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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.
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Foto omslag: De politie bewaakt een middelbare school in Leiden die weer open is na een
dreigende schietpartij (april 2013). Foto: Taco van der Eb/Hollandse Hoogte
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professionele ruimte scholen bewaken

Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening
taken inspectie wel zitten
De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie
beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het
initiatiefwetsvoorstel in dat medeondertekend werd door D66 en CDA.
De wet stelt kwaliteitseisen
aan het onderwijs, de inspectie controleert daar vervolgens
op. Daarvoor formuleert zij
een toezichtskader. En daarin
gaat de inspectie nog wel eens
verder dan noodzakelijk, constateerde Bisschop. De wettelijke deugdelijkheidseisen zijn
bijvoorbeeld gekwalificeerd
personeel, verplichte vakkenpakketten, voldoende lesuren.
Maar tot vorig jaar stond
ook de kleutertoets in het

toezichtkader van de inspectie, terwijl die niet in de Wet
op het Onderwijstoezicht en in
de sectorwetten stond. Tijdens
het debat over de Onderwijsbegroting van 2014 oordeelde
de Kamer dat de inspectie
de kleutertoets uit haar toezichtkader moest schrappen.
Bisschop meent dat er in het
onderwijs onduidelijkheid is
over de vrijheid die scholen
precies hebben, en vindt dat
de overheid de professionele

ozop® heet voortaan ‘perspectief
op school’

Onderwijs Innovatie
Groep ontwikkelt AVSinstrument OZOP® door
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in
september 2014 het instrument OnderwijsZorg
en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen
van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar
kernactiviteiten wil richten.
Dit instrument wordt nu versneld doorontwikkeld tot een
monitor voor Passend onderwijs in het po en vo. Redenen hiervoor zijn de veranderende wetgeving en de behoefte aan een
gebruiksvriendelijker instrument met minder administratieve
lasten. De doorontwikkeling leidt tot een hulpmiddel om per
school(bestuur) en binnen elk samenwerkingsverband Passend
onderwijs optimaal te organiseren. Het instrument heet voortaan ’Perspectief op School’. _
Meer informatie: www.avs.nl/ozop
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ruimte van scholen beter moet
bewaken. Daarvoor is het volgens SGP, D66 en CDA nodig
dat de taken van de inspectie
scherper worden afgebakend.

Gevaar
De Raad van State adviseert
positief over het wetsvoorstel.
“Als gevolg van de onduidelijkheid over het onderscheid
tussen wettelijke deugdelijkheidseisen enerzijds en door
de inspectie gehanteerde
kwaliteitsaspecten anderzijds,
zijn scholen onzeker over de
eisen waaraan zij moeten
voldoen. Ook kunnen zij zich
onvoldoende verweren tegen
de kwaliteitsoordelen van de
inspectie”, schrijft de Raad in
zijn advies.
Volgens het wetsvoorstel moet
de inspectie niet meer doen
dan het controleren van de
naleving van de onderwijsvoorschriften en het bevorderen van de kwaliteit van
het onderwijs. De Raad van
State schrijft daarover dat het
gevaar blijft bestaan dat het
bevorderen van de kwaliteit
wordt vermengd met het
houden van toezicht. De term
‘kwaliteit’ is in zekere zin
onbegrensd. Sommige kwaliteitsaspecten vallen (deels)
onder de deugdelijkheidseisen, andere niet, schrijft de
Raad. In het eerste geval hebben scholen zich eraan te houden, in het laatste geval “mist
het toezichtkader juridisch
bindende betekenis”.

Twee kaders
Bisschop heeft de tekst van het
wetsvoorstel aangepast en het
advies van de Raad van State
overgenomen om de onderwijsinspectie twee kaders te
laten hanteren:
• één met het beleid, uitleg en
toepassing van de wet
• één met indicatoren die de
kwaliteit van het onderwijs
kunnen verbeteren

‘e é n d o c u m e n t
is de harde
wettelijke eis.
het andere is
de visie van de
inspectie zelf’

Twee inspectiekaders klinkt
verwarrend, maar dat is
het niet, zegt beleidsmedewerker Gijsbert Leertouwer
van de SGP. “Eén document
is de harde wettelijke eis.
Het andere is de visie van de
inspectie zelf. Voor scholen
wordt het juist heel helder als
je twee documenten krijgt. In
het ene staat waar je echt aan
moet voldoen en het andere
is vrijblijvend.” Volgens het
initiatiefwetsvoorstel komen
er ook twee losse inspectierapporten, waarbij alleen dat
wat de wettelijke eisen toetst,
geldt. Het andere is voor de
school zelf. _
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nog dit jaar inventarisatie achterstallig onderhoud

Uitbreiding bevoegdheid (G)MR:
advies over buitenonderhoud
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het
buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit
het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het buitenonderhoud
gaat zonder overgangsrecht of wettelijke instructies. Schoolbesturen en
medezeggenschapsorganen moeten ervoor zorgen dat het advies over het
buitenonderhoud aan de (G)MR wordt voorgelegd.
De (G)MR heeft een adviesbevoegdheid bij de vaststelling
of wijziging van het beleid
met betrekking tot het onderhoud van de school (WMS
artikel 11 onder O). Nu het
buitenonderhoud erbij komt,
zal dit tot gewijzigd beleid
leiden waarover de (G)MR

moet adviseren. De (G)MR kan
dus binnenkort een adviesvoorstel verwachten van zijn
schoolbestuur.
De (G)MR kan ook zelf informeren hoe het er met het
buitenonderhoud voor staat.
Als het schoolbestuur niet
met een voorstel komt, of het

buitenonderhoud helemaal
niet ter sprake brengt, kan de
(G)MR bovendien ongevraagd
advies uitbrengen. Het schoolbestuur moet binnen drie
maanden een inhoudelijke
schriftelijke reactie op het
ongevraagde advies geven.

Achterstallig onderhoud
Schoolbesturen doen er
goed aan nog dit jaar met de
gemeente te inventariseren of
er sprake is van achterstallig
onderhoud. Voordat de verantwoordelijkheid wordt overgeheveld, kan de gemeente dan
nog een regeling treffen voor
de betaling van de geconstateerde gebreken. De (G)MR kan
dit proces bewaken. _
Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl

onderzoek inspectie naar ouderbijdrage

Van Haren bij BNR: ‘Scholen wijzen
ouders altijd op vrijwilligheid’
“Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest
ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”,
aldus AVS-voorzitter Petra van Haren eind november op BNR Radio. “Een van
de krachten van het Nederlandse onderwijs is nu juist dat scholen zich met een
aantal zaken mogen onderscheiden.”
94 procent van de ouders
wordt via de schoolgids expliciet geïnformeerd over de
ouderbijdrage en het vrijwillige karakter hiervan, blijkt
uit het onderzoek van de
inspectie. Maar in veel gevallen ontbreekt een helder
overzicht van de te verwachten kosten en ouders kunnen
druk ervaren om de bijdrage
te betalen. Van Haren bij BNR:
“De bijdrage is absoluut vrijwillig. De scholen vermelden
dit ook in hun schoolgids,
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dat is een verplichting. Ik kan
me voorstellen dat sommige
ouders een beleving hebben
van ‘ik heb hier voor gekozen,
dus min of meer conformeer
ik mij hieraan dat ik dit ook
zou moeten willen’. Ik kan de
emotie begrijpen, maar scholen zullen ouders altijd wijzen
op de vrijwilligheid.”

Verschillen
Er zijn enorme verschillen in
de hoogte van ouderbijdragen
voor basisscholen, blijkt uit

onderzoek van de onderwijsinspectie; het hoogste
bedrag in de steekproef was
690 euro. “Dat is veel, maar
daar valt niets aan te doen”,
zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs in
het radio-interview. “Er is geen
wettelijk maximum aan. Als
de MR instemt en voor iedereen duidelijk is dat het vrijwillig is, valt er verder weinig
aan te doen.”
Tot 2009 bleef de hoogte van
de ouderbijdrage min of meer

gelijk. De afgelopen vijf jaar
is de bijdrage echter met
ongeveer 10 euro gestegen.
Een gemiddelde basisschool
vraagt een bijdrage van
40 euro aan ouders. Driekwart
van de geteste scholen vraagt
een bijdrage die lager ligt
dan 50 euro. De gevraagde
ouderbijdrage dekt vaak niet
alle kosten. Veel scholen
rekenen aanvullende kosten
voor bijvoorbeeld overblijven,
schoolzwemmen, schoolreisjes en het schoolkamp.
De bijdrage hiervoor is ook
vrijwillig, maar dit wordt in
schoolgidsen niet als zodanig
gepresenteerd.
De inspectie heeft een steekproef gedaan onder 151 basisscholen. De schoolgidsen uit
2013/2014 zijn geanalyseerd.
Ook is informatie op de
websites van deze scholen
bekeken. _
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duurzame inzetbaarheid speerpunt

Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed
Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet
onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de sector nu
kan werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het vo en beperking van de werkloosheid.
De sectorale maatregelen in
het in het Sectorplan-VO zijn
mede tot stand gekomen door
de ingediende wensen van
19 scholen en besturen. Er
zijn verschillende activiteiten
opgenomen om medewerkers
op een positieve manier aan
het werk te laten en vooral
te behouden. Ook komen er
trainingsmogelijkheden om
een stap naar een andere baan
te maken. Verder staat de dialoog centraal. Sociale partners
in het vo verwachten dat als
leidinggevenden en werknemers meer en betere gesprekken met elkaar voeren en als
werknemers meer reflecteren
op hun eigen werk en ontwikkeling, dit ten goede komt
aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deze

verwachtingen zijn niet alleen
gebaseerd op beleidsrapporten
en wetenschappelijk onderzoek, maar ook op signalen
uit de sector zelf.

Activiteiten sectorplan
De activiteiten die in het
sectorplan genoemd worden,
zijn:
• Activiteiten gericht
op het ontwikkelen van
schoolinterne leer- en
ontwikkelnetwerken;
• Leergang HRM voor middenmanagement en schoolleiders;
• Trainingen gericht op het
versterken van de gespreksvaardigheid van medewerkers
en leidinggevenden;
• Scans en vervolginterventies
die werknemers ondersteunen
bij vragen rond inzetbaarheid,

loopbaan en mobiliteit;
• Employabilitytrainingen
voor werknemers die om
welke reden dan ook een
andere baan zoeken;
• Werkanalyses die inzichtelijk maken welke functies, werkzaamheden of
taken geschikt kunnen
zijn voor mensen met een
arbeidsbeperking.
De maatregelen uit het plan
versterken het sectorakkoord
vo en de onlangs gesloten CAO
VO wat betreft de afspraken
over levensfasebewust personeelsbeleid, het aannemen
van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, werkdruk en werkgelegenheid.
De uitvoering kost Y 8,4 miljoen; daarvan betaalt

het ministerie van SZW
Y 4,2 miljoen.

Subsidiemogelijkheden
De looptijd van het sectorplan is van 1 januari 2015 tot
1 januari 2017. Schoolbesturen
kunnen zelf beslissen of ze
van de subsidiemogelijkheden
en tools van het sectorplan
gebruik willen maken. Het
ministerie van SZW betaalt
via de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ de
helft van deze activiteiten.
De andere helft betalen de
deelnemende scholen. De
komende weken gaat Voion
aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Zodra
meer bekend is en aanvragen
mogelijk is, worden scholen
hierover geïnformeerd. _

promotieonderzoek

Etnische achtergrond van invloed
op effectiviteit leesmethode
Kinderen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlands hebben baat
bij een andere leesmethode dan kinderen met een Nederlandse achtergrond.
Dit concludeert Mirjam Snel, onderzoeker bij het lectoraat Geletterdheid van
Hogeschool Utrecht, in haar promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
Snel onderzocht het verschil
tussen een aanbiedende
(Direct Instruction, DI) en
een genererende (Guided-CoConstruction, GCC) benadering aan de hand van de leesmethode ‘Veilig leren lezen’.

