelaatbaar is. Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring
afgeeft dan kan de leerling geplaatst
worden.
Voordat het samenwerkingsverband een
verklaring afgeeft kijkt het eerst naar de
specifieke problematiek van het kind.
Het samenwerkingsverband zal ook om
een onafhankelijk advies vragen van
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deskundigen. Ouders krijgen altijd een
afschrift van dit advies. Als het samenwerkingsverband uiteindelijk oordeelt dat het
kind het beste op zijn plek is in het (v)so,
dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Daarmee kan het kind terecht
op een (v)so-school. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft,
moeten de ouders hun kind bij een andere
school aanmelden. Dit kan een reguliere
school in hetzelfde samenwerkingsverband
zijn of een reguliere of speciale school in
een ander samenwerkingsverband.

Aanmelding cluster 1 en 2
Als een kind aangemeld wordt bij een
instelling van cluster 1 of 2 geldt een andere
procedure. Het samenwerkingsverband
mag niet beoordelen of het kind wordt toegelaten. De school vraagt toelaatbaarheid
aan bij de commissie van onderwijs. Als

het kind voldoet aan de toelatingscriteria
laat de commissie hem of haar toe in een
instelling van cluster 1 of 2. De commissie
kan ook concluderen dat het kind met extra
ondersteuning onderwijs kan volgen op
een reguliere school. Als dit het geval is zal
de commissie dat aan de ouders duidelijk
maken en deze toelichten. _
Gerard van Uunen (g.vanuunen@
avs.nl) is AVS-adviseur onderwijs
en leerlingzorg op het gebied van
de inhoudelijke inrichting van
samenwerkingsverbanden, interorganisatorische samenwerkingsprocessen (met
name de afstemming tussen onderwijs en
gemeente), schoolondersteuningsprofiel,
onderwijsinnovatie, organisatie- en schoolontwikkeling, relatie schoolomgeving en
ouders en onderwijsinhoudelijke
kwaliteitszorg.
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interviews

p i o n i e r e n d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n d e l e n h u n e r va r i n g e n

Passend onderwijs staat in
Vanaf 1 augustus 2014 is het zover. Dan zijn scholen verplicht een passende plek te bieden
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Twee voorlopers – waarvan voor een
samenwerkingsverband dit schooljaar de zorgplicht al geldt – aan het woord over wat er
nu daadwerkelijk verandert in de praktijk.

tekst daniëlla van ’t erve

‘Dit systeem prikkelt de creativiteit’
Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, met 23 besturen en 86 scholen, is een van de drie pioniers die dit schooljaar al starten met Passend onderwijs. Voor de betrokken
basisscholen geldt dus nu al de zorgplicht om elk kind een
passende plek te bieden. Zij ontvangen hiervoor een budget
van 105 euro per leerling en zijn vrij om dit te investeren

binnen de school of om ondersteuning in te kopen. Dit
bedrag loopt op tot ongeveer 300 euro per leerling zodra
alle rugzakken zijn ‘uitgegroeid’, de verevening afloopt en
scholen een groot deel van het speciaal (basis)onderwijs
(sbo) zelf bekostigen. Een verwijzing naar het speciaal
onderwijs drukt op het budget van de basisschool zolang
de leerling naar die soschool gaat. Volgens Lucas
Rurup, directeur van het
samenwerkingsverband, is
het budget ruim voldoende
om een verwijzing te kunnen betalen. Desondanks
krijgt hij vaak de vraag of
scholen kinderen niet te
lang binnenboord proberen
te houden en wat dat betekent voor de kwaliteit van
het onderwijs aan dat kind.
“Heel frappant, want dat
is toch juist de bedoeling
van Passend onderwijs. De
vraag geldt voor elk systeem: hoe weet je of je het
beste uit een kind haalt?
Het is een rare reflex om
te denken dat het speciaal
onderwijs de beste oplossing is.”

Lucas Rurup, directeur samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland: “Het is een rare reflex om te denken dat het
speciaal onderwijs de beste oplossing is.”
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de steigers
Deur dicht Dat scholen bij voorbaat de deur dichthouden voor leerlingen die extra zorg nodig hebben kan wel
een pijnplek worden, weet Rurup. “We proberen selectie
aan de poort te voorkomen door bijvoorbeeld direct extra
budget toe te kennen aan leerlingen waarvan duidelijk is
dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Scholen lopen
op die manier geen financiële risico’s. Sterker nog, er zijn
scholen die het juist heel aantrekkelijk vinden om zulke
leerlingen binnen te halen.”
“Voor schooldirecteuren wordt het niet veel anders dan
nu”, vervolgt Rurup. “Een goede zorganalyse van de school
is belangrijk om te zorgen dat het aanbod aansluit op hun
leerlingen. Het bevorderen van een positieve leeromgeving
kan al genoeg zijn om leerlingen binnenboord te houden.”
Vertrouwen

Het financiële gedeelte is natuurlijk wel
nieuw: de directeur moet op zoek naar mogelijkheden
voor ondersteuning en naar wat ze kosten. Rurup: “Uit een
enquête blijkt dat directeuren zichzelf een 8 geven op de
vraag of ze zichzelf in staat achten dit te managen, ze hebben er dus vertrouwen in. Dit systeem prikkelt de creativiteit. Bovendien staan ze er niet alleen voor: veel directeuren bespreken in werkgroepen hun aanpak met elkaar.”

‘we proberen selectie aan
d e p o o r t t e v o o r ko m e n d o o r
bijvoorbeeld direct extra
budget toe te kennen a an
leerlingen wa arvan duidelijk
i s dat ze e xt ra o n d e r st e u n i n g
nodig hebben’
Ook voor leerkrachten verandert er volgens Rurup weinig.
“Het is moeilijk vechten tegen het beeld dat ze straks een
klas vol zorgleerlingen krijgen voor minder geld. Passend
onderwijs doen ze al. Het enige verschil zal zijn dat ze nog
beter gaan kijken wat er voor een leerling nodig is, wat zij
denken dat goed is voor het kind. Daar is niet direct een
speciaal traject als handelingsgericht werken voor nodig,
dat doen ze van nature.”
>
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‘het proces is minstens zo leuk
als het doel’
De Julianaschool in Overveen, een dorpje vlakbij Haarlem, heeft
465 leerlingen en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De school heeft vier rugzakleerlingen
met uiteenlopende problematiek. Naast een groep van zo’n
veertig zwakke lezers, blijkt ook een tiental kinderen met stoornissen als adhd of pddnos goed te gedijen op de school.
Directeur Gerrie Jullens is vooral benieuwd of het budget toereikend zal zijn om alle ambities waar te maken. “Passend onderwijs is inderdaad niet nieuw. We proberen al jaren het beste uit
elk kind te halen en we hadden al vroeg een duidelijk ondersteuningsprofiel. Ik denk dat de nieuwe financiering vooral kansen biedt. Je krijgt zelf de keuze om te bepalen waarvoor je het
geld gaat inzetten.”
De school is volgens Jullens heel ambitieus, zowel in het
schoolplan als in de professionalisering van leerkrachten. “Om
hierin stappen te zetten en de juiste
expertise in huis te halen, is wel wat
nodig. Ik hoop bijvoorbeeld dat er
genoeg ruimte is om te kiezen voor
het verbeteren van groepsprocessen in plaats van alleen individuele
begeleiding. Dat we bijvoorbeeld
een training als Rots&Water (sociale
vaardigheid), kunnen betalen uit
het budget voor Passend onderwijs,
omdat elk kind hier iets aan heeft en
Schoolleider
het bijdraagt aan een beter klimaat.”
Gerrie Jullens:
“Je krijgt zelf
de keuze om te
bepalen waarvoor
je het geld gaat
inzetten.”

Minder vergaderen

Ambities waarmaken is ook een
kwestie van ondernemen, vindt Jullens. “Leren van elkaar kost niets en
iedereen wordt er vrolijk van.” Dat
lukt alleen door andere zaken minder aandacht te geven. De
school besloot een deel van de vergaderingen te schrappen of
via de mail voort te zetten. “Er gaat veel tijd verloren aan vergaderen over huishoudelijke zaken als het kopen van schriftjes en
wat er met Sinterklaas of Kerst moet gebeuren. Als je voorstelt
om die tijd nuttiger te besteden, gaat iedereen rechtop zitten.
Het praten over het vak, hoe je omgaat met bepaalde problemen, daar komen we nu eindelijk aan toe.”
Naast collegiale ondersteuning, waarbij leerkrachten bij elkaar
in de klas kijken, delen ze informatie tijdens workshops die ze
zelf verzorgen. “De een weet alles over dyslexie en een ander
over meerbegaafden. Het is leuk om samen met je team op zoek
te gaan naar kwaliteiten en hoe we die het beste kunnen delen.
Op de weg naar Passend onderwijs zullen we best tegen dingen
aanlopen, maar het proces is minstens zo leuk als het doel.” _
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‘vrijheid om dingen uit te
proberen is heel fijn’
PC basisschool de Hoeksteen in Hoorn valt onder samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Het is een kleine school van 180
leerlingen, waaronder drie rugzakleerlingen maar ook veel andere
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. De ouderpopulatie
verandert van vooral hoogopgeleide tweeverdieners naar jonge
alleenstaanden. “Echte aanpakkers”, zo omschrijft directeur Sylvia Woudstra haar team. “Als school wil je het beste voor ieder
kind, maar je moet ook realistisch zijn en weten wat je aankunt.
Met het team hebben we heel mooie grenzen bepaald, zoals: alle
leerlingen kunnen we plaatsen, behalve als dat de veiligheid van
de leerling, de groep of de leerkracht in gevaar brengt. In de praktijk blijkt dat we 98 procent van de leerlingen aan kunnen.”

Kansen “Twee jaar geleden zijn in het samenwerkingsverband
de kaders bepaald op basis van de mogelijkheden en grenzen die
we mochten aangeven. Leerkrachten kregen zo direct een stem
in het proces, dat vind ik heel sterk. Nu staat het wat verder van
leerkrachten af”, vertelt Woudstra.
“Op dit moment leren ze wel hoe ze
handelingsgericht kunnen werken via
de intern begeleider in de praktijk,
maar als school zijn we vooral bezig
de kaders verder in te vullen.” Hóe
blijkt een grote zoektocht, waar de
proactieve houding volgens haar vooral
kansen biedt. Woudstra: “Met acht
scholen uit de wijk Kersenboogerd
gingen we meteen om tafel om een
plan van aanpak te maken. Daardoor
kun je Passend onderwijs vormgeven
Schoolleider
Sylvia Woudstra:
op een manier waarop je het zelf
“In de praktijk blijkt
wilt en helemaal toegespitst op de
dat we 98 procent
eigen buurt. We proberen antwoord
van de leerlingen
te geven op vragen als: hoe ga je om
aan kunnen.”
met het wegvallen van de rugzak of
zorg je dat zoveel mogelijk kinderen
meeprofiteren? Hoe de financiën worden verdeeld is nog niet
duidelijk, maar het is prettig dat je er als directeur niet alleen voor
staat. Het samenwerkingsverband faciliteert bovendien pilots en
staat open voor suggesties om bijvoorbeeld alle ib’ers te laten
deelnemen aan de cursus handelingsgericht arrangeren. Het is
heel fijn dat we de vrijheid krijgen om dingen uit te proberen.”
Afstemmen Het betrekken van ouders is volgens de
directeur essentieel voor een goede aanpak. “Dat begint al met
het duidelijk afstemmen van wat wel en niet mogelijk is in de
begeleiding aan hun kind. Als verwachtingen duidelijk zijn, is
dat voor iedereen prettig. Daarnaast zitten ouders nu ook bij het
zorgteam aan tafel waar het kind besproken wordt. Alleen door
het gesprek aan te gaan kun je bepalen wat het kind nodig heeft
om zich te kunnen ontwikkelen.”
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‘Er is zoveel
mogelijk’
Samenwerkingsverband De
Westfriese Knoop is vorig jaar
ontstaan uit drie samenwerkingsverbanden en bestaat
uit zeventien schoolbesturen
en negentig scholen. Al in
2008 begon de regio als veldinitiatief Passend onderwijs
vorm te geven. Schoolleiders
en leerkrachten kregen hierin
direct een stem, aldus zorgcoördinator Rob Gerdes. “Aan de
hand van teamgesprekken en
het AVS-instrument Kind op
de Gang!® (KOG) bespraken ze
Rob Gerdes, zorgcoördinator
samenwerkingsverband
welke ondersteuning op hun
De Westfriese Knoop: “We zijn
school mogelijk is.” De uiter nog niet, maar we zijn wel
komsten legden scholen vast
goed op weg.”
in ondersteuningsprofielen
die voor het samenwerkingsverband de basis legden voor het organiseren van Passend
onderwijs in de regio.

Proeftuintjes Ook in de uitvoering zijn inmiddels al
grote stappen gezet. Zo wordt er ingezet op professionalisering door het aanbieden van bijvoorbeeld studiedagen over
Handelingsgericht werken of losse modules van de Master
Special Education Needs. En inmiddels zijn er dertien netwerken van scholen om voor elk kind zo thuisnabij mogelijk
Passend onderwijs te organiseren. Gerdes: “Schoolleiders
hebben dit idee breed omarmd en werken enthousiast samen
aan een plan van aanpak.” Ook zijn er ‘proeftuintjes’ gestart
in het aanbieden van extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in
Medemblik, waar kinderen die anders voor speciaal basisonderwijs naar Hoorn zouden moeten, nu drie ochtenden les
krijgen in een ondersteuningsgroep. Ze blijven verder in hun
eigen groep, waar de leerkracht ondersteuning vanuit het
sbo krijgt. “De resultaten zijn goed”, vertelt Gerdes. “Dit soort
proeftuintjes zorgt ervoor dat bij directeuren van andere netwerken de ogen wijder open gaan: er is zoveel mogelijk om
thuisnabij onderwijs te organiseren.”
Een volgende stap is het betrekken van jeugdzorg, waarvoor
het samenwerkingsverband in gesprek is met zeven gemeenten. Gerdes: “We willen naar een integrale ondersteuning
waarbij ook de mogelijkheden van de thuissituatie in kaart
worden gebracht. We zijn er dus nog niet, maar we zijn wel
goed op weg.” _

financiën op orde?
Kunnen basisscholen Passend onderwijs
aan? De Algemene Rekenkamer vreest van
niet in hun gelijknamige rapport* dat vlak
voor de zomer verscheen. Het evenwicht
tussen wat basisscholen aankunnen en
wat van ze gevraagd wordt, is wankel.
Ook is de financiële positie van veel
scholen kwetsbaar. Achttien van de circa
1.100 besturen staan nu onder aangepast
toezicht. Volgens staatssecretaris Sander
Dekker is alertheid geboden, maar
hij constateert ook dat het de meeste
besturen wél lukt om een goede balans te
vinden.

advertentie

De verdeling van de landelijke budgetten
pakte gunstig uit voor samenwerkings
verbanden Zuid-Kennemerland en De
Westfriese Knoop, maar ze zien ook dat de
financiële situatie van sommige besturen
onder druk staat.

De Westfriese Knoop, dat kampt met
krimp, besloot de rugzakken nog een jaar
langer door te betalen. Zorgcoördinator
Rob Gerdes: “Dat er nog even niets hoeft
te veranderen en dus voor niemand nog
ontslag dreigt, geeft rust. En dat is wel
zo prettig voor scholen die het budget
al zien teruglopen door een krimpend
leerlingaantal.”
In Zuid-Kennemerland ligt de vraag voor
de hand: wat als scholen de middelen
gebruiken om andere gaten te vullen?
“Dan heb je het over oneigenlijk gebruik”,
zegt directeur Lucas Rurup. “Maar ik
ga niet roepen dat je het geld moet
labelen, want daarmee verdwijnt juist de
keuzevrijheid om het onderwijs op een
eigen wijze in te richten. Bovendien komt
dat geld ten goede aan alle leerlingen,
dus ook voor de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Hoe het in
praktijk uitpakt, moeten we afwachten.”

De Tweede Kamer debatteert direct na
het zomerreces over het rapport van de
Algemene Rekenkamer. De uitkomst was
bij het ter perse gaan van deze Kader
Primair nog niet bekend.
*Zie www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/
passendonderwijs

a dv i e s o p m a at
Van het opstellen van een onder
steuningsprofiel tot overleg met
gemeenten: de AVS kan helpen
bij de invoering van Passend
onderwijs. Zie het hele aanbod op
www.avs.nl/pifo/adviesopmaat.

KOM GRATIS MET UW KLAS
NAAR POLITIEK DEN HAAG!
Speciaal voor groep 7 en 8 van de
basisschool biedt ProDemos een
educatief programma op en rond het
Binnenhof. In een halve dag maken
leerlingen op locatie op een leuke en
speelse manier kennis met politiek,
democratie en rechtsstaat.

Ga voor uw reservering naar
www.prodemos.nl
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o o g v o o r w e t e n s c h a p e n t ec h n o l o g i e

‘Niet per se een apart vak,
maar een houding’
Om het oplopende tekort aan goed geschoolde technici tegen te gaan, sloten de overheid, het
onderwijs, de vakbonden en het bedrijfsleven afgelopen voorjaar het Techniekpact. Belangrijkste
afspraak voor basisscholen is dat er in 2020 structureel aandacht moet worden besteed aan
wetenschap en technologie. “Het is overal bij te betrekken.”