4

Is het beter om leerlingen
letter-klank relaties in van
tevoren vastgelegde woorden
aan te bieden in gestructureerde lessen (DI)? Of is het
juist beter leerlingen zelf letter-klank relaties en woorden

te laten maken met medeleerlingen en onder begeleiding
van de leerkracht (GCC)?
Over het geheel gezien blijkt
de GCC-methode het meest
effectief. Leerlingen met een
andere etnische achtergrond

dan de Nederlandse blijken
echter meer baat te hebben
bij een gestructureerde aanbieding van letters en woorden door de leraar (DI). Door
het toetsen van letterkennis
en de benoemsnelheid van
cijfers kunnen problemen in
de ontwikkeling van woordherkenning bovendien vroegtijdig opgespoord worden.
Het is hiervoor van belang
dat een leraar niet vasthoudt
aan de categorisering die aan
het begin van een schooljaar
is gemaakt, maar het leesniveau monitort en er passende
acties op onderneemt. _
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onderzoek nederlands centrum voor onderwijsrecht

Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen
het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat
concludeert het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) in een
onderzoek. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs had hierom gevraagd op
verzoek van de Tweede Kamer.
Door een daling van het aantal kinderen in Nederland
kunnen veel kleine scholen
niet langer het hoofd boven
water houden. Het aantal
basisscholen dat de komende
jaren moet sluiten, loopt

flink op. Deze daling zal naar
verwachting tot 2025 aanhouden. Ouders en dorpen
zien niet graag de laatste
dorpsschool uit hun gemeente
verdwijnen en proberen hun
school te behouden voor

sluiting door die scholen van
het bestuur over te nemen.
Zeven ouderverenigingen uit
krimpgebieden hebben zich
daarom verenigd in de Kleine
Scholen Coöperatie (KSC). Een
schoolbestuur dwingen een

school over te dragen, zoals de
coöperatie dat van plan is, kan
echter niet volgens het NCOR.
Dekker schrijft in een brief
aan de Kleine Scholen Coöperatie dat ook de regels voor
onderwijsfinanciering dit
initiatief van de ouderverenigingen niet mogelijk maken.
Overigens geeft de staatssecretaris wel aan dat hij en de
Tweede Kamer er niet negatief
tegenover staan en nodigt de
KSC uit om in gesprek te gaan
met de hoogleraren over de
onderzoeksresultaten. Ook
het NCOR adviseert om op
landelijk niveau de regels aan
te passen. _

college voor de rechten van de mens verwacht wel verdere actie op pietenfront

School spant zich voldoende in voor
discriminatievrije omgeving
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij
dit jaar het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De openbare Professor
Kohnstammschool van de stichting heeft voldoende laten zien dat zij haar
verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijs
omgeving. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens in een zaak
die door een moeder was aangespannen.
De moeder wilde een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet
op school. Zij vindt dat de
school haar kinderen blootstelt aan een karikatuur van
mensen met een donkere
huidskleur, door activiteiten
waarin stereotiepe beelden
als ‘dom’, ‘knecht’ en ‘donker’
naar voren zouden komen.
Een school heeft de zorgplicht
om leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Het college
stelde vast dat de Professor
Kohnstammschool in de
sinterklaastijd geen volledig
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te ondernemen om te voldoen
aan haar zorgplicht. Het College voor de Rechten van de
Mens concludeert daarom dat
de school op dit moment niet
discrimineert door Zwarte
Piet onderdeel te laten zijn
van het Sinterklaasfeest.
Wel verwacht het college het
komende jaar verdere actie
van de school om ervoor te
zorgen dat Zwarte Piet zoveel
mogelijk wordt ontdaan van
discriminerende aspecten.
Bestuursvoorzitter Thea Meijer
van SPO Utrecht is blij met
de uitspraak. “We voeren al
sinds de zomer een discussie op de scholen over het
Sinterklaasfeest. Het college
heeft dat gezien”, zegt ze in de
Volkskrant.

discriminatievrije onderwijsomgeving biedt. Eind 2013 is
de school de discussie hierover gestart. Ook kwam de MR
bij elkaar om erover te praten. Het college ziet dat het
bestuur van SPO Utrecht zich

in een spanningsveld bevindt.
De stichting heeft te maken
met meerdere scholen, leraren en ouders. Dat betekent
echter niet dat een school
achterover kan leunen. De
school heeft laten zien actie

Uit een enquête van Nu.nl
blijkt dat ruim 14 procent
van de middelbare scholen
die Sinterklaas vieren dit jaar
een aangepaste – bijvoorbeeld
anders gekleurde – Zwarte
Piet heeft. _
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ac tueel

schoolleiding meest gekozen hulploket

Een op drie leraren slachtoffer van pestgedrag
Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leraren. Een op de drie leraren is slachtoffer van pestgedrag.
Zij worden gepest door leerlingen, maar ook door ouders, directie en collega’s. Dat blijkt uit een online
enquête van CNV Onderwijs onder 4.262 schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners naar de sociale
veiligheid in de school.
Leraren worden vooral gepest
door leerlingen, maar toch
ook nog 19 procent door directie, collega’s of ouders. 11 procent wordt gepest door een
collega. Het pesten van leraren gebeurt vaker op openbare
scholen dan op protestantschristelijke scholen. Ouder
personeel (45-65 jaar) wordt
vaker door collega’s gepest
dan jonger personeel.
“Pestgedrag is altijd een zorg
en niet acceptabel”, aldus
AVS-voorzitter Petra van
Haren. “De grens tussen plagen en pesten schuift soms
ongemerkt op. De schoolleider is van belang bij het
realiseren van een professionele teamcultuur. Het is
een belangrijke opdracht voor
en in het onderwijs dat we
werken aan zelfvertrouwen

en het daadwerkelijk beleven
van eigenwaarde.” Schoolleiders zullen het zowel in
de groepsdynamica van hun
team als bij de inrichting van
sociaal-emotionele opvoeding
van kinderen binnen en rond
de school oppakken, meent ze.
“Dit vraagt om samenwerken
met alle betrokkenen.”

Gezag
Andere enquêtevragen gingen
over gezag en gezagsondermijnend gedrag. Het gezag op
school krijgt gemiddeld een
7. Twee derde van de respondenten geeft aan soms moeite
te hebben met handhaving
van de orde. Jonger personeel
(tot 45 jaar) heeft hier meer
moeite mee dan het oudere
personeel. Licht ondermijnend gedrag door leerlingen

komt het vaakst voor in de
vorm van niet luisteren en in
discussie gaan. Vier op de tien
respondenten geeft aan dat zij
incidenteel te maken hebben
met uitschelden door leerlingen, een zwaardere vorm
van ondermijnend gedrag.
6 procent van de respondenten heeft maandelijks last van
zware fysieke agressie, zoals
schoppen en slaan. Jonger
personeel (tot 35 jaar) ervaart
meer gezagsondermijnend
gedrag dan ouder personeel.
Er staan vaker sancties op
ongewenst gedrag (85 procent)
dan uit een drie jaar eerder
gehouden onderzoek bleek (63
procent). Collega’s geven veel
steun bij gezagsondermijning;
het meest gekozen loket voor
steun bij problemen is de
schoolleiding.

Ook ouders dragen bij aan
de gezagsondermijning van
onderwijspersoneel. Zij kiezen
te vaak partij voor hun kind
in plaats van samen met de
school naar een oplossing
te zoeken. Leidinggevenden
ervaren meer gezagsondermijnend gedrag van ouders dan
lesgevend of ondersteunend
personeel. _

De AVS verzorgt op 2 april
2015 (incompany/maatwerk ook mogelijk) de
training ‘Pesten op uw
school, wat nu?’ voor
directeuren, schoolleiders,
MT-leden en andere medewerkers van scholen. Zie
www.avs.nl/professionalisering/trainingen/indeklas/
pestenopuwschoolwatnu.

sectorplan po

Zeeland krijgt startverklaring
voor regionaal transfercentrum
De regio Zeeland gaat met twintig schoolbesturen onderzoeken hoe zij een
regionaal transfercentrum voor de provincie gaan opzetten. Door hierin samen
te werken, kunnen schoolbesturen kwaliteit en expertise behouden voor het
onderwijs in hun regio.
Met het groene licht voor
Zeeland werd de eerste startverklaring voor een regionaal
transfercentrum een feit. Na
Zeeland zijn inmiddels ook
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startverklaringen ontvangen
uit de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Zuid-Limburg. De initiatieven krijgen
subsidie via het Sectorplan PO

van het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform PO.
Het Sectorplan PO is bedoeld
om schoolbesturen te

ondersteunen die samen de
knelpunten in hun regio
arbeidsmarkt willen aanpakken. Het sectorplan biedt
werkgevers in het primair
onderwijs praktische en financiële ondersteuning via drie
maatregelen, waaronder de
subsidieregeling voor regionale transfercentra. _
Meer informatie:
www.sectorplanpo.nl/transfercentra/standvanzakentransfercentra

illustratie _ jos collignon over crisiscommunicatie
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‘c al a miteitendenken’ moet op

Over het thema
Scholen staan midden in de samenleving en
zijn dus vatbaar voor tal van crisissituaties.
Onverwachte, onvoorspelbare en nauwelijks
te beïnvloeden gebeurtenissen kunnen een
organisatie in korte tijd in ander vaarwater
brengen.
Hoewel iedere calamiteit afwijkt van proto
collen, plannen en scenario’s op basis van
bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden,
bieden deze wel een solide structuur om
te trainen en oefenen. Echter: waar een
ontruiming meestal netjes periodiek wordt
geoefend, beschikken nog maar weinig
onderwijsinstellingen over een crisisplan
en team.
Een combinatie van transformationeel,
verbindend en dienend leiderschap is het
meest effectief bij het omgaan met crises,
blijkt uit onderzoek. Twee schoolleiders
vertellen hoe zij de schok, het verdriet en de
rouw na de onverwachte dood van enkele van
hun leerlingen manageden.
Ondanks alle ellende kan een calamiteit
ook een positieve kant hebben. Er ontstaat
saamhorigheid, verbinding en zorg voor elkaar.
Bovendien is het een kans om de kwaliteit en
veerkracht van de organisatie te belichten.
Snel en adequaat communiceren in het oog
van de storm – intern én extern – is echter
nog niet zo gemakkelijk in deze tijden van
toegenomen publicitaire aandacht en sociale
media. “Het idee dat je alles kunt beheersen
en orkestreren via traditionele media is
achterhaald.”

‘De gevol
je pe
Een zedendelict, bedreigingen via sociale media,
een grote brand of een vliegramp. De suïcide
van een leerling, een dodelijke steekpartij of
een leraar die een hartstilstand krijgt terwijl hij
voor de klas staat. Er zijn tal van calamiteiten
die een school in het hart kunnen treffen.
Hoe manage je dat?
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tekst lisette blankestijn

de agenda

gen raken
dagogisch klimaat’
Een calamiteit kan een enorme
sociaalpsychologische impact hebben.
Foto: Hans Roggen

Iedere school, groot of klein, in de stad of op het platteland, kan te maken krijgen met een calamiteit. Een school
staat immers midden in de samenleving. Of zoals Paul
Mahieu, hoogleraar Onderwijsmanagement aan de Universiteit van Antwerpen, het formuleert: “Vanuit de aard van
hun maatschappelijke roeping zijn scholen vatbaar voor
crisissituaties.”
Niet elk opstootje leidt tot een crisissituatie. Wanneer is
iets een crisis of calamiteit? Een kleine rondvraag. Michael
Hoppe, beleidsadviseur Veiligheid, Integriteit en Crisismanagement bij het ministerie van OCW: “Ik spreek van
een crisis of calamiteit als zich een gebeurtenis voordoet
waarbij een school een incident niet aankan en de hulp
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moet inroepen van politie, brandweer, gemeente of een
andere externe partij.” Ruud de Sain, senior AVS-adviseur
(traint en begeleidt schoolteams en ouders bij calamiteiten): “Het is een verstoring van een systeem, dat raakt
dan emotioneel beladen.” Machiel van de Laar, adviseur
bij het calamiteitenteam van KPC Groep: “Het heeft een
dusdanig grote impact dat de dagelijkse gang van zaken
op school uit evenwicht raakt. De gevolgen ervan raken je
pedagogisch klimaat. Het is goed om daarop voorbereid
te zijn, zodat je weet welke stappen je als school moet
zetten om dat evenwicht zo snel mogelijk te hervinden.
Hier sluit Paul Mahieu zich bij aan: “William Yule en
Anne Gold kozen een treffende titel voor hun boek over >

9

crisismanagement op scholen: ‘Wise Before the Event’. Zorg
ervoor dat je als schoolleider en -bestuur op alles bent voorbereid, en leer daarbij van de ervaringen van anderen.”