Tot 2020 zullen verspreid over ons land jaarlijks meer
dan 70.000 technici, van metaalbewerkers tot laboranten,
met pensioen gaan. Tegelijkertijd studeren er ieder jaar
duizenden vakmensen af. Maar dat zijn er niet genoeg. Uit
onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt bleek in 2011 dat er de komende jaren jaarlijks nog zo’n 30.000 technici extra nodig zijn. Komen die
er niet, dan zal er in 2016 een tekort van zo’n 170.000 technici zijn. Reden voor de overheid, het onderwijs, de vakbonden en het bedrijfsleven om het Nationaal Techniekpact
2020 te sluiten. Met het Deltaplan Bèta/Techniek werd in
2004 al begonnen meer jongeren te interesseren voor techniek, gevolgd door heel wat andere plannen en initiatieven.
Doel van het pact is alle eerdere doelen te bundelen en uit
te breiden, en onder leiding van een landelijke regiegroep
daadkrachtiger en sneller te werken. Het pact wordt dan
ook een ‘doe-pact’ genoemd en bestaat uit 22 afspraken om
meer leerlingen te laten kiezen voor techniek en na het
halen van hun diploma ook echt aan de slag te gaan – én
blijven – in de sector.

Interesse

Het basisonderwijs speelt in het pact volgens
de betrokkenen, net als in eerdere plannen, een bescheiden
maar tegelijkertijd belangrijke rol. Leerlingen die nu op de
basisschool beginnen, zitten daar over zeven jaar nog. Maar
basisscholen hebben een belangrijke positie in de keuze
voor wetenschap en technologie verderop.
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“Sinds de opkomende welvaart is de aandacht voor
bètatechnische beroepen
afgenomen”, vertelt directeur Hans Corstjens van
het Platform Bèta Techniek, dat zich inzet voor
het hebben van genoeg
goed geschoolde technici.
“Er kon en werd meer
en meer gekozen voor
bijvoorbeeld een baan in
de ontstane banksector.
Techniek verdween ook
steeds vaker achter een
mooi stuk plastic. Het
beeld is zo onduidelijk
– saai, vies in plaats van
creatief en probleemoplossend – geworden. Toch
heeft 7 op de 10 kinderen
er in potentie nog altijd
interesse voor.” Maar die
interesse verdwijnt als
7 op de 10 kinderen heeft in potentie interesse voor techniek. “Maar de aandacht op basisscholen blijkt
deze niet vóór hun zeveninmiddels weer verslapt. We gaan de mist in als we er niets mee doen.” Foto’s: Platform Bèta Techniek
de wordt aangesproken,
zo blijkt uit onderzoek.
Bovendien is het beeld dat er op jonge leeftijd over wordt
gevormd heel bepalend, stelt Corstjens. Verder is het
voor alle leerlingen belangrijk via onderzoekend en ontwerpend leren 21st century skills als kritisch denken op te
doen, zegt hij. “We gaan kortom de mist in als we er op de
basisschool niets mee doen.”

Grote verschillen Aandacht voor wetenschap en
technologie ligt al jaren vast in de kerndoelen natuur
en techniek. “En er zijn ook zeker scholen die het heel
goed doen, maar er zijn grote verschillen”, stelt Corstjens.
Hier is vanuit eerdere plannen de afgelopen jaren al aan
gewerkt. Zo zijn er wetenschapsknooppunten door universiteiten gevormd waar scholen terecht kunnen met
vragen. Ook zijn er techniekcoaches: technici die kunnen
helpen bij of zelf een les geven. “En ongeveer de helft
van alle scholen heeft gebruikgemaakt van de ondersteuningsprogramma’s Verbreding Techniek Basisonderwijs
(VTB) en VTB-Pro. Maar waar de een dan in groep 1 tot
en met 8 aan de slag ging, materiaal aanschafte en aan
scholing deed, keek de ander alleen naar groep 7/8 en
zo waren er veel meer varianten. En de aandacht blijkt
inmiddels weer verslapt.”
>

de interesse voor techniek verdwijnt
als deze niet vóór het zevende jaar
wordt aangesproken
k a der prim a ir sep t ember 20 13
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Leerlingen van De Morgenster in Geldermalsen zetten zelf een 3D-printer
in elkaar. Foto’s: Ninfee Verweij-Swart

Dus vroeg het Platform samen met de PO-Raad een Verkenningscommissie om advies hoe de aandacht nu structureel te kunnen vergroten. De Raad ziet wetenschap en
technologie als een onderdeel van de brede opdracht, legt
beleidsadviseur Mark Weekenborg uit. De visie en aanbevelingen van de commissie – bestaande uit mensen uit het
onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven – zijn overgenomen in het pact.

Tandpasta

hiervoor. Ook wordt gewerkt aan het opnemen van de
benadering in het lesprogramma van de pabo. Extra geld
voor professionalisering van zittende leerkrachten – er
kan eigen scholingsbudget en geld uit de Prestatiebox voor
worden ingezet – is de enige aanbeveling van de commissie die niet in het pact is overgenomen. Corstjens: “Het is
de vraag of dat geen crux wordt.” Verder zal er een online
loket komen waar scholen terecht kunnen als ze hulp willen inschakelen van bedrijven.

‘het is belangrijk via
onderzoekend en ontwerpend
leren 21st century skills als
kritisch denken op te doen’

“Cruciaal is dat scholen bij aandacht niet
moeten denken aan per se een apart vak – proefjes doen
of timmeren in het handvaardigheidlokaal -, weer iets dat
De PO-Raad wil bij het samenstellen van de strategische
erbij komt terwijl het al zo druk is met taal en rekenen,
beleidsagenda de komende tijd duidelijk met schoolbestuPassend onderwijs. Maar aan een onderzoekende houren over de (onderzoekende) houding praten, stelt beleidsding. Het is overal bij te betrekken. Een aanvulling op”,
adviseur Weekenborg. “Hoe erover wordt gedacht, welke
schetst Corstjens. “Kijk bij rekenen eens naar de grote
stappen te zetten.” Er is bijvoorbeeld vanuit de Raad en
griepmeting. Maak dan kleine groepjes zodat iedereen op
het Platform al het idee good practices te gaan verzamelen.
maat met een vraag aan de slag kan. Maar ook: heb het
“Schoolleiders zullen vervolgens een plannetje moeten
tijdens het kringgesprek eens over die blauwe en rode
maken hoe alles, kijkend naar de eigen school, op te pakstreep in de tandpasta. Vraag ouders – waarvan zo’n 95
ken”, stelt Corstjens.
procent vindt dat er aandacht voor wetenschap en technologie moet zijn, zo bleek
onlangs uit onderzoek
– met een technisch vak
t e c h n o lo g i e i n p l a a t s v a n t e c h n i e k
eens om hierover te komen
vertellen.”
De Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs kwam erachter
Er wordt nu door Stichting
dat het beter is het te hebben over wetenschap en technologie dan over wetenschap en
Leerplan Ontwikkeling
techniek. Dit omdat er, zo stellen voorzitters Hans Clevers en Rein Willems, bij techniek toch
een duidelijke leerlijn voor
vooral aan machines en productie wordt gedacht en niet aan een manier van kijken naar de
groep 1 tot en met 8 ontwereld en het bedenken van oplossingen, wat juist wordt bedoeld.
wikkeld met handvatten
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verzorgden vooral ik en
ouder Inge Roos die lessen
met steun van hulpouders, maar gaandeweg
is dit overgenomen door
de leerkrachten zelf, die
aangemoedigd door ons
en door het zien van het
enthousiasme en talent van
leerlingen er steeds meer
mee doen.”

Borgen

Op verdacht zijn

Ga het gewoon doen, zegt techniekcoördinator Manuela van den Bos van Jenaplanschool De
Morgenster in Geldermalsen. “Op de nieuwsgierigheid
inspelen. Al doende leren. Het hoeft echt niet heel veel tijd
en moeite te kosten. Je moet er gewoon op verdacht zijn.
Een leerling die bijvoorbeeld een interessant voorwerp bij
zich heeft. Laat je groep eens een handleiding schrijven.”
Van den Bos is ook zo begonnen. Ze besloot met een groep
een keer mee te doen met het Techniek Toernooi. Vervolgens kwam ze over het belang in gesprek met een ouder
die procesingenieur is bij Shell en pakte het samen met
haar en gesteund door de directeur intensiever op. De
school nam deel aan het VTB-programma, maakte een
beleidsplan, deed kennis en contacten op via het regionale
kenniscentrum en twee wetenschapsknooppunten, deelde
ervaringen met collega-scholen. Ook werd er een Techniektoren gewonnen bij het toernooi, kon dankzij een donatie
van Shell van een lokaal een klein lab worden gemaakt
en wordt in samenwerking met ouders – gesponsord door
de bedrijven waar zij werken – een levendig schoolplein
ontwikkeld.
Een keer in de twee weken staat wetenschap en techniek
nu voor alle leerlingen specifiek op de planning. “Eerst

‘g a h e t g e w o o n d o e n :
op de nieuwsgierigheid inspelen,
al doende leren’
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Eigenaarschap
is heel belangrijk,
zegt ook directeur
Ronald Goosen van de
Utrechtse Daltonschool
Pieterskerkhof. Daarom
ontwikkelde het team van
de school met hulp van
een Europese subsidie zelf
techniekkisten voor groep
1 tot en met 8. “Leerlingen
maken bijvoorbeeld een
stroomkring. Materiaal
kopen we gewoon bij de Gamma, Xenos.”
Op de school was dankzij de handvaardigheidleerkracht
al jaren aandacht voor techniek, stelt Goosen. “Hij heeft
hiervoor zelf een leerlijn gemaakt.” Een paar jaar geleden
ontstond de behoefte de aandacht te versterken. Met de
kisten die nu naast de handvaardigheid/techniekles op de
weektaak staan, maar ook door mee te doen aan het vindplaatsentraject van de Universiteit Utrecht. “In het kader
daarvan is kritisch naar onze invulling van onderzoekend
en ontwerpend leren gekeken. We kwamen erachter dat
we nog meer aandacht moeten besteden aan de hypothese.
Maar we wisselen ook ervaringen uit met andere scholen
en hebben contacten opgedaan.” Zo heeft stapje voor stapje
een en ander meer een plek gekregen binnen de school,
schetst Goosen. “Toch wil ik het de komende tijd nog meer
borgen. We zijn nu bij onder andere geschiedenis met het
Vierkeerwijzer-model (een organisatiemodel voor adaptief
onderwijs, red.) bezig. Idee is dat als we het bijvoorbeeld
over landbouwwerktuigen hebben, we daar dan ook een
techniekkist bij gaan zoeken.” _

meer weten?
• www.techniekpact.nl
• www.techniek-onderwijs.nl (het online loket)
•	www.platformbetatechniek.nl (via Publicaties naar rapport
Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie
primair onderwijs en rapport Ontdek Wetenschap & Techniek
over onderzoek onder ouders)
• www.techniektoernooi.nl
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Bent u op zoek naar een
professionele partner voor
management in het onderwijs?
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m a n ag e m e n t & a dv i e s

De Roo biedt:
■ Interim-management:
ervaren managers voor crisisen veranderopdrachten.
■ Mobiliteitspool: ervaren
schoolleiders bij tijdelijke
afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het
waarborgen van de continuïteit
van het management.

■ Herplaatsing: intensieve
begeleiding van schoolleiders
naar een functie buiten de
eigen organisatie.
■ Werving en Selectie:
gebruikmakend van het eigen
netwerk, zoeken en selecteren
van onderwijsmanagers.
■ Teambuilding en cultuurverandering met behulp van
managementdrives.

Wilt u meer weten
over onze activiteiten m a n ag e m e n t & a dv i e s
op het gebied van
onderwijs? Dan kunt u contact
opnemen met een van de verantwoordelijke partners:
Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
jvandenijssel@deroo.nl
Arno Janssen, 06 26 34 83 34,
ajanssen@deroo.nl
De Roo Management & Advies
Oorsprongpark 1
3581 ES Utrecht
Tel: 088 - 55 22 999
Fax: 088 - 55 22 900

www.deroo.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 Paul van Meenen,
woordvoerder (primair) onderwijs voor D66 in de Tweede Kamer.

eenzaam, maar niet
langer alleen
Iedere schoolleider voelt zich wel eens
eenzaam, maar ik denk dat dit gevoel voor
velen de afgelopen tijd sterk is toegenomen.
Sluipende bezuinigingen, die nog sterker
dreigen te worden door het kabinetsbeleid.
Ontslag van goede, vaak jonge leerkrachten,
maar omdat de formatie krimpt moeten ze
vertrekken. Terwijl ze over een paar jaar
weer hard nodig zijn. Datzelfde geldt op veel
scholen voor conciërges, remedial teachers
en klassenassistenten. En dat één jaar voor
de start van Passend onderwijs, waarbij we
juist deze extra handen in de school meer
dan ooit nodig hebben! Het is dus niet alleen
een gevoel van eenzaamheid voor de schooldirecteur, die dit soort moeilijke besluiten
moet nemen. Nee, het wordt daadwerkelijk
stiller om je heen. Zo neemt de druk op de
schoolleider toe.
Tegen de stroom in houden scholen,
leerkrachten, ondersteunend personeel en
schoolleidingen hun school overeind en hun
onderwijs op peil. Met kunst- en vliegwerk,
touwtjes en plakband, en een groot hart voor
leerlingen. Maar de rek is eruit. Er wordt
steeds meer gevraagd voor steeds minder.
En dan heb ik het niet over de vermaledijde
nullijn, maar over de voortgaande stapeling
van ambities van de overheid tegenover de
afnemende middelen. Bijvoorbeeld de roep
om excellentie. Maar zonder investeringen
in onderwijs is dit niets dan lippendienst en
window dressing.
Tot voor kort drong de werkelijkheid niet
door tot de Haagse politiek. Noodkreten
werden gepareerd met een verwijzing
naar de vermeende vermogens van
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schoolbesturen. Maar die vlieger gaat niet
meer op. Vlak voor de zomervakantie publiceerde de Algemene Rekenkamer (ARK) een
onderzoek dat de hiervoor beschreven problemen feilloos weergaf (zie ook pagina 31,
red.). Het onderzoeksrapport maakt duidelijk dat extra handen uit de klas verdwijnen
door de sluipende bezuinigingen, terwijl die
juist essentieel zijn voor Passend onderwijs
en maatwerk. Maar ook blijkt dat de klassen groter worden en dat de werkdruk
voor leerkrachten alleen maar toeneemt.

zijn hoger dan de baten en het verschil
groeit steeds verder. De ooit beschikbare
vermogens zijn als sneeuw voor de zon
verdwenen. Scholen hebben er immers alles
aan gedaan om cruciale personeelsleden zo
lang mogelijk in dienst te houden. Ook al liet
de begroting dat niet meer toe. Maar liefst
20 procent van de basisscholen heeft geen
enkele buffer meer en al jaren een negatief
resultaat.
Het rapport van de ARK kan door de politiek
niet genegeerd worden. Direct na het zomerreces zal hierover een debat plaatsvinden
(gepland op 4 september, de uitkomst was
bij het ter perse gaan van deze Kader Primair
nog niet bekend, red.). Daarvan zal voor
mij de onvermijdelijke conclusie zijn dat er
dringend geïnvesteerd moet worden in het
basisonderwijs. Een conclusie die ik overi-

eindelijk heeft een onafhankelijk en
g e z ag h e b b e n d i n st i tu u t g e ze g d wat w i j
in het onderwijs al jaren wisten

Bovendien maakt de ARK duidelijk wat de
oorzaak van de financiële teruggang van het
basisonderwijs is: de kosten stijgen sneller dan de baten. Tegenstanders van extra
investeringen in onderwijs gebruiken vaak
het argument dat de bekostiging per leerling de afgelopen jaren gelijk bleef en dat
de totale uitgaven aan onderwijs gestegen
zijn. Jazeker, maar die stijging is veroorzaakt
door hogere studentenaantallen en allerlei
niet-onderwijsgerelateerde uitgaven. Van
gratis schoolboeken tot de functiemix. Maar
het verschil tussen baten en lasten bepaalt
de financiële gezondheid van scholen. En dat
verschil is over het gehele basisonderwijs
al een aantal jaren negatief. De lasten

gens vanuit mijn vorige functie als schoolbestuurder in het voortgezet onderwijs al
jaren geleden trok. Of dat ook de opvatting
van dit kabinet en van de meerderheid van
de Tweede Kamer zal zijn is twijfelachtig. Het
zal zeker helpen als het basisonderwijs zich
stevig laat horen!
Eén ding is zeker: eindelijk heeft een onafhankelijk en gezaghebbend instituut gezegd
wat wij in het onderwijs al jaren wisten. Dat
mag als een forse steun in de rug gevoeld
worden. Een schooldirecteur is dan wel soms
eenzaam, hij of zij staat niet langer alleen! _

reageren?
Mail naar p.vanmeenen@tweedekamer.nl
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren
over de school en – de vorderingen van – hun kind?
Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven
met een handtekening van één van de ouders?
tekst ron bruijn

Ook de interpretatie van belangrijke feiten en omstandigheden
kan tot verschillen in opvatting leiden met (een van) de betrokken
ouders. Het advies is om hier zorgvuldig mee om te gaan en vanuit
de neutrale positie van de school actief en gedegen te informeren,
tenzij dit niet in het belang van het betreffende kind/de betreffende
leerling is. Ook hier maakt de school een eigen afweging.