Voorbereid zijn Toch zijn veel scholen níet goed
voorbereid op een crisis. Waar een ontruiming meestal wel
netjes periodiek wordt geoefend, beschikken maar weinig
scholen over een crisisplan en -team. Ruud de Sain (AVS):
“Het ‘calamiteitendenken’ moet op de agenda komen. Ik
weet niet precies hoeveel scholen en besturen een crisisteam hebben ingericht, maar ik merk dat het nog geen
gemeengoed is. Ik pleit ervoor om op bestuursniveau een
crisisteam te organiseren. Zo’n team kan een protocol
opstellen en daarmee de contouren van wat je moet doen
als zich iets voordoet. Wie moeten we waarover informeren en wanneer? Wie praat met de ouders? Wie doet de
perscontacten? Iedere groep betrokkenen heeft zijn eigen
benadering nodig.”

Terreuraanslag

Michael Hoppe (OCW): “Ik zie dat
veel onderwijsinstellingen wel een calamiteitenprocedure
hebben. Daarin staat een aantal mogelijke gebeurtenissen
uitgewerkt, zoals ‘Wat doen we als er een kind overlijdt’.
Er zijn minder scholen die echt een uitgewerkt crisisplan
hebben. Op de website van School en Veiligheid staat hoe je
je bestaande beleid vertaalt naar zo’n plan.” En als je echt
voorbereid wilt zijn, moet je ook af en toe oefenen, vindt
Hoppe. “We hebben op het ministerie zelf ook geoefend.
Een van de scenario’s was een grootschalige hack in het
digitale systeem met alle examen- en diplomagegevens van
vo-scholen. Ook hebben we een terreuraanslag geoefend.
Dat deden we steeds samen met een aantal onderwijsinstellingen, daardoor zien wij waar het beter kan.”
Wie trekt de kar van het crisisbeleid? Van de Laar ziet
dat in het primair onderwijs de directeur vaak overal bij
betrokken en verantwoordelijk voor is. “Het is de vraag of
dat handig is. Beter is om dit onderwerp te delen binnen je

Foto: Hans Roggen
AVS-adviseur Ruud de Sain traint en
begeleidt schoolteams en ouders
bij calamiteiten: “Ik pleit ervoor om
op bestuursniveau een crisisteam te
organiseren.”

“Een ramp biedt de school vaak ook de kans
om haar kwaliteiten in de kijker te stellen”,
aldus hoogleraar Onderwijsmanagement
Paul Mahieu.

Machiel van de Laar (KPC): “Het is heel belangrijk dat je bij
calamiteiten de ouders snel informeert. Heb je te maken
met een geweldsincident, dan zijn de ouders heel bezorgd,
ze willen weten wat dit met hun kind doet. Soms vragen
de ouders zich af of kun kind niet ook slachtoffer is, bijvoorbeeld als een leraar wordt beschuldigd van seksueel
misbruik. Daarom is het belangrijk om snel te handelen.
Met sociale media kun je meteen berichten dat zich iets
ernstigs heeft voorgedaan, en dat de school snel contact
opneemt met de betrokken ouders.”
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In het primair onderwijs is de directeur vaak
overal bij betrokken en verantwoordelijk
voor. Machiel van de Laar, adviseur bij het
calamiteitenteam van KPC Groep: “Het is de
vraag of dat handig is.”

‘houd ook bij heftige
e m ot i o n e l e s i tuat i e s va st a a n j e
p e d a g o g i s c h e o f a n t r o p o lo g i s c h e
uitgangspunten’
organisatie: iemand vanuit het management, maar ook de
intern begeleider en bhv’er. Ook externe partijen zoals de
GGD, GGZ, Jeugzorg, politie en brandweer horen aan tafel
als het over veiligheid gaat. Vaak zijn die contacten er al
vanuit het zorgadviesteam.”

them a _ crisism anagement

Kernwaarden

De Sain pleit ervoor om bij calamiteiten
houvast te zoeken bij de kernwaarden van de school. “Je
schoolvisie en de kernwaarden die daarbij horen, sturen je
gedrag als schoolorganisatie. Dat zou ook bij calamiteiten
moeten gelden. Houd ook bij heftige emotionele situaties
vast aan je pedagogische of antropologische uitgangspunten. Vaak zie ik juist het omgekeerde gebeuren. Als er iets
ingrijpends gebeurt, raken mensen gedesoriënteerd. Net
als een zeiler die op het Sneekermeer uit een bootje valt:
die spartelt en proest eerst, voordat hij zwemt. Terwijl het
beter is af te gaan op het goede dat je al hebt. Vertrouw op
je patronen. Je beheerst die schoolslag en hoeft dus niet te
zoeken naar antwoorden op vragen als ‘hoe ga ik hierover
communiceren’. Als je het maar doet in samenhang met je
kernwaarden.”

Impact

Een calamiteit kan een enorme sociaalpsychologische impact hebben, weet De Sain. “Na een jaar wordt die
impact vaak minder, dan heb je alle feestdagen en jaarlijkse
schoolrituelen ná die
gebeurtenis een keer
samen meegemaakt.
Kinderen gaan vaak
vrij snel over tot de
orde van de dag.
Of ze beleven het
gebeurde heel anders
dan volwassenen.
Ik was betrokken bij
een school die een
leerkracht had verloren bij de vliegramp
in Tripoli. Een van
de kleuters huilde
verschrikkelijk. Toen
de invalleerkracht
hem wilde troosten
zei hij: “Juf had nog
Michael Hoppe, beleidsadviseur Veiligheid,
Integriteit en Crisismanagement bij het
een knikker van mij
ministerie van OCW: “Als je echt voorbereid
en die krijg ik nu
wilt zijn, moet je ook af en toe oefenen.”
nooit meer terug.”
Volwassenen voelen
zich vaak verantwoordelijk om ‘niet te vergeten’. De cultuur van de school bepaalt hoe lang een overleden leerling
of leraar herdacht wordt. Vaak ook verschilt de impact tussen collega’s onderling.” Ook Van de Laar komt regelmatig
bij scholen die getroffen zijn door een calamiteit, zoals
laatst na een steekpartij. Hij weet dat na zo’n gebeurtenis
de school nooit meer dezelfde wordt. “De impact van zoiets
is ongelooflijk, er verandert iets aan het gevoel van veiligheid. Incidenten met een dodelijke afloop blijven nog lang
zichtbaar in rituelen en gedenkplekken. Goede nazorg is heel
belangrijk. Wij adviseren scholen om de nasleep van dergelijke gebeurtenissen ook af te ronden. De directeur moet
daarbij inschatten wat het team en de leerlingen nodig hebben, en hoe lang.”
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Positieve effecten

Een crisis kan ook een positieve
impuls geven aan scholen, heeft De Sain gezien. “Door
de saamhorigheid die ontstaat, de verbinding die van de
gedeelde kernwaarden uitgaat, het samen delen van verdriet en vreugde.”
Hoogleraar Mahieu: “Een ramp biedt de school vaak de
kans om haar kwaliteiten in de kijker te stellen. Een school
in Brugge slaagde erin om na een zware brand binnen een
week weer operationeel te zijn. Dat getuigde van managementvaardigheid en van goede externe relaties. En de Turnhoutse school voor speciaal onderwijs die een busongeluk
meemaakte, wist het speciaal onderwijs op een positieve
manier voor het voetlicht te halen. De onderlinge hulpverlening was namelijk zeer succesvol, leerlingen hebben leraren kunnen redden. De school slaagde erin dit via de pers
naar buiten te brengen als resultaat van het belang dat de
school hecht aan attitudevorming en sociale vaardigheden.

‘veel onderwijsinstellingen
hebben wel een calamiteiten
procedure, maar niet veel
scholen hebben echt een
uitgewerkt crisisplan’

Dat dat lukte, kwam mede door de leiderschapsstijl van de
directeur, die de communicatie over de ramp heel beheerst
organiseerde.” De Sain herkent het belang van sterk leiderschap. “Als zich iets voordoet, is doortastend optreden van
de leiding nodig. Die moet de structuur aangeven, op basis
van de feiten die zich voordoen. Vergewis jezelf ervan dat
iedereen naar eer en geweten handelt. Natuurlijk moet
iedereen het calamiteitenplan kennen, maar toch kan er
wat mis gaan. Wees dan tolerant. Vind elkaar óók op wat
mis gaat. Veroordeel elkaar niet, maar vul elkaar aan.” _

meer weten?
• Senior AVS-adviseur Ruud de Sain traint en begeleidt
schoolteams en ouders bij calamiteiten, r.desain@avs.nl,
tel. 030-2361010 of 06-10882492
• Ways to professionalise school leadership in times of
turbulence and complexity, Paul Mahieu (Ed.), Antwerpen,
Garant, 2010, ISBN: 9789044126808
• www.schoolenveiligheid.nl/web/crisismanagement
• www.kpcgroep.nl/calamiteitenteam (met o.a. de publicatie
‘Als een ramp de school treft: omgaan met calamiteiten
in het onderwijs’)
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‘ h o u d s t e e d s v o o r o g e n wat g o e d i s v o o r d e l e e r l i n g e n ’

Rechtdoen aan
rouwgevoelens vereist
sterk leiderschap
Als schoolleider ben je eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen, ouders
en collega’s in een situatie van verlies. De schoolleider van de school waarop de vermoorde
broertjes Julian en Ruben zaten en de rector van een school in Breda waar eveneens twee broers
om het leven kwamen door de MH17-ramp, delen hun ervaringen.

tekst irene hemels

Een vrouw brandt twee kaarsjes bij de Kerckeboschschool. De broertjes Julian
en Ruben kwamen in het voorjaar van 2013 om het leven bij een gezinsdrama.
Rituelen maken het makkelijker vorm te geven aan verdriet.
Foto: Robin Utrecht/ANP
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“Het is een soort rollercoaster waarin je terechtkomt.
Een scala aan emoties barst los bij jezelf, bij iedereen.
Onmacht, verdriet en woede. Verbijstering ook. En iedereen kijkt naar iemand die een begin maakt, het schoolleven weer opstart. Je weet als schoolleider dat je op zo’n
moment een belangrijke sleutelrol moet pakken.” Ronald
Nagtegaal werd als schoolleider van de Kerckeboschschool
in Zeist in mei 2013 opgeschrikt door de verdwijning van
twee van zijn leerlingen, de broertjes Julian (7) en Ruben
(9), die twee weken later vermoord werden teruggevonden.
“Het kwam er echt op aan. Ik wist meteen dat er een flinke
klus aan zat te komen: een proces van rouw dat heel duidelijk opgepakt en geleid moet worden. Voor je het weet
wordt de school door verdriet overspoeld en raken mensen
ontregeld.” In die eerste periode na een traumatische
gebeurtenis wordt de schoolleider compleet geleefd en
opgeslokt, zegt ook Ine Spee, crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma (IVP). “De schoolleider heeft veel
te managen en moet faciliteren dat verdriet en verlies een
plek krijgen binnen de school.”

‘o n d a n k s d e h e c t i e k e n e m o t i e s i s
h et m a a r ze l d e n zo dat s c h oo l 
l e i d e r s n i et wet e n wat t e d o e n’
Daarvoor moet de schoolleider allereerst zijn eigen gevoelens een plek geven. Nagtegaal: “In ons crisisteam (dat
speciaal in het leven geroepen werd na de verdwijning van
de broertjes, red.) was altijd de eerste vraag: hoe zitten we
hier persoonlijk in? Wat gebeurt er met je, heb je opvang
thuis? Er komt heel veel op je af. Als je de ruimte hebt om
lucht te pakken voor je zelf, kun je het beter aan. Vaak
nam dit meer tijd in beslag dan het coördineren van de
taken.” Gijs van Wijlen deelt deze ervaring. Hij is rector
van het Onze lieve Vrouwenlyceum in Breda, waar afgelopen zomer twee leerlingen, de broers Jeroen (15) en Allard
(16), en hun ouders omkwamen bij de ramp met de MH17.
“Je hoort er te staan, dat spreekt vanzelf en dat doe je ook
op zo’n moment. Maar de woede die je voelt moet je kanaliseren. Thuislaten bijvoorbeeld, maar ook door er over te
praten met je mededirectieleden. Dat hebben we in het
begin dan ook heel veel gedaan.”