Nieuwe partner
De AVS Helpdesk wordt regelmatig geraadpleegd over dit onderwerp, zeker in situaties waarin de omgang tussen beide ouders na
de scheiding problematisch verloopt.
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te
worden over de vorderingen van hun (minderjarige) kind op school.
Soms ontstaan problemen met de informatieverschaffing aan
gescheiden ouders, met name als de niet met het gezag belaste
ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag
belaste ouder zich daartegen verzet. Op grond van artikel 1: 377b
van het Burgerlijk Wetboek moet de ouder die alleen met het gezag
is belast de andere ouder op de hoogte stellen over belangrijke
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen
van het kind en dient zij/zij de andere ouder te raadplegen over te
nemen beslissingen. De rechter kan deze bepaling buiten toepassing verklaren als het belang van het kind dat vereist.
Desondanks wordt in principe de niet met het gezag belaste ouder
op zijn verzoek door de school waar het kind onderwijs volgt op de
hoogte gesteld (artikel 1:377c BW). De school is niet verplicht die
informatie te verschaffen, als deze informatie ook niet aan de met
het gezag belaste ouder zou worden verschaft of aan de persoon bij
wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, dan wel dat het belang
van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet. Actief
informeren is hier van belang, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen
voor ouderavonden en rapportgesprekken. Als de situatie dat vraagt
afzonderlijk voor beide ouders.
Vooral als een van de ouders bezwaar maakt, zal een school soms
een lastige beslissing moeten nemen en mogelijk ingeklemd raken
tussen de ene ouder die de informatie wenst en de andere ouder
die deze informatieverstrekking in strijd met het belang van het
kind acht. Het is van groot belang dat de school een neutrale positie
inneemt en geen ‘partij kiest’ voor een van beide ouders. De school
maakt in de genoemde situatie een eigen afweging en kan niet
bouwen op het oordeel van anderen. Als de school besluit om de
gevraagde informatie te weigeren op grond van die eigen afweging,
kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder
bepalen dat de informatie op een eventueel door de rechter te bepalen manier moet worden verstrekt. De rechter wijst een dergelijk
verzoek tot informatie in ieder geval af als het belang van het kind
zich verzet tegen het verschaffen van de informatie.
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Speciale aandacht is er voor de nieuwe partner van een van de
ouders. Deze is niet met het ouderlijk gezag belast. In deze situatie
is de betrokken ouder het aanspreekpunt. Als er sprake is van een
nieuw geregistreerd partnerschap of huwelijk, kan de nieuwe partner weer als ouder worden beschouwd. Als er geen sprake is van
huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de nieuwe partner toch
samen met de betrokken ouder het gezag krijgen. Daarvoor is een
gang naar de rechter noodzakelijk.

In- en uitschrijven
Speciale aandacht is er ook voor het in- en uitschrijven: de school
mag er vanuit gaan dat een ouder die zich meldt om een kind in te
schrijven daartoe gemachtigd is, ook in de situatie van gescheiden
ouders. Een handtekening van de tweede ouder met gezag is niet
verplicht. De meest recente uitspraak van de Geschillencommissie
hierover bevestigt dit (25 sept 2012, 105425). De commissie beveelt
wel aan om op het inschrijvingsformulier de ruimte te scheppen
voor het vermelden van de gegevens van beide ouders en van de
manier waarop het gezag is geregeld. In geval van een scheiding
dient de school deze informatie te achterhalen. Overigens is het uitschrijven van een leerling een reguliere administratieve handeling,
waarvoor geen instemming of handtekening van een van de ouders
noodzakelijk is. Hieraan voorafgegaan is immers de inschrijving aan
de school.
Het verdient aanbeveling in de schoolgids te vermelden hoe de
school in deze situaties handelt, liefst gebaseerd op bovenschools
organisatiebeleid.
Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen
kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer
u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan
ook op www.avs.nl/helpdesk.

ed u c at i e v e r eizen

avs voordeel

Nieuw in het reisaanbod: Curaçao

Kwintessens: nieuwe voordeel
partner op gebied van onderwijs
en identiteit

Komend schooljaar organiseert de AVS weer culturele en
thematische reizen met schoolbezoeken naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Nieuw in het aanbod is een
reis naar Curaçao, van 18 tot en met 26 januari 2014.
Tijdens deze reis wordt vanuit de
kleurrijke hoofdstad Willemstad
een verkenningstocht gemaakt
langs verschillende scholen en een
opleidingsinstituut.
De andere geplande reizen gaan
naar Krakau in Polen (27 oktober t/m
2 november 2013), Stockholm (18 t/m 22 november 2013) en Finland/
Lapland (16 t/m 23 februari 2014). Daarnaast kunnen belangstellenden zich al aanmelden voor de ESHA-conferentie met studiereis naar
Dubrovnik (Kroatië) in oktober 2014.
De AVS organiseert ook studiereizen op maat voor groepen (bovenschools) directeuren, bestuurders, schoolteams en ib’ers uit het
po en vo.
Er zijn zowel rondreizen als reizen vanuit een vaste standplaats.
De thema’s lopen uiteen van Passend onderwijs tot brede school
ontwikkeling, kinderopvang, ict en meertalig onderwijs. Of spelen in
op actuele ontwikkelingen als de komst van Poolse leerlingen naar
scholen in bepaalde Nederlandse regio’s: hoe bereid je je daar als
schoolleider op voor? Tijdens de reizen delen deelnemers ervaringen
en komen met bruikbare bagage terug, energiek en gemotiveerd
om de opgedane kennis en ideeën in de eigen werkomgeving toe te
passen. De 2.000 euro aan professionaliseringsgelden voor schoolleiders (CAO PO 2013) kunnen voor deze educatieve reizen ingezet
worden. Ook zijn er mogelijkheden voor subsidies via het Europees
Platform. AVS-leden betalen gemiddeld 100 euro minder voor een reis
dan niet-leden.
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/educatieve
reizen en de (bijgesloten) brochure Educatieve reizen
2013/2014. Voor maatwerkreizen neemt u contact op met
AVS-adviseur Marina Vijlbrief of met Monique Duparant
(secretariaat) via reizen@avs.nl of tel. 030-2361010.

Bij Kwintessens draait alles om de ontwikkeling van kinderen
en scholen. De educatieve uitgever biedt ook diverse producten rond identiteit en professionalisering voor schoolleiders
en ib’ers. AVS-leden kunnen gebruikmaken van een korting
van 10 procent op educatieve middelen.
Centraal in de leermiddelen en (digitale) lesmethoden staan
sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing. De lesmaterialen van Kwintessens maken kinderen bewust van de wereld waarin
ze leven. Daarmee leren ze de wereld te verkennen, beschouwen
en doorgronden. Dit zorgt voor een beter schoolklimaat, in de volle
breedte. En dat werkt weer positief door op de resultaten van het kind
én de school.
Meer informatie: www.kwintessens.nl/avs en www.avsvoordeel.nl

m eepr at en m e t h e t b e s t u u r

Verkiezingen AVS Ledenraad
De AVS Ledenraad heeft zeven vacatures, onder andere
door het aflopen van zittingstermijnen. Zesentwintig leden
hebben zich hiervoor, na een oproep in juni, beschikbaar
gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze
kandidaten zeven nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee?
De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van
25 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur
van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal
belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert vier keer per jaar in
aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie.
Op www.avs.nl/ledenraadverkiezingen staat uitgebreide informatie over
de verkiesbare kandidaten. Breng uw stem uit op de kandidaat die u het
meest aanspreekt. Stemmen is mogelijk tot 20 september aanstaande.
De zeven leden met de meeste stemmen treden toe tot de ledenraad.
In Kadernieuws 3 (oktober) volgt de uitslag van de verkiezing.

250 euro cadeau met de AVS Professionaliseringsvoucher!
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde van t 950 krijgt u voor t 1.200 aan professionaliserings
activiteiten terug! Zet de t 2.000 in die ook de komende schooljaren voor elke schoolleider beschikbaar is (CAO PO) en maak
– individueel of collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van opleidingen, trainingen, coaching of lerende netwerken
(nieuw!) van de AVS. Dus: selecteer voor t 1.200 de scholing waar u behoefte aan heeft en betaal slechts t 950!
De actie geldt tot 1 oktober aanstaande. Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher

k a der prim a ir sep t ember 20 13

39

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, maatwerk,
meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014 of kijk op
www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionalisering- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs.

Trainingen & opleidingen School for Leadership
Oktober en november 2013
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

3 oktober, 28 november

Inez van Gils, John G. de Leeuw

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis

8 oktober

Inez van Gils, John G. de Leeuw

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

9 oktober

Tineke Snel, Ton Duif

• Stephen Covey: Principes van leiderschap in de praktijk

9 oktober en 6 november

Bob Ravelli

• Pesten op uw school? Wat nu?

9 oktober, 27 november

Bob Ravelli, Tom Roetert

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

9 oktober

Inez van Gils, Jan Stuijver

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping

10 en 11 oktober
of 14 en 15 november

Inez van Gils, John G. de Leeuw

• Effectief en efficiënt vergaderen

30 oktober

Jacqueline Kenter, Tom Roetert

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

1 november

Jacqueline Kenter, Ruud de Sain

• Formatiemanagement toekomstbestendig

1 november

Inez van Gils, John G. de Leeuw

• Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!

5 november

Carine Hulscher-Slot

• Teamontwikkeling: heeft u een ‘team’ dan?

8 november

Paul van Lent, Ruud de Sain

• Ondernemende schoolleiders maken het verschil!

8 november

Jacqueline Kenter

• Naar andere schooltijden, en dan?

12 november

Eelco Dam, Paul van Lent

• Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

12 november

Anita Vink, Harry van Soest

• Succesvol onderhandelen

14 en 15 november

Inez van Gils, Tom Roetert

• Conflicten: een kans op verandering!

15 november

Ruud de Sain, Tom Roetert

• Stress- en timemanagement

15 november

Jacqueline Kenter

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

19 november

Eelco Dam, Paul van Lent

• Meesterlijk coachen

20 en 21 november

Tom Roetert

• Effectieve strategie-implementatie

21 november

Jacqueline Kenter, John G. de Leeuw

• Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider?

27 november

Carine Hulscher-Slot, Jacqueline Kenter

• Succesvol samenwerken met ketenpartners

27 november

Gerard van Uunen

• Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder

29 november

Carine Hulscher-Slot, Jacqueline Kenter

(onder voorbehoud)

Foto’s: Hans Roggen
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b i n n e n ko r t va n s ta r t, i n s c h r i j v e n n o g m o g e l i j k

Nieuw schooljaar, nieuwe kansen:
Minileergang (6 eendaagsen)

Van moetisme naar moreel
besef: opbrengstgericht
leiderschap
Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties
zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze
complexe samenleving. Die prestaties realiseren we echter niet
door meer van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de
school dingen anders te doen en andere dingen te doen. Deze minileergang richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge
opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor leiderschap?
In essentie komt het erop neer dat de leider zich ontwikkelt van
onderwijskundig leider naar systeemleider.

‘zeer wa ardevol voor
h e t s c h o o lv e r b e t e r i n g s p l a n ’
Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die
ambities hebben in de richting van leiderschap.

Minileergang (6 eendaagsen)

Theorie U: diepe zelfreflectie
en leren van de toekomst
De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op
grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd
is op het verbinden van mensen met hun ziel, hun moreel besef.
Wie je bent als leider of leerkracht speelt een belangrijke rol. Om
de omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van de
toekomst, doorlopen we de vijf bewegingen van de U (seeing,
sensing, presencing, creating, evolving). We maken een praktische
vertaalslag naar uw school. Na afloop heeft u de instrumenten om
de visie van de organisatie blijvend helder te krijgen.

‘veel afwisseling in werkvormen
e n e e n v e r ta a l s l a g n a a r d e
praktijk. inspirerend!’
Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die
ambities hebben in de richting van leiderschap.

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Middenkader
Middenmanagers zijn enerzijds verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, anderzijds signaleren ze binnen het
primaire proces zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. Na afloop van de opleiding bent u goed toegerust voor uw taak
als leidinggevende en fungeert u binnen de directie als sparringpartner voor managementvraagstukken. Ook bent u in staat om op
een concreet vraagstuk actie-onderzoek uit te voeren, te analyseren en te vertalen naar beleid (action research). U ontvangt het certi
ficaat ‘Leidinggevende Middenkader’. Hiermee voldoet u aan de toegangseisen voor de verkorte versie van opleiding Startbekwaam
Schoolleider of toegang tot de opleiding Vakbekwaam Schoolleider. Daarnaast krijgt u toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u
deelnemen aan verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.

‘ i k g a v e r a n d e r i n g s p r o g r a m m a’ s e n s c h o o l o n t w i k k e l i n g
n u v e e l g e s t r u c t u r e e r d e r e n b e w u s t e r a a n pa k k e n ’
Doelgroep: u geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelings
leider) of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als
onderwijsgevende of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).

k a der prim a ir sep t ember 20 13
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Eendaagse studiedag

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

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

Eendaagse

Minileergang (6 eendaagsen)

Begroten, budgetteren en
bezuinigen: de basis

Lerende TOPscholen: van goed
naar uitmuntend

Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog
een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt
u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die
aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas
te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/budgetteren en
financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijgt u
inzicht in de mogelijke keuzes die u zelf kunt maken.

We weten uit onderzoek van Marzano, Hopkins en vele anderen wat
wezenlijk is om een TOPschool te worden. In deze minileergang
koppelen we inhoud aan het hoe, het systeemdenken, te weten
de vijf disciplines van een lerende organisatie. Deze minileergang
biedt een diepgaande verkenning van mogelijkheden voor uw
eigen school om veranderingen met een blijvend resultaat mogelijk
te maken. Blijvend resultaat in de zin van leeropbrengsten voor
kinderen.

‘hier kan mijn bestuur nog
wat va n l e r e n e n h e t g e e f t m i j
we e r h a n dvat t e n’
Na de eendaagse bent u in staat een constructieve bijdrage te
leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten van
deze begroting in budgetten. U bent een goede gesprekspartner
voor uw leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder
belast met financiën) of uw MR.
Doelgroep: (aankomend) schoolleiders, zowel van een bestuur met
meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter)
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‘ d o o r d e m a n i e r v a n s a m e n -
brengen van diverse theorieën
kunnen hoofd, hart en handen
samen aan de slag’
Om de invoering van een lerende TOPschool tot een succes te
maken, heeft u gerichte en concrete handreikingen nodig om in de
praktijk van de school mee aan de slag te gaan. Deze minileergang
voorziet in deze behoefte door de inhoud van Hopkins, Marzano en
anderen te combineren met het systeemleiderschap van de lerende
organisatie van Peter Senge.
Doelgroep: directeuren/schoolleiders, intern begeleiders, ambulant
begeleiders, bestuurders, bovenschools managers, locatieleiders,
adjunct-directeuren en bouwcoördinatoren

Eendaagse studiedag

Eendaagse

Een goed personeelsdossier
is het halve werk!

Effectief en efficiënt
vergaderen

Hoe bouwt u op school een goed (digitaal) personeelsdossier op?
Wat zijn de vereisten en hoe houdt u het up-to-date 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? Allemaal vragen die tijdens de studiedag beantwoord
worden. Ook maakt u kennis met de inhoud, wet- en regelgeving
aangaande persoonsgegevens en komen de do’s en de dont’s van
een goed personeelsdossier aan de orde.

Vaak zijn vergaderdeelnemers te veel of te lang aan het woord.
Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet.
Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergaderstijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. Ook oefenen we
ter plekke het vergaderen met enkele lastige situaties.

‘e e n o n d e r we r p wa a r we a l s
o r g a n i s at i e n o g ec h t e e n f l i n k e
slag kunnen slaan’

‘biedt nieuw inzicht
in de plek van vergaderen
b i n n e n d e e i g e n o r g a n i s at i e’
Doelgroep: voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer
willen halen uit hun vergaderingen.

Na de eendaagse heeft u inzicht in wat er in de inhoud van een goed
dossier nodig is en hoe u hier in de praktijk in het kader van goed
personeelsbeleid mee kunt werken.
Doelgroep: directeuren

250 euro korting met
de AVS Professionaliseringsvoucher

Meer informatie, inschrijven
en advies op maat

Wanneer u voor 1 oktober a.s. een professionaliseringsvoucher
aanschaft ter waarde van t 950, krijgt u voor t 1.200 aan
professionaliseringsactiviteiten terug! Zet de t 2.000 in die ook
de komende schooljaren voor elke schoolleider beschikbaar is
(CAO PO) en maak – individueel of collectief – in 2013/2014 en/
of 2014/2015 gebruik van opleidingen, trainingen, coaching of
lerende netwerken (nieuw!) van de AVS.

Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en
inschrijven op www.avspifo.nl. Of neem contact op met de
AVS via schoolforleadership@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt
u een training, opleiding, advies of coaching op maat voor uw
organisatie of team? Neem dan contact op met Margriet van
Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.