Honeymoonfase Ondanks de hectiek en emoties is
het maar zelden zo dat schoolleiders niet weten wat te
doen, volgens deskundige Spee. “Ik zie vaak sterke mensen
die opstaan. Er is zeker in het begin sprake van de honeymoonfase, waarin er veel verbinding is en zorg voor elkaar.
Het haalt vaak het beste van een school naar boven.”
De formatie van een opvang- of crisisteam dat de activiteiten coördineert en taken verdeelt, is een van de zaken
die het eerst opgepakt moet worden bij een calamiteit
zoals een gezinsdrama of vliegtuigongeluk. Meestal zitten
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Gijs van Wijlen, rector
van het Onze lieve
Vrouwenlyceum:
“Huilen, elkaar de
schouder bieden.
Het is allemaal
nodig.”

hierin de leidinggevende, intern begeleider, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, teamleider en/of een leraar.
Nagtegaal van de Kerckeboschschool: “Het is loodzwaar.
Een crisisteam maakt dat je er niet alleen voor staat. Een
team heb je nodig om elkaar te dragen, maar je bundelt
hierin ook de denkkracht en kwaliteit van meerdere
mensen, waardoor je een taakverdeling krijgt.”

Geen recept De verdwijning van de twee jonge
broertjes en de ramp met de MH17 vonden voor de
getroffen scholen in een vakantie plaats. Dat gaf even
tijd om na te denken, zeggen beide schoolleiders. De
Kerckeboschschool beschikte bijvoorbeeld nog niet over
een protocol. Nagtegaal: “Ik ben meteen op internet gaan
zoeken naar informatie over hoe dit op te pakken. Dat
geeft structuur en werkt rustgevend. Daaraan heb ik
de eerste dagen veel gehad.” Een protocol is vooral een >

Ine Spee,
crisisadviseur bij
het Instituut voor
Psychotrauma (IVP):
“De schoolleider moet
faciliteren dat verdriet
en verlies een plek
krijgen binnen de
school.”
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“We hebben daarna nog geregeld bij elkaar gezeten. Ruimte geven aan je eigen rouw geeft herkenning en ruimte om
daarna weer door te gaan. Het is nodig om je professioneel
handelen vorm te geven. Het grootste instrument van de
klas ben je namelijk zelf als leraar. Als je jezelf beter kent
en doorgrondt, kun je ook de kinderen beter begeleiden.”

Rituelen De directie van het Onze lieve Vrouwenlyceum
in Breda organiseerde de volgende dag meteen een bijeenkomst voor personeel en leerlingen. Van Wijlen: “Het was
voor iedereen zeer aangrijpend. Huilen, elkaar de schouder
bieden. Het is allemaal nodig.” De school heeft een vaste
gedenkhoek waar nu zeven foto’s hangen van leerlingen
die in de loop der jaren zijn overleden. In de ontmoetingsruimte van de Kerckeboschschool staat nog een foto van
Julian en Ruben in glas, evenals in de twee afzonderlijke
groepen van de jongens. Van Wijlen: “Leerlingen weten
waar ze naartoe kunnen. Dat helpt. Ze kunnen altijd kaarsjes branden, briefjes ophangen. Deze rituelen maken het
makkelijker vorm te geven aan verdriet. De identificatie
van de MH17-lichamen is een langdurig proces geweest.
Telkens als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de
gedenkhoek vaker bezocht, komen er meer briefjes, branden kaarsen weer. Dat zijn momenten waarop de mentoren
hun leerlingen extra in de gaten houden.”
Vaste gedenkhoek op het Onze lieve Vrouwenlyceum voor leerlingen
die in de loop der jaren zijn overleden, waaronder de broers Jeroen en
Allard, die afgelopen zomer omkwamen bij de ramp met de MH17.

afvinklijstje voor de eerste dagen, zegt Spee. “Het is een
geheugensteuntje. Zijn we niets vergeten? De rouwadvertentie, bloemen van de school, denken aan collega’s die
met langdurig verlof zijn.”
Een recept is er niet. Spee adviseert: “Praat ook over verdriet en rouw op school als het nog niet aan de orde is.
Zorg dat je al eens gereflecteerd hebt op het onderwerp,
dan heb je iets om op terug te vallen.” Nagtegaal vindt
ook dat je je op zoiets niet echt kunt voorbereiden, “maar
verdiep je er eens in, lees er over, dat helpt.” Of volg een
dag scholing, vult collega Van Wijlen aan. Beide scholen
kwamen wel meteen met het schoolteam bij elkaar. Veel
tijd en gelegenheid werd ingeruimd voor het delen van
emoties. Leraren staan immers voor de zware taak om
verdrietige kinderen en ouders te begeleiden. Nagtegaal:

‘g r o o t s t e u i t d a g i n g i s b a l a n s
vinden tussen ruimte voor
verdriet en de structuur en rust
op school herstellen’
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Externe partijen

Beide scholen kozen ervoor om géén
hulpverleners van buiten de school binnen te halen, zoals
psychologen die de kinderen direct begeleiden. Van Wijlen:
“We zijn met z’n allen als team verantwoordelijk voor onze
leerlingen en houden elkaar in de gaten. Het is natuurlijk
wel zo dat mentoren een zware taak hebben; zij vangen
de signalen op en onderhouden contacten met leerlingen
die dat nodig hebben.” Volgens deskundige Spee een goede
keuze. “Er is vaak al een eigen zorgsysteem met ib’ers,
remedial teachers, mentoren en dergelijke, maak daar
optimaal gebruik van. De mensen van de school kennen de
leerlingen het beste.”
De Kerckeboschschool in Zeist had wel veel aan de inzichten van een traumadeskundige op het gebied van taalgebruik en de impact daarvan op kinderen. Nagtegaal:
“Beperk je tot de feiten. Verlies je niet in ‘misschien dit’ en
‘misschien dat’. Ook niet een beetje. Dat leidt tot vaagheid
die kinderen en ouders niet helpt. Best een grote valkuil,
want als leraren heb je de neiging om daarin soms mee te
gaan omdat dit kinderen gerust kan stellen.”

Rouwmoeheid voor zijn Een balans vinden in voldoende ruimte geven aan uiten van verdriet en ritme,
regelmaat en structuur aanhouden is de belangrijkste
uitdaging voor scholen. Na de eerste dagen of weken is
leiderschap daarom minstens zo belangrijk, zegt Spee.
“Je moet dan duidelijk maken aan je teamleden dat mensen rouw verschillend ervaren en dat dat er mag zijn. Je
hebt leraren en leerlingen die erg betrokken zijn of die
de leerling niet kenden en er veel verder vanaf staan.

them a _ crisism anagement

advertentie

Daarin moeten mensen elkaar de ruimte geven. Als school
straal je uit dat je stilstaat bij de dood. Tegelijk zeg je: we
zullen hem of haar niet vergeten en we gaan het leven ook
weer oppakken.”
De kunst is de spreekwoordelijke
‘rouwmoeheid’ voor te zijn. Van
Wijlen: “Elke mentor besteedde de
eerste schooldag aandacht aan de
MH17-ramp, waarbij de leerlingen
zich creatief konden uiten. Na de
herdenking in de aula op de tweede
dag en een bijdrage aan de door de
familie georganiseerde herdenking
op woensdag gingen we op donderdag weer over tot de orde van de
dag.” Hoe je je best ook doet, na een
Ronald Nagtegaal, schoolleider
van de Kerckeboschschool: “Als
tijdje is het niet meer mogelijk om
je de ruimte hebt om lucht te
aan iedereen recht te doen, zegt
pakken voor je zelf, kun je het
ook Nagtegaal van de Kerckebobeter aan.”
schschool. “Dan kies je als schoolleider een richting en zeg je: als
school gaan we het nu zo doen. Sommigen doe je daarmee
tekort of zelfs pijn. Maar het kan niet anders om weer rust

‘p ra at oo k ove r ve r d r i et e n
rouw op school als het nog
niet aan de orde is’

te krijgen. Leidende vraag is steeds: wat hebben leerlingen
nodig? Waar zijn zij bij gebaat? Hoewel sommige leraren
dat graag hadden gewild, zijn we een jaar na de gebeurtenis
niet collectief als school naar het kerkhof gegaan. Sommigen vonden dat een hard besluit. Het is niet anders.” _

meer weten?
Ine Spee is een van de auteurs van de handreiking ‘De leegte
in school’, samengesteld voor scholen voor het omgaan met
verdriet en verlies naar aanleiding van de vliegramp in Oekraine. Bevat achtergrondinformatie, links en handvatten voor de
organisatie en lessen, het informeren van ouders, rituelen, het
inrichten van een herdenkingshoek en tips voor gesprekken
met kinderen. Downloaden: www.ivp.nl/de-leegte-in-school

“Ieder jaar oefenen we ‘droog’ hoe
te handelen in geval van een ernstig
incident. Dat houdt ons scherp!”
Een schoolleider

Een ruzie op school wordt
uitgevochten met een mes.

Een leerling naakt

EN NU?

op social media.

EN NU?
De pers op het
schoolplein.

EN NU?
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c o m m u n i c e r e n i n h e t o o g va n d e s t o r m
Bij een calamiteit staat de school volkomen
onverwacht volop in de belangstelling,
zowel bij medewerkers, leerlingen en
ouders als in de pers en op sociale media.
Daar moet je als school snel en adequaat
op reageren. Hoe leid je de in- en externe
communicatie in goede banen?
tekst jaan van aken

‘Seksfilmpje minderjarige leerlinge Varendonck online’
kopte het Eindhovens Dagblad op 10 oktober. Een exvriendje stuurde een seksfilmpje van een meisje naar een
paar jongens, en via via bereikte het ook leerlingen van het
Varendonck-College in Someren, waar het meisje op school
zit. Directeur Peter Tijs was verbaasd dat dit nieuws was.
“Dit gebeurt denk ik op elke middelbare school in Nederland. Wij hebben er twee á drie keer per jaar mee te maken.
Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid voor de
veiligheid en zorg van leerlingen op school, maar niet
voor alles wat er privé gebeurt. Blijkbaar wordt toch direct
de relatie naar de school gelegd.” Ondertussen ging het
filmpje per Whatsapp rond, zat het meisje thuis en hingen
ook de Telegraaf en PowNews aan de telefoon. Kortom, de
school moest wel reageren.

‘Laat zien dat je de situatie

onder controle hebt’
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Doordat het filmpje in anderhalve dag op beide locaties
rondging, had het in de school kortstondig een enorme
impact. “Dat heeft invloed op de lessituatie. We hebben een
e-mail naar collega’s gestuurd over wat er aan de hand was
en gezegd: merk je dat het in je klas speelt, besteed er dan
aandacht aan door in gesprek te gaan. Leerlingen hebben
we het filmpje laten verwijderen.” De afdelingsleider nam
contact op met het meisje en haar ouders. Voor haar is een
hulpverleningstraject gestart. “We hebben het voorval niet
met alle andere ouders besproken om het verhaal niet groter te maken.”