Dus: selecteer voor u 1.200 de scholing waar u behoefte
aan heeft en betaal slechts u 950!
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher
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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: professionals in het basisonderwijs, pabostudenten
van: uitgeverij Coutinho
wat: boek

voor: onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke
ondersteuning en gezondheidszorg
van: Ministerie van VWS
wat: brochure

Veelgestelde vragen meldcode
kindermishandeling
Alle scholen moeten sinds 1 juli 2013 een stappenplan klaar
hebben liggen voor het signaleren en melden van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Deze meldcode beschrijft in
vijf stappen wat bijvoorbeeld een leerkracht moet doen bij
vermoedens van geweld. Een nieuwe brochure geeft antwoord
op allerlei vragen over het gebruik van de meldcode, zoals wat
de consequenties zijn als een organisatie geen meldcode heeft?
Downloaden: www.meldcode.nl

Praktische didactiek voor Engels
Steeds meer basisscholen starten met Engels in de midden- of
zelfs in de onderbouw. Met dit boek leert de leerkracht (in
opleiding) op een didactisch verantwoorde en creatieve manier
Engels te geven. Het is afgestemd op de nieuwe Kennisbasis
Engels. Ook is er aandacht voor actuele onderwerpen als vroeg
vreemde talenonderwijs (vvto) en digitale leermiddelen. ISBN:
9789046903520, www.coutinho.nl

voor: professionals/beroepsopvoeders, (groot)ouders,
vrijwilligers, kinderen en jongeren
van: Nederlands Jeugdinstituut
wanneer: 7 tot en met 13 oktober
waar: landelijk
wat: activiteiten

voor: leerkrachten, ib’ers, schoolleiders
van: SWP book
wat: handboek

School en echtscheiding
Helpt bij het omgaan met een echtscheiding op een school
of binnen een groep. Het boek biedt een stappenplan voor
het implementeren en uitvoeren van een schoolbreed beleid
voor echtscheidingen. Leerkrachten die op een professionele
manier alledaagse ondersteuning willen bieden aan het kind
lezen over de begeleiding binnen dat schoolbrede beleid. ISBN:
9789088503269, www.schoolenechtscheiding.nl, swpbook.com

voor: groep 5 t/m 8

Week van de Opvoeding
Veel mensen zijn dagelijks betrokken bij het grootbrengen en
opvoeden van kinderen. Zij krijgen deze week de kans om elkaar
te ontmoeten, ervaringen te delen, nieuwe informatie op te
doen, bevestiging te geven én te krijgen, maar ook om de gewone alledaagse opvoedvragen aan elkaar te stellen. Thema dit
jaar is ‘Word spelenderwijs!’ Op www.weekvandeopvoeding.nl
staan tips om van de week lokaal een succes te maken en zelf
(kant-en-klare) activiteiten te organiseren. Zo is de Ouderavond
van het Jaar te boeken: een theateravond voor vaders, moeders
en andere opvoeders van kinderen tot 12 jaar.
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van: Our Discovery Island
wat: lesmethode

Our Discovery Island
Leerlingen ontdekken op een actieve manier de Engelse taal.
De methode bevat eigentijdse thema’s, vrolijke vormgeving
en spannende verhaallijnen, ondersteund door geavanceerde
digibordsoftware die gepersonaliseerd kan worden. De les
methode kent verschillende uitstroomniveaus en is geschikt
om te gebruiken in combinatiegroepen. Ook kunnen leerlingen
zelfstandig de lesstof herhalen via een online game.
Via www.ourdiscoveryisland.nl is een gratis proeflespakket aan
te vragen.

voor: ict-coördinatoren, leerkrachten en leerlingen primair
onderwijs
van: Stichting Basispoort
wat: Single Sign On-systeem

Eén inlog digitaal lesmateriaal
Schoolleveranciers hebben het gebruik van educatieve webapplicaties eenvoudiger gemaakt. Leerkrachten en leerlingen
hoeven nog maar één keer in te loggen om toegang te krijgen
tot hun software-applicaties. Dit systeem voor Single Sign On
stelt hen in staat om met één gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie in te loggen, op alle webbased lesmaterialen van de
aangesloten uitgeverijen waar de school een licentie voor heeft.
De ict-coördinator hoeft de school- en leerlinggegevens nog
maar één keer in te voeren. www.basispoort.nl

voor: po en vo
van: Cinekid
wanneer: 16, 17 en 18 oktober (scholenprogramma), 23

oktober (conferentie)
waar: Amsterdam en 28 theaters in het land
wat: evenement

voor: leden (G)MR (ouders, leerkrachten en leerlingen),
OPR, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden
uit het funderend onderwijs
van: Stichting Onderwijsgeschillen en Steunpunt
Medezeggenschap Passend onderwijs
wanneer: 26 november
waar: Congrescentrum De Reehorst in Ede
wat: 7e landelijke WMS-congres

Medezeggenschap en Passend
onderwijs
Thema van het WMS-congres 2013 is Passend onderwijs, ‘van
afstemming naar instemming’. Met verschillende (praktijk)workshops door onderwijs-, vak-, ouder- en leerlingorganisaties,
maar ook de pilots Passend onderwijs en andere samenwerkingsverbanden. Ook dit jaar worden de MR-prijzen weer
uitgereikt tijdens het WMS-congres. Alle (G)MR’s kunnen
meedingen door hun leuke, interessante en/of praktische
voorbeelden of bouwstenen – waar andere (G)MR’s hun
voordeel mee kunnen doen – voor 1 november in te zenden
naar l.schouten@onderwijsgeschillen.nl. Meer informatie en
inschrijven congres: www.deelnameregistratie.nl

Hét evenement rondom mediawijsheid. Schoolklassen en educatieve professionals kunnen dit jaar weer deelnemen aan dit
film-, tv- en nieuwe media festival voor de jeugd. Basisscholen
en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs kunnen naar
film(première)s en tv-voorstellingen, makers en/of acteurs ontmoeten en het interactieve MediaLab bezoeken. Educatieve professionals kunnen zich aanmelden voor de Cinekid Conference.
Aanmelden: www.cinekid.nl/scholen en www.cinekid.nl/
professional/conference

voor: basisonderwijs
van: Blink Educatie
wat: digibordlesmethodes

Wereldoriëntatie
De lesmethodes voor wereldoriëntatie – Grenzeloos (aardrijkskunde), Eigentijds (geschiedenis) en Binnenstebuiten
(natuur & techniek) – zijn ontwikkeld op basis van activerende
didactiek (zelf ontdekken) en de belevingswereld van het
kind. De methodes zijn gebaseerd op recent hersenonderzoek
naar hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. Van de
makers van Groove.me. De lesmethodes zijn vanaf schooljaar
2013/2014 beschikbaar. Uitproberen? Zie www.grenzeloos.nl,
www.eigentijds.nl en www.binnenstebuiten.nl

k a der prim a ir sep t ember 20 13

advertentie

Cinekid 2013

36 Groepsverblijven
• 13 locaties
• 90 jaar ervaring
• 25 tot 500+ bedden
• Van tent tot kasteel
• Verzorgd & zelfverzorgd
• Betaalbaar & exibel
• Betrouwbaar & veilig
• Jaarlijks > 600 scholen!

www.groepsverblijven.nl
of bel 0800 400 400 4

www.groepsverblijven.nl
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boekbespreking

Vanuit de dynamiek van de samenleving neigen wij naar een beheers- en
maakbare systeemwereld. Te vaak dwalen we af van de bedoelde denkrichting,
met als gevolg een illusie die we krampachtig in stand proberen te houden.
Uitingen hiervan zijn tijd-geldperspectief, afdwingen van resultaten, weinig
vertrouwen en veel tolerantie, standaardisatie en schaalvergroting. Auteur
Wouter Hart beschrijft in ‘Verdraaide organisaties’ een model waarin ‘de bedoeling’ weer het vertrekpunt
van handelen is, en de systeemwereld dient als ondersteuning. Kortom: een houvast om betrokkenheid en
werkplezier te vergroten en betere resultaten te halen. tekst pieter kuit