‘ h et s l ec h t st e wat j e k u n t
doen is niet communiceren met
journalisten’
Regie houden Bij de communicatie rond een
calamiteit is het zaak de regie in eigen hand te houden,
zowel intern als naar de buitenwereld. “Zorg dat je
daadkracht toont en laat zien dat je de situatie onder
controle hebt”, zegt Tijs. “Geef aan dat je zorg hebt voor
en meeleeft met het slachtoffer, hoe je het aanpakt en
vertel welke preventieve acties je onderneemt om dit
soort situaties te voorkomen.” Zo geeft het VarendonckCollege samen met de wijkagent en een jongerenwerker
voorlichting in klas 1 en houdt het jaarlijks thema-avonden
voor ouders over sociale media.
“Het is belangrijk de lead te nemen in de communicatie bij
een calamiteit”, merkt ook Mariëtte ten Oever, schoolleider
van basisschool De Peppelaer in Haarlem. Een ouder meldde
in mei van dit jaar dat een aantal kleuters grensoverschrijdend gedrag vertoonde. “Ouders vonden het zorgwekkend
dat het thuis en op school mogelijk was dat enkele kinderen elkaars lichaam verkenden en tegen elkaar zeiden dat
dit aan niemand mocht worden verteld. Daarom hebben
we de speelhoeken in de klas tijdelijk weggehaald en een

7 zekerheden bij calamiteiten
1. Neem, hou regie in eigen hand
2. Benoem perswoordvoerder
3. Instrueer personeel t.a.v. spreken met de pers
4. Betrek MR waar mogelijk
5. Organiseer z.s.m. een persconferentie buiten de school
(neutraal)
6. Geen pers bij bijeenkomsten ouders/leerlingen
7. Blijf bij onderwijsvisie/organisatiedoelstelling
Bron: AVS-training ‘Omgaan met de pers’
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onderwijsassistent toegevoegd, zodat er meer ogen in de
klas waren.” Ook communicatief reageerde de school snel:
op donderdag was de melding en de dinsdag erna was er een
ouderavond voor ouders van de betreffende kleuterklas met
een arts van de GGD, die uitleg gaf. “Er is niet iets verschrikkelijks gebeurd, maar omdat er sprake was van druk – ze
moesten het stilhouden – was het wel zorgelijk. Kleuters ontdekken de verschillen tussen jongens en meisjes en vinden
dat super interessant. Ze snappen alleen niet altijd dat je
niet aan elkaars geslachtsdelen komt, dat moeten volwassenen ze leren”, legt Ten Oever uit. Op woensdag bleek echter
dat het gonsde van de geruchten op het plein. “Daarop hebben we een brief met de feiten naar alle ouders gestuurd.
Via een ouder belandt de brief bij een journalist van het
Haarlems Dagblad en die hing vervolgens aan de telefoon.”

Omgaan met pers

Belangrijk is dat je de pers een
reactie geeft, vindt Tineke Snel. Zij geeft namens de AVS
training aan schoolleiders over crisiscommunicatie vanuit
haar jarenlange ervaring als onderwijsjournalist en
voorlichter. “Een ongeschreven wet is dat het anders met
je aan de haal gaat, een journalist moet met een verhaal
terugkomen.” Tijs zegt: “Het slechtste wat je kunt doen is
niet communiceren met journalisten. Dan heb je helemaal
geen invloed meer.”
Zorg bij een calamiteit wel eerst de feiten op een rijtje
te hebben alvorens naar buiten te treden, adviseert Snel.
“Ga niet speculeren. Als je iets voor de vuist weg roept,
wordt dat opgepikt.” Ten Oever, die vorig jaar de AVS-training volgde, bracht dat in de praktijk. “Ik heb de journalist
teruggebeld toen ik mijn verhaal klaar had. De belangrijkste feiten had ik op een rijtje gezet en daar heb ik me bij
gehouden.”

‘je ziet bij alle soorten
c r i s i s s e n d a t m e n a lt i j d
verrast is door de snelheid
waarmee het nieuws zich
verspreidt’
Bij een grote calamiteit is het praktisch een persconferentie te geven om veel media met hetzelfde bericht te bereiken. Benoem daarnaast een woordvoerder, zodat er een
eenduidig verhaal naar buiten komt. Journalisten willen
bij een calamiteit vaak ouders en leerlingen interviewen.
“Je kunt aan het verschil in nuance in een tv-item zien of
de journalist rechtstreeks ouders heeft benaderd. Zoek
daarom zelf een ouder die mondig genoeg is en goed de
voor- en nadelen afweegt”, tipt Snel. “Vraag of je het artikel voor publicatie mag lezen en spreek af of en waar in
de school gefilmd en gefotografeerd mag worden. Je wilt
niet dat de pers de hele school doorgaat.” Zie de calamiteit
ook als een kans om je verhaal naar buiten te brengen,
>
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zegt ze. Tijs zag deze kans. “We konden laten zien hoe we
hier preventief mee omgaan en hoe we de veiligheid op
school waarborgen.”

Interne versus externe communicatie Het
grootste verschil tussen in- en externe communicatie is de
omgang met privacygevoelige informatie. Tijs: “Je noemt
naar buiten toe nooit namen. En trap niet in de valkuil dat
je in de hectiek van crisiscommunicatie je eigen mensen
vergeet.” Wees zowel in- als extern zo open mogelijk, zegt
Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut
Fysieke Veiligheid/Politieacademie. “Het idee dat je alles
kunt beheersen en orkestreren via traditionele media is
achterhaald. Informatie die je intern verspreidt, komt

‘a l s j e n o o i t i n t e r v i e w s g e e f t ,
m o et j e j e n i et a ls d e g rot e
m e d i acom m u n i c ato r o p st e ll e n’
via sociale media steeds vaker en sneller naar buiten.”
Van Duin is medeauteur van het boek ‘Lessen uit crises
en mini-crises 2013’, waarin ook twee onderwijscasussen
staan: de dreiging van een schietpartij op een middelbare
school in Leiden en de examenfraude op Ibn Ghaldoun
in Rotterdam. “In Leiden werd zondagavond besloten de
scholen maandag dicht te houden. Een kwartier na het
besluit kreeg de burgemeester een bedankje van zijn zoon
omdat hij via de sociale media hoorde dat hij de volgende
dag niet naar school hoefde.”

trainingen
Omgaan met de pers: manage de calamiteit!
Na een ernstige calamiteit met een leerling of leraar
kan uw school plotseling belaagd worden door
journalisten. Tijdens deze AVS-training leert u hoe u
zich daarop kunt voorbereiden aan de hand van actueel
filmmateriaal, cameraoefening en zelf actief deelnemen
in gefingeerde situaties. AVS-adviseur Ruud de Sain en
communicatietrainer Tineke Snel reiken tips, tricks en
tools aan voor contacten met de pers.
www.avs.nl/professionalisering/trainingen
(Communicatie)

Sociale media, iets voor uw school?
Hoe profileren we de school via Twitter en Facebook? Deze
AVS-training kan uw school helpen een (aanvullende) visie
te ontwikkelen en handvatten te creëren om sociale media
gericht in te zetten. www.avs.nl/professionalisering/
adviesopmaat (Communicatie)
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Scholen zijn deels nog onwennig met het gebruik van
sociale media, volgens Van Duin. “Je ziet bij alle soorten
crisissen dat men altijd verrast is door de snelheid
waarmee het nieuws zich verspreidt”, weet hij. Tijs van het
Varendonck-College: “De rol van sociale media was bij ons
gigantisch groot, vanwege de snelle en brede verspreiding.
Tegelijkertijd zorgt die snelheid er ook voor dat iedereen
na twee, drie dagen weer overgaat tot de orde van de dag.”

Sparren

De woordvoerder bij een calamiteit, meestal
de schoolleider, moet iemand zijn die makkelijk praat,
duidelijk overkomt en goed bereikbaar is. “Gebruik geen
vakjargon”, adviseert Snel. Doe geen dingen die je normaal
niet doet, adviseert Van Duin. “Als je nooit interviews geeft,
moet je je niet als de grote mediacommunicator opstellen.
Probeer niet een boodschap in 140 tekens te vervatten als
je normaliter niet twittert.” Schakel dan externe hulp in.
“Huur een professionele woordvoerder in bij een grote
calamiteit.”
Schoolleider Ten Oever had veel baat bij het door het
bestuur ingestelde crisisteam dat standaard in actie komt
bij calamiteiten. Het vaste groepje medewerkers bestaat uit
een bestuurder, algemeen directeur, beleidsmedewerker en
collega-schoolleiders, die de betreffende school(leider) bijstaan “Je kunt even sparren met vier, vijf collega’s die alles
uit hun handen laten vallen. Dat is heel prettig, omdat het
mensen zijn die eerder crises hebben meegemaakt.”
Hoe blikken Tijs en Ten Oever terug op de crisiscommunicatie op hun scholen? “Alle betrokkenen kijken er redelijk
tevreden op terug”, zegt Tijs. De leerlinge uit het filmpje
kwam een dag later weer naar school en vertelde samen
met de afdelingsleider in de klas hoe het gegaan was.
“Daarna hebben wij gezegd: nu gaan we over tot de orde
van de dag. Natuurlijk loopt zij een kras op door het gebeuren, maar in dit geval werkte het.”
Ten Oever vindt dat ze het grensoverschrijdend gedrag
goed hebben afgehandeld. “Het was wel heel stressvol, je
krijgt alle emoties van ouders over je heen.” De schoolarts
wees een aantal ouders op de mogelijkheid van traumaverwerking, daar is gebruik van gemaakt. “We hebben voor de
zomer met de ouders uit de groep het jaar feestelijk afgesloten en na de zomervakantie hebben we er niets meer
over gehoord.” _

meer weten?
‘Moet iedereen het weten?’ is een draaiboek voor de afhandeling van een crisissituatie rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik op school voor besturen en directies in het po
en vo. Ontwikkelingen op het gebied van internet en sociale
media en escalaties als gevolg van overbezorgde ouders en
opdringerige pers rondom crisissituaties zijn hierin meegenomen. www.ppsi.nl

zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen
aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze
maand in Zo kan het ook!: Hoe laat je kinderen kennismaken met een andere
kant van de samenleving? Op het Gelders Integraal Kindcentrum De Bosmark
ondersteunen mensen met een beperking de conciërge.
tekst astrid van de weijenberg

mensen met beperking
helpen conciërge
Als Helga ’s morgen binnenkomt begint
ze meteen de vaatwasser uit te ruimen.
Anderen vegen het plein, stofzuigen, brengen koffie rond en helpen soms in de klas.
De medewerkers met een verstandelijke
beperking zijn niet meer weg te denken in
IKC De Bosmark in Dinxperlo, een samengaan van basisschool, kinderopvang en
buitenschoolse opvang.
Volgens Jan van der Horst, directeur van
De Bosmark, ontstond het idee bij toeval.
“Tijdens een volleybalwedstrijd zat ik
naast een manager van Estinea, de regionale zorgorganisatie voor mensen met
een beperking. Hij vertelde over de nieuwe
Participatiewet en dat zijn mensen dichter
bij huis aan de slag moeten. Dat houdt de
vervoers- en huisvestingskosten laag, maar
is vooral ook goed voor de integratie.”
Met elkaar kwamen ze tot een oplossing.
Sinds maart 2013 werkt een groep van
zes mensen twee dagen in de week bij
De Bosmark. De andere dagen hebben ze
een andere dagbesteding.
De leerlingen vinden het inmiddels heel
gewoon dat de medewerkers van de zorgorganisatie rondlopen en klusjes doen ,
maar ook dat ze meedoen met speciale
activiteiten, zoals de Sinterklaasviering
of het schoolfeest. Soms volgen ze ook
lessen. Van der Horst: “Zo is een van hen
heel geïnteresseerd in Engels. De leerkracht
van groep 7 vindt het geen probleem als zij
meedoet. Dat gebeurt natuurlijk wel altijd
in overleg. We zetten er niet zomaar iemand
bij. Maar eigenlijk gaat het allemaal heel
automatisch .”
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Marieke schenkt koffie in op IKC De Bosmark samen met haar collega’s.

De groep heeft een eigen ruimte waarin
mensen zich terug kunnen trekken. Om
koffie te drinken, maar ook als het even niet
meer gaat. Het voordeel van een IKC is dat er
meer ruimtes zijn en meer werkzaamheden
dan op een gewone school. “De medewerkers van Estinea zijn geen vervanging van
de conciërge”, benadrukt Van der Horst.
“Ze hebben ook begeleiding nodig, al doen
ze steeds meer zelfstandig. En daar heeft de
conciërge geen tijd voor.” Een vaste begeleider van Estinea is op De Bosmark aanwezig.
De constructie vindt plaats met gesloten
beurzen.
De meeste medewerkers met een beperking komen uit het dorp of de omgeving.
Kinderen kijken nu niet meer verbaasd om,

maar roepen ‘Ha, Linda’. Problemen zijn er
zelden. Een keer voelde iemand zich gepest
omdat leerlingen zijn naam riepen. Dat werd
opgelost doordat de kinderen voortaan naar
hem toe liepen in plaats van over het plein
te schreeuwen. Een keer bemoeide een van
de mensen zich te veel met de les. Ze wilde
zelf juf spelen. Ook dat is in harmonie opgelost. Bosmark-directeur Van der Horst ziet
eigenlijk alleen maar voordelen. “We moeten
alleen zorgen voor voldoende schone was,
omdat we een liefhebber hebben voor het
vouwen. Maar dat lukt wel.” _

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

toezicht onderwijsinspectie
in 2015
Goed onderwijsbestuur is een
onderwerp dat ook in het funde
rend onderwijs voortdurend – en
terecht – in de belangstelling staat.
Onlangs publiceerde de onderwijs
inspectie haar Jaarwerkplan 2015,
waarin doelen en activiteiten wor
den genoemd. De kwaliteit van het
onderwijs en het financieel beleid zijn
hierin aandachtspunten. De inspectie
benadrukt dat schoolleiders, bestuur
ders en (interne) toezichthouders een
belangrijke rol spelen bij de verbete
ring van de onderwijskwaliteit.
tekst carine hulscherslot

In 20111 meldde de Inspectie van het
Onderwijs de komende jaren het toezicht
op het bestuurlijk handelen verder in te
vullen. Het plan was daarvoor indicatoren
te ontwikkelen met als voornaamste aandachtspunten de eisen die samenhangen
met de kwaliteit van het onderwijsbestuur
en de eisen met betrekking tot het professioneel karakter van het bestuur. Twee
jaar later kwam het onderwerp goed
onderwijsbestuur opnieuw aan bod in het
Onderwijsverslag van de inspectie2. Dit keer
ging het over de relatie tussen besturen
en onderwijskwaliteit. Besturen hebben
volgens de inspecte een belangrijke taak bij
de verbetering van het didactisch proces.
De inspectie stelde dat onderwijs zelf de
kerntaak is van het bestuur en dat het
bestuurlijk handelen van invloed is op de
kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs. Overigens doelde de inspectie hierbij
op het handelen van toezichthouders,
bestuurders en schoolleiders.
In het Jaarwerkplan 2015 van de inspectie,
waarin doelen en activiteiten worden
genoemd, zijn de kwaliteit van het
onderwijs en het financieel beleid aandachtspunten. De inspectie benadrukt
hierin opnieuw dat schoolleiders, bestuurders en (interne) toezichthouders een
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belangrijke rol spelen bij de verbetering van
de onderwijskwaliteit.

Incidenten

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat er bij het innovatief en sturend
vermogen verschillen zijn tussen schoolleiders en bestuurders. Hierbij wordt niet
alleen op de kwaliteit van het onderwijs
gedoeld, maar ook op het naleven van
wet- en regelgeving en financieel beleid.
Besturen hebben hierin de laatste jaren een
positieve ontwikkeling doorgemaakt, stelt
de inspectie, maar dat geldt niet voor alle
besturen. Zij verwijst naar de incidenten op
dit gebied. En daar heeft de inspectie een
punt. Konden we lang zeggen dat dergelijke
incidenten zich in het funderend onderwijs
niet voordoen, wie de media volgt weet
dat we deze stelling niet meer kunnen
volhouden.

besturen spelen een
belangrijke rol bij de
verbetering van de
onderwijskwaliteit
Focus

In het jaarwerkplan staat terecht
dat besturen en schoolleiders onderling van
elkaar kunnen leren, zowel over de kwaliteitscultuur als over de besteding van middelen. Zelf gaat de inspectie ook op zoek
naar goede praktijkvoorbeelden. Zij richt
zich in 2015 daarom op onderwerpen als:
• Het stimuleren van ambities en een
kwaliteitscultuur, de positionering van
besturen met betrekking tot opbrengsten, verbetermaatregelen en cuciale
succesfactoren;
• Verschillen tussen besturen in bestedingspatronen en succesfactoren;
• De ‘gemeenschappelijke kenmerken van
besturen die financieel en kwalitatief
onderpresteren’.

Aanpak

De inspectie is van plan voor
het onderzoek naar deze onderwerpen in
het funderend onderwijs gebruik te maken
van de methoden Risicogericht toezicht en
Onderzoek naar de naleving van wet- en
regelgeving.
Op grond van de Wet Onderwijstoezicht
(WOT) doet de inspectie bij onderwijsinstellingen risocogericht onderzoek naar
de kwaliteit, de continuïteit, de naleving
van wet- en regelgeving en de financiële
rechtmatigheid. Daarbij kan ook aan de
orde zijn dat het bestuurlijk handelen tot
de gebleken risico’s leidt. Het onderzoek
naar de naleving van wet- en regelgeving en
de financiële voorschriften zal zich in 2015
vooral richten op:
• Veiligheid, met prioriteit voor de
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
• Onderwijsleerproces en Passend
onderwijs;
• Voldoende onderwijstijd voor leerlingen,
toetsing en kwaltiteit van de leraar;
• Beschikbaarheid van de schoolgids, de
ouderbijdrage en het onderwijskundig
rapport van de leerling (po) en inzending
van de schooldocumenten;
• Scheiding van bestuur en toezicht (po).
Schoolleiders en bestuurders die de zaken
op orde hebben, zullen van deze aankondiging niet wakker liggen. Instellingen
waar dat niet zo is, hebben nu een extra
reden om de problemen – al dan niet met
hulp van buiten – op te lossen. Het is voor
het funderend onderwijs de uitdaging te
zorgen dat de inspectie in het volgende
Onderwijsverslag kan melden dat de sector
zijn verantwoordelijkheid waarmaakt en zich
positief heeft ontwikkeld. _
1 De staat van het onderwijs, april 2010
2 De staat van het onderwijs, april 2013
Carine Hulscher-Slot is senior
adviseur bij Leeuwendaal.

pa ssend onderwijs

noodz a a k t ripa rt ie t e ov erl eg

personele gevolgen
passend onderwijs
Schoolbesturen in een samen
werkingsverband hebben een
gezamenlijke inspanningsplicht om
verlies van expertise te voorkomen
en daarmee ontslag van betrokken
medewerkers zo veel mogelijk te
beperken. Dit is overeengekomen
bij de voorbereiding van de wet
Passend onderwijs. Hierover is veel
onduidelijkheid en bestaan grote
regionale verschillen. Wat houdt de
afspraak concreet in?
tekst jan stuijver

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband schrijven in het ondersteuningsplan
hoe personeelsleden in het nieuwe samenwerkingsverband zo veel mogelijk geplaatst
kunnen worden in een functie waarin hun
expertise ingezet kan worden op een vergelijkbaar niveau. Over de personele gevolgen
vindt vervolgens Decentraal Georganiseerd
Overleg (DGO) plaats tussen het samenwerkingsverband, de betrokken schoolbesturen
en de vakorganisaties (tripartiete). Voor
het vaststellen van overeenstemming in dit
overleg gelden de vigerende regels van het
overlegbesluit, dan wel het overlegprotocol
van de betreffende sector. Om hier nadere
invulling aan te geven is een gefaseerde systematiek per schooljaar uitgewerkt (afspraak
tripartiete overleg personele gevolgen).
De looptijd van de overeenkomst duurt tot
31 juli 2017.

Opting out Tot 1 augustus 2014
bestond de mogelijkheid om van – de
in het tripartiete akkoord genoemde
mogelijkheid – opting out gebruik te maken.
Opting out ligt vast in overgangsartikel XI
van het wetsvoorstel Passend onderwijs.
Dit artikel regelt dat de middelen voor
ambulante begeleiding in het eerste jaar
na het vervallen van de leerlinggebonden
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financiering (2014/2015) toegekend blijven
worden aan de schoolbesturen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs, tenzij het
samenwerkingsverband met de betrokken
(v)so-besturen andere afspraken heeft
gemaakt over de opvang van de personele
gevolgen bij de overgang van de middelen
voor ambulante begeleiding. In hetzelfde
artikel is bepaald dat bij een ministeriële
regeling nadere voorschriften worden
vastgesteld met betrekking tot opting out.
Als ambulante begeleiders in dienst zijn van
de regionale expertisecentra (REC’s), zullen
daarmee afspraken gemaakt moeten worden
(of met de opvolgend rechtspersoon die
werkgever is van het personeel).

het niet (tijdig)
inzichtelijk hebben
van de personele
g evo lg e n h e e f t
consequenties
Om gebruik te maken van de mogelijkheden
die in het tripartiete akkoord beschreven
staan, had in veel gevallen DGO met de vakbonden gevoerd moeten worden. Zeker waar
het gaat over het afvloeien of veranderen
van de rechtspositie van personeelsleden.
Omdat de mogelijkheden en termijnen die
genoemd zijn in dit akkoord inmiddels in
veel gevallen niet meer toepasbaar zijn, kan
dit knelpunten opleveren voor werkgevers
(schoolbesturen) of samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor deze
medewerkers.

Tijdig inzicht

Het ondersteuningsplan
dat met instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR) tot stand is gekomen, geeft
als het goed is weer hoe schoolbesturen
omgaan met de zorg en het personeel in
het samenwerkingsverband. Personele

gevolgen zouden dus ook moeten volgen
uit het ondersteuningsplan. Maar in de
praktijk ontbreekt de personele inzet vaak
of is slechts de personele inzet tot en met
2016 beschreven. In het huidige schooljaar
wordt meestal nog aangesloten bij de
praktijk zoals deze was onder het regime
van het ‘oude samenwerkingsverband’ en
wordt 2014/2015 als overgangsjaar betiteld.
Dit gebeurt niet in de laatste plaats omdat
de personele inzet voor de langere termijn
en daarmee ook de personele gevolgen nog
niet inzichtelijk zijn.
Het niet (tijdig) inzichtelijk hebben van de
personele gevolgen heeft consequenties.
In het kader van werkgelegenheidsbeleid en
de instroomtoets van het Participatiefonds
is tijdig overleg met de vakbonden noodzakelijk. Ontslag in het kader van Passend
onderwijs dient in algemene zin eerst voorafgegaan te zijn door de werking van een sociaal plan (af te spreken met de vakbonden).
Afspraken daarover moeten vóór 1 augustus
2015 gemaakt zijn. Dit betekent dat een
ontslag door het ontbreken van afspraken in
het kader van het tripartiete akkoord pas per
1 augustus 2017 kan plaatsvinden. Uiteraard
dienen er dan conform het tripartiete
akkoord afspraken gemaakt te worden vóór
1 augustus 2015. Dat houdt in dat overleggen over een eventueel sociaal plan medio
maart 2015 moeten starten. Dan moeten de
personele gevolgen geheel in kaart gebracht
zijn. Deze personele gevolgen moeten goedgekeurd worden door de OPR, maar zullen
voor mei 2015 ook geaccordeerd moeten zijn
door de PGMR in de formatieplannen van de
onder het samenwerkingsverband ressorterende schoolbesturen. _
Meer informatie: AVS Helpdesk,
helpdesk@avs.nl of tel. 030-2361010
Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nl)
is trainer en helpdeskadviseur bij
de AVS.
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advertentie

Verkeerslessen waar
iedereen blij van wordt
Ruim 1,5 miljoen kinderen, ruim 3.000 scholen en een gemiddelde
waardering van 8,4: dat is ANWB Streetwise, hèt verkeerseducatieprogramma van de ANWB.

20%
korting
bij deelname vóór
1 maart 2015

Nu extra voordelig!
Wanneer uw school deelneemt aan Streetwise in de winter
vóór 1 maart 2015 dan ontvangt u 20% korting op de 4 Streetwise
modules*, ter waarde van € 850,-. Naast een gratis instructeur
voor het onderdeel Toet Toet.