terug naar de bedoeling
Ga uit van een model dat bestaat uit drie
cirkels. De binnenste cirkel – de bedoeling –
beschrijft waar een organisatie voor staat:
de reden van bestaan, missie en visie. De
middelste cirkel – de leefwereld – staat voor
het hier en nu: plaats, tijd en moment waar
professionals van de organisatie en klanten
elkaar ontmoeten in de werkelijke wereld.
De buitenste cirkel – de systeemwereld –
beschrijft een deugdelijke bureaucratie die
via regels en richtlijnen de interactie in de
leefwereld moet ondersteunen.
Volgens Hart is er sprake van een verdraaide organisatie als de systeemwereld,
die dienstbaar zou moeten zijn aan de
leefwereld, belangrijker is geworden dan
die leefwereld. Het middel is tot doel
verworden. Het volgen van voorgeschreven
procedures en voldoen aan bureaucratische
eisen heeft de hoogste prioriteit gekregen in
organisatieland. Als je de richting zou duiden met een pijl, dan wijst deze van buiten
naar binnen. De leefwereld is ondergeschikt
geraakt aan de systeemwereld. Er is geen
of weinig sprake meer van dienstbaar zijn
aan de klant. De focus ligt op het aanbod
van de organisatie en niet op de (vraag van
de) klant. Professionals raken verstrikt tussen ‘dat waar het om gaat’ aan de ene kant
(binnenste cirkel) en de regels van de systeemwereld aan de andere kant (buitenste
cirkel). Een inadequate manier van denken
en organiseren leidt tot een inefficiënte
bedrijfsvoering. Men is de bedoeling uit het
oog verloren.
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in een verdraaide
o rg a n i s at i e i s d e
syst e e m we re l d
belangrijker
geworden dan de
leefwereld
Bij excellerende organisaties wijst de pijl
juist van binnen naar buiten. De bedoeling
is het vertrekpunt van handelen en de
systeemwereld is dienend en ondersteunend aan de bedoeling van de leefwereld.
Kenmerkend voor dit type organisatie is
bevordering van eigenaar- en ondernemerschap bij alle betrokkenen. Men houdt
zaken eenvoudig en blijft dicht bij de mens.
De denkrichting is vraaggestuurd: denken
vanuit de klant. Er wordt onderzoek gedaan
naar wat nu de werkelijke vraag van de
afnemer van het product en/of de dienstverlening is.

Draai de pijl dus om van binnen naar buiten,
stelt Hart in zijn prettig leesbare publicatie,
aangenaam verduidelijkt met eenvoudige
tekeningen die naadloos in de tekst overgaan. Veranker de bedoeling stevig in de
leefwereld met een ondersteuning door
een dienstbaar systeem. Deze manier van
bedoeling organiseren is meer natuurlijk
en staat dichter bij de mens. Het nodigt
meer uit, stelt vragen, vergroot kansen en
werkplezier. Dit leidt tot een meer efficiënte
bedrijfsvoering en meer betrokkenheid.
In een tijd waarin procedures, regels en
richtlijnen veelal bepalend zijn geworden
in onderwijsland, waarin de economie stagneert en op grote schaal sprake is van krimp
en ontgroening, zou het wel eens broodnodig
kunnen zijn om als organisatie stil te staan
bij de richting van de eigen pijl. Mogelijk is
het onderwijsaanbod niet volgens de bedoeling, maar het kan ook zijn dat de pijl nog
altijd in de juiste richting wijst.
Nieuwsgierig?
Lees dan het boek van Hart. _

Verdraaide organisaties: terug naar de bedoeling,
Wouter Hart i.s.m. Marius Buiting, 2012, Kluwer,
ISBN 978 90 13 10573 5a

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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Talent is een zelfstandige stichting met negen
openbare basisscholen in Hoorn (NH). Talentscholen
kenmerken zich door een drietal kernwoorden:
talentontwikkeling, ondernemend handelen en
schoolprofilering. Talent vindt het belangrijk dat
de ruim 2500 leerlingen en 225 personeelsleden
initiatiefrijk zijn en hun talenten inzetten. Elke school
maakt gebruik van de gezamenlijke kracht en van de
ondersteunende voorzieningen die Talent biedt.

O.b.s. Jules Verne is een multiculturele school in de
Hoornse wijk Grote Waal. De school heeft een leer- en
opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht,
respect en omgaan met verschillen. Jules Verne is een
initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen
aan kinderen biedt en daarom ook beschikt over een
Kopklas en een Nieuwkomersklas. Er is een uitdagende
leeromgeving in een prachtig schoolgebouw,
waarbinnen ook Brede Schoolactiviteiten plaatsvinden.
Vanuit het motto ‘Altijd in beweging’ staat bij Jules Verne
sportiviteit, kwaliteit en talentontwikkeling centraal.

O.b.s. Jules Verne zoekt een
ONDERNEMENDE DIRECTEUR
Deze nieuwe directeur houdt de school op koers en zet samen met team, kinderen en ouders de lijnen naar toekomst
uit. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de school en levert daarnaast – tezamen
met de andere schooldirecteuren - een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van Talent als geheel.
Uw profiel:
Uit uw brief en c.v. blijkt dat u een brede
onderwijsachtergrond heeft en beschikt over actuele
ervaring met het
1. geven van leiding aan professionals
2. omgaan met diverse culturen en bevolkingsgroepen
3. aansturen van school,- team- en
kwaliteitsontwikkeling

medewerkers scherp inschat en in uw handelen
daadkracht toont
• bewust omgaat met kritiek, complimenten en
weerstand
• resultaatgericht en resultaatbewust bent op basis
van een ondernemende instelling
• zicht heeft op de operationele taken
(bedrijfsvoering) binnen een school en deze kunt
(laten) uitvoeren

Uit gesprekken met u blijkt dat u
• als onderwijskundig leider leiding en sturing geeft
aan de processen binnen de school en daarbij een
herkenbaar boegbeeld van de school bent
• een onderwijskundige en organisatorische
(toekomst)visie hebt, deze uit kan dragen en in
staat bent om uw visie indien nodig aan een nieuwe
realiteit aan te passen
• verander-, leer- en ontwikkeltrajecten op kunt
starten, begeleiden en borgen
• hoofdlijnen en bijzaken kunt scheiden
• (reﬂectief) handelt mede op basis van uw
empathisch vermogen
• op een natuurlijke wijze verbinding maakt met
mensen
• duidelijk communiceert, ook met mensen voor wie
de Nederlandse taal niet de moedertaal is
• situaties met zowel ouders, kinderen als

En verder
Nadere informatie is te verkrijgen bij GeertJan Nelson, de
algemeen directeur van Talent (0229-282045).
Functie-omvang: maximaal 4 dagen per week.
Salarisschaal: DB.
Het is voor Talent vanzelfsprekend dat u een beroep kunt
doen op vormen van begeleiding en / of coaching. Een
ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 14
oktober en donderdag 17 oktober (2e gesprek).
Wilt u reageren op deze functie?
Stuur dan vóór 1 oktober a.s. een sollicitatiebrief,
inclusief uw motivatie om te reageren op deze functie
alsmede een uitgebreid c.v., via e-mail naar de heer
K. Schipper, beleidsmedewerker personele zaken van
Talent (k.schipper@talenthoorn.nl).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Spectrum-SPCO staat voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs, is verantwoordelijk
voor negen basisscholen in Lansingerland
met ruim 2300 leerlingen en 200
medewerkers.
Voor CBS De Poort te Bleiswijk en
CBS De Acker te Bergschenhoek
zoeken wij een

INSPIRERENDE DIRECTEUR
Meer informatie over deze functies is te
vinden op www.spectrum-spco.nl
Wilt u meer informatie over de school,
kijk dan op www.cbsdepoort.nl of
www.cbsdeacker.nl
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Spectrum-SPCO

Stichting Acis Openbaar Primair
Onderwijs Hoeksche Waard zoekt in
verband met het vertrek van de huidige
directeur op korte termijn

een enthousiaste en
ondernemende directeur
voor o.b.s. De Schelf te
‘s‑Gravendeel, wtf 0,8-1,0
Voor meer informatie kijk op

www.acishw.nl/vacatures
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Tanzania zoekt onderwijzers
Salarisindicatie: 19.000 Tanzaniaanse shilling per dag
Waar?

Teacher Training College in Mtwara in het zuidoosten van Tanzania.

Wat?

Je gaat samen met je lokale collega’s werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs.
Dit doe je onder andere door onderwijzers te trainen op het gebied van kindgericht onderwijs. Je zult
regelmatig scholen in het district gaan bezoeken.

Wie?

Je bent leerkracht met minimaal 4 jaar leservaring of basisschooldirecteur en je bent bereid om tenminste
een jaar je kennis te delen.
Meer weten over deze baan, of over andere vacatures in bijvoorbeeld Nepal, Uganda,
Rwanda of Zuid Soedan?
Kom naar Meet VSO op 21 september in Utrecht of bel met Hans Voerman: 030 23 20 600.
www.vso.nl
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DE KRACHT VAN
DE NACHTWACHT
De Nachtwacht raakt iedereen.
Dat is één van de redenen dat leraren én leerlingen
enthousiast zijn over onze onderwijsprogramma’s.
Neem Jij & De Gouden Eeuw. Deze spannende ontdekkingsreis
brengt je dichter bij de Gouden Eeuw dan ooit.
Bij Rembrandts Nachtwacht, maar ook bij Hugo de Groot
en de mannen van Nova Zembla. In het Gouden Eeuw Atelier
kan je de 17de eeuw proeven, ruiken, voelen, zien, horen
en naspelen. Daar kan geen geschiedenisboek tegenop.
Onderwijsaanbod en reserveringen
rijksmuseum.nl/onderwijs