Kent u ANWB Streetwise nog niet? Maak dan op de vakbeurs NOT (stand 10E054)
kennis met dit praktische, leuke en leerzame verkeerprogramma. Bovendien maakt
u op de beurs kans op een gratis Streetwise programma.
* Wilt u alleen aan de binnenmodules deelnemen? Neem dan contact op met ANWB Streetwise.

> anwb.nl/streetwise

MC150007-001 adv Streetwise winteractie Kader Primair 165x256.indd 1
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boekbespreking

Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een
zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht
van scholen in een ruimer kader. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ of ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ wordt beschreven waar
scholen nog meer zorgplicht hebben. tekst jan stuijver, avs

aansprakelijkheid
van scholen
Een school heeft ook een zorgplicht voor de
gezondheid en veiligheid van de leerlingen
die aan haar zorg zijn toevertrouwd en
onder haar toezicht staan. Wat de precieze
reikwijdte is van deze zorgplicht en hoe
deze er voor een school concreet uitziet is
niet echt duidelijk. Mr. dr. Brechtje Paijmans
geeft scholen een handvat om het onderwijs
goed in te richten en inzicht in de mogelijke
aansprakelijkheid van scholen.
Aansprakelijkheid van scholen wordt meestal gegrond en beoordeeld op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een leerling
die schade lijdt, kan zijn school met succes
een onrechtmatige daad verwijten als aan
vijf elementen is voldaan: onrechtmatig
handelen of nalaten, toerekenbaarheid,
schade, causaal verband en relativiteit.
Er is sprake van onrechtmatig handelen als
scholen nalaten wat in het maatschappelijk
verkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld in
de rij staan als je ergens voor moet wachten
en het is druk. Dit wordt ook wel de zorgvuldigheidsnorm genoemd en voor scholen
kortweg ‘de zorgplicht’. De zorgplicht is een
open norm, die van geval tot geval moet
worden geconcretiseerd. Oftewel: hoe dient
een school volgens de zorgplicht te handelen? In het boek staat beschreven hoe de
zorgplicht te hanteren bij:
• gebouw en de inrichting
• (gym)ongevallen
• pesten, misbruik, geweld
• kwaliteit onderwijs

grond van artikel 1:247 BW. De zorgplicht
van een school geldt alleen als ouders
deze verantwoordelijkheid overdragen
aan de school en de school de verantwoordelijkheid aanvaardt. In de publicatie
staat beschreven tot wanneer een school
de feitelijke zeggenschap heeft over de
leerlingen. Scholen kunnen die zeggenschap hebben tijdens en rondom schooltijd,
maar ook buiten schooltijd. Hoe zit het bij
de naschoolse opvang en bij vervoer van
en naar de gymzaal, een zwembad of een
andere locatie van de school? En als een
kind moet nablijven? En bij een excursie of
schoolkamp?
Bij al de genoemde thema’s wordt de zorgplicht behandeld en aan het einde van ieder
hoofdstuk geconcretiseerd met uitspraken
van de rechtbank. De zorgplicht, en daarmee
het risico van scholen op aansprakelijkheid,
is in iedere categorie anders.
Zorgplicht is een inspanningsverplichting,
geen resultaatsverbintenis. Als een leerling
schade lijdt, dan is een school hiervoor
alleen aansprakelijk als die zich niet
voldoende heeft ingespannen. Iedere keer

moet beoordeeld worden wat er redelijkerwijs van de school mocht worden verwacht
in de concrete situatie tegenover een
specifieke leerling.

als een leerling
schade lijdt, dan is
een school hiervoor
alleen aansprakelijk
als die zich niet
voldoende heeft
i n g e s pa n n e n
Ik kan het boek iedere schooldirecteur aanbevelen. Het is geen werk dat je van a tot z
leest, maar een handig naslagwerk in geval
van twijfels over de voorwaarden voor de
zorgplicht. De publicatie kan gebruikt worden om op school de specifieke categorieën
in de protocollen tegen het licht te houden,
om te bezien of er geen mogelijke risico’s
zijn waardoor de school aansprakelijk
gesteld kan worden. _

Aansprakelijkheid van scholen – De zorgplicht van scholen voor
leerlingen: de praktijk, mr.dr. Brechtje Paijmans, april 2014
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.

Eerst beschrijft Paijmans wanneer de zorgplicht geldt. Uitgangspunt is de primaire
verantwoordelijkheid van de ouders op
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reportage

wat e n h o e i n h e t o n d e r w i j s
Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het
onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid
bepaalt het Wat in het onderwijs en het veld gaat over het Hoe. Maar zijn de referentieniveaus
nu Wat of Hoe?

tekst susan de boer

Onderwijsdebat
‘Vijf jaar na Dijsselbloem’

Foto's: Jan de Groen

Tijdens de Onderwijspoort gaan politici en onderwijsmensen onder leiding van Boris van der Ham met elkaar in
discussie over actuele onderwijsthema’s. Op 13 november
stond het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem’
centraal, een onderzoek naar wat er is gebeurd met de
aanbevelingen uit ‘Tijd voor Onderwijs’, het eindrapport
van de commissie Dijsselbloem. Debatleider Van der Ham
schreef zelf destijds mee aan dit rapport, dat stevige kritiek
bevat op de rol van de overheid. Er is niet wezenlijk iets
veranderd, concludeert de Onderwijsraad vijf jaar later.
De politiek bemoeit zich te veel op detailniveau met het
onderwijs. De overheid zou krachtiger moeten sturen op
hoofdlijnen en niet terugdeinzen voor een stelselwijziging
als dat nuttig is.

Wat en Hoe

Als aftrap bespreekt wetenschappelijk
directeur Guuske Ledoux van Instituut SCO Kohnstamm
– de feitelijke uitvoerder van het onderzoek van de
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‘nu klaagt de politiek
o v e r d e a f r e k e n c u lt u u r ,
vijf jaar geleden waren de
ta a l  e n r e k e n r e s u lta t e n
niet goed genoeg’
Onderwijsraad – de hoofdlijnen van het rapport. De kernboodschap van de commissie Dijsselbloem in 2008 was:
de overheid gaat over het Wat , de scholen over het Hoe.
Grootschalige onderwijsvernieuwingen willen we niet
meer, de overheid moet beter luisteren naar het veld en
terughoudend zijn in het opleggen van allerlei maatschappelijke taken. Daarvan is niet veel terechtgekomen. Ledoux:
“Er is op veel terreinen beleid gemaakt, maar er is geen
overkoepelende visie op onderwijs. Politici willen bovendien eigenlijk niet afblijven van het Hoe. Het onderscheid

tussen Wat en Hoe is ook niet altijd helder. Zijn referentieniveaus Wat of Hoe?”
Wie in ieder geval niet wordt betrokken bij onderwijsbeleid, is de schoolleider. De AVS heeft een peiling uitgevoerd
onder haar leden over de impact van ‘Dijssselbloem’. AVSvoorzitter Petra van Haren: “De overheid schrijft nog steeds
te veel voor op detailniveau. Daar hebben schoolleiders last
van. Bovendien richt de politiek zich op bestuurders en op
leraren, nauwelijks op schoolleiders. Terwijl zij een belangrijke factor zijn bij veranderingen in het onderwijs.”
De bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs herkennen zich in de conclusies van de Onderwijsraad. “Het beleid zwalkt. Neem de maatschappelijke
stage. Dat was een maatschappelijke opdracht, we hebben
geïnvesteerd in de invoering en nu wordt het afgeschaft“,
zegt Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-Raad.
Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, gaat in op
het geconstateerde gebrek aan visie. “We hebben behoefte
aan een stelselwijziging. Wie kindcentra wil inrichten,
stuit op schotten die de overheid in het stelsel heeft neergelegd. Ook wil ik de politiek oproepen consistenter te zijn.

Nu klagen politici over de afrekencultuur in het onderwijs,
vijf jaar geleden ging het erover dat de taal- en rekenresultaten niet goed genoeg waren.”

In de klem

Arnoud de Kleijn, leerkracht van groep 8
van de Koos Meindertsschool in Den Haag: “We krijgen te
veel voorgeschreven hoe we het moeten doen, zoals met het
pestprotocol.” Jasmijn Kester, directeur Onderwijs Stad &
Esch in Meppel, vindt dat de overheid en de scholen elkaar
in de klem houden. “Wij hebben heus wel een pestbeleid,
al noemen we het niet zo. Maar dan is er een incident en
dan moeten we allemaal een pestprotocol.” Rianne Zweers,
directeur Montessorischool De Keizer in Deventer, voegt toe:
“Of neem gym. Het lijkt net of scholen er geen aandacht
aan besteden, maar er is tijd nodig om bewegingsonderwijs
te organiseren.” Jeroen Gommers, bestuurder samenwerkende vrije scholen Zuid-Holland (po) vindt dat de overheid
de verkeerde vragen stelt. “De overheid wil advies wil hebben van de sector, maar vraagt niet: wat kunnen wij als
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politiek doen om te zorgen voor beter muziekonderwijs en
meer excellentie?” Van der Ham vraagt of het taboe op stelselwijzigingen moet worden doorbroken. Na een korte stilte
zegt Gommers: “De overheid moet een integrale visie hebben op het stelsel als geheel en op de opbrengsten van het
onderwijs. Daarnaast moet er ruimte zijn bij scholen om
zelf invulling te geven aan het curriculum.“ Zweers ziet een
knelpunt: “Bij het Montessorionderwijs willen we een concentrisch curriculum. Maar de manier van toetsen vraagt
om een lineair curriculum.”

Initiatiefwet

Roelof Bisschop (SGP), Paul van Meenen
(D66) en Michel Rog (CDA) dienden vorige week een initiatiefwet in waarin scholen meer ruimte krijgen voor een
eigen invulling van het Hoe. Bisschop: “Scholen moeten de
mogelijkheid hebben om hun ideeën uit de voeren zonder
dat de inspectie ze meteen afrekent op de onderwijsuren.”
Van Meenen: “Toenemende regelgeving heeft niet geleid
tot minder incidenten. Wel tot georganiseerd wantrouwen.
We stellen vast dat er verschil is tussen wat de overheid
als kwaliteit ziet, en hoe de leraar ‘kwaliteit’ definieert.
Nu heeft de inspectie een dubbelrol: soms als beoordelaar
en soms als critical friend. Met deze wet willen wij helder
maken wanneer het gaat om wettelijke voorschriften en
wanneer om reflectie.”
Simone Walvisch ergert zich aan de ‘toon’ in de Tweede
Kamer. “Het credo is: ‘geef onderwijs terug aan het onderwijs’. Maar in het recente Kamerdebat over de onderwijsbegroting wordt gevraagd wat er is gebeurd met het geld voor
extra leraren. Op een suggestieve toon, alsof de besturen
daar wel andere dingen van zullen hebben gedaan. Geldt
’meer ruimte voor onderwijs’ soms alleen voor leerkrachten en niet voor besturen?” Michel Rog: “Het is onze taak
als Kamerlid om bewindspersonen kritisch te bevragen.
Als er 150 miljoen euro wordt uitgetrokken om 3.000
extra leraren aan te nemen, dan verwacht je dat de klassen kleiner worden. Waar het om gaat is dat dit geld is dat
er nú is. Over twee jaar niet meer.” Een bestuurder in de
zaal wil weten wie van de Kamerleden voor het duurzaamheidsbeleid heeft gestemd. “Wanneer nemen jullie nu eens
afstand. Laat ons over de details gaan.” Van Meenen: “Dit is
waar onderwijs over gaat. Dit is het Wat. Wij vinden duurzaamheid belangrijk.”

Integraal AVS-voorzitter Van Haren geeft aan dat de
druk van ouders een belangrijk punt is. “De dag na een landelijk incident of na een beleidsvoornemen staan er ouders
op de stoep bij de schooldirecteur. Zij spreken de school dan
aan, willen acties of stellen vragen over zaken die niets met
het onderwijsleerproces van de school te maken hebben.”
Schoolleiders willen een verbinding zien tussen het beleid
en de praktijk.” Hein van Asseldonk voegt toe: “Maak niet
van ieder incident een symptoom. Ontwikkel een langetermijnvisie.” “Michel Rog heeft gelijk als hij om verantwoording vraagt”, zegt Walvisch. “Maar vraag om integrale
verantwoording, niet om verantwoording op onderdelen.” _
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achtergrond

wa ar onderwijskundig handelen ophoudt en medisch
De lobby van diabetesorganisaties zorgde
afgelopen zomer voor twee moties, die moeten
regelen dat scholen verplicht zijn om diabetische
leerlingen toe te laten en dat de medische zorg
voor deze kinderen goed georganiseerd is.

Tussen pengreep
en insulinepen
26

handelen begint
Iedere school kent leerlingen met medische
problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie
of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou
het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd
kunnen zien met leerlingen waarbij die
problemen ernstig zijn. Welke zorg kan, mag en
wil onderwijskundig personeel bieden?
tekst lisette blankestijn

Door de invoering van Passend onderwijs en het schrijven
van het schoolondersteuningsprofiel zijn veel scholen
gaan nadenken over hun toelatings- en ondersteuningsbeleid. Daarbij passeerden ook leerlingen die medische zorg
nodig hebben de revue. Tegelijkertijd leidde de lobby van
diabetesorganisaties afgelopen zomer tot twee moties, die
moeten regelen dat scholen verplicht zijn om diabetische
leerlingen toe te laten en dat de medische zorg voor deze
kinderen goed georganiseerd is. Uit eigen onderzoek van
die organisaties bleek namelijk dat ouders soms hun baan
moeten opzeggen om hun kind op school te kunnen prikken. Het verrichten van medische handelingen door onderwijskundig personeel staat door deze discussies weer in de
belangstelling. Een aantal vakbonden onderzoekt momenteel hoe het onderwijsgevend personeel zelf aankijkt tegen
het verrichten van medische handelingen.

Verklaring tekenen

Waar houdt onderwijskundig
handelen op en waar begint het medisch handelen? Die
vraag stelde Joep de Boer, directeur van openbare basisschool De Piramide in Vught zichzelf toen er een leerling
met epilepsie op zijn school kwam. “Dat jongetje is net
4 jaar en het is al even geleden dat hij voor het laatst een
epileptische aanval had. Bij de aanmelding vroegen de
ouders ons om een verklaring te ondertekenen dat wij
hun kind het medicijn stesolid rectiole zouden toedienen als
hij een aanval zou krijgen. Daarvoor moet de leerkracht
dan een ampul leegknijpen in de anus van de jongen. De
combinatie van het anaal moeten toedienen én het feit dat
ik die verklaring moest ondertekenen, maakte me alert.
Normaliter mogen mijn leerkrachten nog geen paracetamolletje geven. Voor de ene leerkracht is het geen probleem om in geval van een aanval de broek van zo’n jongen
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naar beneden te trekken, maar voor de andere misschien
wel. En hoe zit het met de aansprakelijkheid? Via de helpdesk van de AVS kwam ik bij de GGD Hart voor Brabant
terecht, en die bleken een protocol te hebben. Ik probeer
nu een gesprek te arrangeren met de arts van deze jongen, de ouders, de leerkrachten van die groep en de coördinator onderbouw. Want ik heb nog veel vragen.” Deze
kwestie staat voor De Boer helemaal los van de discussie
over Passend onderwijs. “Dat deze jongen op onze school
hoort, staat buiten kijf. En als er iets gebeurt dan helpen
we, uiteraard. We proberen alle kinderen die in het regulier onderwijs horen, binnen te houden. Zo hadden we
ook een leerling met een ernstige bloedstollingsziekte.
Die mocht niet rennen, vallen of zichzelf stoten, maar hij
zat vol energie en was niet te houden. In overleg met de
ouders hebben we toen een zachte bal aangeschaft, zodat
hij toch mee kon voetballen.”

Juridische verkenning Uit een kleine rondvraag
langs patiëntenorganisaties van diabetici en epileptici
blijkt dat deze organisaties niet of nauwelijks vragen krijgen van scholen over de medische zorg aan deze leerlingen. Toch hebben de diabetesorganisaties het onderwerp
wel op de politieke agenda gezet. De discussie over goede
diabeteszorg in het onderwijs sluit aan bij de aandacht
van het ministerie van OCW voor een goede invulling van
de zorgplicht en samenwerking met jeugdhulp, vertelt
beleidsmedewerker Passend onderwijs Hester de la Parra
van OCW. “Daarbij gaat het er ook om dat een leerling op
school de benodigde medische zorg kan krijgen. We zoeken nog een beetje naar de reikwijdte van het probleem:
naarmate kinderen ouder worden, zullen ze bijvoorbeeld
minder zorg nodig hebben omdat ze meer zelf kunnen. Het ministerie heeft het Nederlands Jeugdinstituut
gevraagd om een juridische verkenning naar hoe de
medische zorg in andere landen geregeld is. We zijn heel
benieuwd wat daar de uitkomsten van zijn en hoe in
andere landen het toelatingsbeleid voor leerlingen met
medische zorgvragen is georganiseerd.”

‘voor de leerlingen met een
z wa re fys i e k e b e pe r k i n g i s h et
f i j n dat e r i e m a n d m et m e d i s c h e
kennis is’
Het ministerie is daarnaast ook met een praktische
inventarisatie bezig, vertelt De la Parra. “Wat kan er
eigenlijk allemaal wel? En kunnen we daarbij nog handvatten geven en goede voorbeelden delen? Of zouden
gemeente en jeugdzorg hier een rol in kunnen spelen,
via een onderwijszorgarrangement of afspraken met een
wijkverpleegkundige bijvoorbeeld? Je moet denken vanuit de behoefte van het kind, en kijken hoe je – binnen
>
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Adverteren in Kader Primair?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair vaak gelezen
en goed gewaardeerd worden door zo’n
6.000 lezers.
Voor het plaatsen van een advertentie,
vacature of het meesturen van een bijsluiter
in/met Kader Primair kunt u terecht bij
E Media Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
E Media Connecting Business B.V.
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

28

achtergrond

de nieuwe regelgeving rondom onderwijs, jeugdhulp en
zorg – aan die behoefte tegemoet kunt komen. Ik denk dat
er met de wet Passend onderwijs, de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet meer maatwerk mogelijk wordt. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zullen samen naar passende
onderwijszorgarrangementen zoeken.”

‘in het buitenland zie je
d at g r ot e s c h o l e n v a a k e e n
verpleegkundige in huis hebben’

Leerkracht met BIGregistratie Een van de
scholen die al volop met dit onderwerp in de weer is, is
de Heemstraschool in Hattem. Daar werkt (aanvankelijk
toevallig) een leerkracht die BIG-geregistreerd is. Die
leerkracht is van grote waarde voor de school, vertelt
directeur Rina Kloezen. “Evelien was kinderverpleegkundige, tot ze zich liet omscholen tot leerkracht. Toen haar
BIG-registratie na vijf jaar dreigde te verlopen, heb ik haar
gevraagd of ze die wilde verlengen. Zij heeft toen weer een
aantal diensten gewerkt in het ziekenhuis en de bijbehorende opleiding gevolgd, zodat ze nu weer bevoegd is om
bepaalde medische handelingen te verrichten. De kosten
voor die verlenging van haar BIG-registratie waren behoorlijk. Die hebben wij als school gedragen, omdat we er
veel voor terugkrijgen. Denk aan leerlingen met diabetes,
notenallergie, blessures bij gymnastieklessen enzovoort.
Voor een leerling met een ernstig medisch probleem zetten
we Evelien op bijzondere dagen (zoals de schoolreis) in als
begeleider. Daarnaast versterkt ze de bhv en kan ze collegaleerkrachten voorlichten over medische zaken.”

Als een kind twee keer per dag geprikt moet worden op vaste tijden, dan is
de combinatie van onderwijs en zorg eenvoudiger te regelen dan voor een
kind dat moeilijker instelbaar is op insuline.

k a der prim a ir dec ember 20 1 4

Combinatieplaatsing

Nu Passend onderwijs wordt
ingevoerd, blijkt de medische kennis van deze leerkracht
extra nuttig voor de school. Kloezen: “Wij hebben sinds
kort een dag per week twee kinderen op school met een
zware fysieke beperking. Bij de intakegesprekken was
Evelien erbij, zij stelde vanuit haar medische expertise
net wat andere vragen. Die nieuwe leerlingen komen van
OOZ Onderwijscentrum de Twijn, een school voor speciaal
(voortgezet) onderwijs in Zwolle. Dankzij een combiplaatsing hoeven ze nu nog maar vier dagen per week naar
Zwolle, de vijfde dag kunnen ze in hun eigen dorp naar
school en daar dus ook vriendschappen sluiten. Ook voor
hen is het fijn dat er iemand met medische kennis is in
onze school. Daar komt bij dat er zich een huisartsenpraktijk vlakbij bevindt, en dat ons schoolgebouw geen trappen
heeft. Ik verwacht door dit alles dat deze combiplaatsing
een aanzuigende werking heeft op andere kinderen met
een medische achtergrond.”
Kloezen let erop dat de school niet afhankelijk wordt van
Evelien en haar registratie. Daarom komt voor sommige
handelingen (zoals het verwisselen van een stoma) een
wijkverpleegkundige naar school, op basis van een persoonsgebonden budget, vertelt ze. “Daarnaast zorgen we
ervoor dat ook andere leerkrachten de noodpen mogen
gebruiken bij een allergische reactie. Als Eveline zou weggaan, dan kunnen we bijvoorbeeld uren bij een wijkverpleegkundige inkopen. In het buitenland zie je dat grote
scholen vaak een verpleegkundige in huis hebben.”

Proactief handelen AVS-adviseur Jan Stuijver adviseert schooldirecteuren om vanuit hun zorgplicht hun verantwoordelijkheid te nemen en proactief te handelen. “Ga
beleid maken om ook leerlingen die medische zorg nodig
hebben zo goed mogelijk te kunnen helpen. Laat samenwerkingsverbanden een protocol opnemen voor de scholen.” Verschillende GGD’s en ook de PO-Raad en VO-raad
bieden protocollen aan. “Natuurlijk kan het voordelig zijn
om een BIG-geregistreerde medewerker te hebben. Maar er
zijn ook samenwerkingsverbanden die in overleg met de
GGD scholing aanbieden voor medewerkers van scholen.
Die zijn dan in zekere mate geschoold om bepaalde handelingen te doen.”
Hester de la Parra van OCW wijst erop dat Consulenten
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) scholen en
leerlingen kunnen helpen bij het vinden van oplossingen,
als een kind medische ondersteuning nodig heeft. Maar ook
de rol van ouders en leerlingen zelf is heel belangrijk. De
la Parra: “Ouders zijn steeds meer betrokken bij de medische zorg voor hun kind, en het is belangrijk dat school en
ouders afspraken maken over wat ze wel en niet van elkaar
kunnen verwachten. Daarbij is altijd het uitgangspunt wat
een kind precies nodig heeft. Als een kind twee keer per dag
geprikt moet worden op vaste tijden, dan is de combinatie
van onderwijs en zorg eenvoudiger te regelen dan voor een
kind dat moeilijker instelbaar is op insuline, waarbij dagelijks meerdere keren interventies nodig zijn.” _
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esha- conferentie 2016 in nederl and
De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vond eind
oktober plaats in Dubrovnik, Kroatië. Rond dezelfde tijd werd bekend dat Nederland in 2016
gastland zal zijn voor deze internationale bijeenkomst. Een uitgelezen kans voor Nederlandse
schoolleiders om inspiratie op te doen.

tekst femke bakkeren

Inspiratie op internatio
Ruim vijfhonderd leidinggevenden van scholen uit
27 landen waren afgelopen herfst van de partij tijdens de
ESHA-conferentie in Kroatië. Met keynote sprekers, rondetafelgesprekken en workshops werden de aanwezigen tijdens
de tweeëneenhalve dag durende conferentie op de hoogte
gebracht van innovatieve en internationale ontwikkelingen
in hun vakgebied. Ook de AVS streek met een delegatie in
Dubrovnik neer. Hoe het was? “Vooral erg inspirerend”,
aldus deelnemende schoolleiders Marije Hertroijs en
Koen Elbers.
Hertroijs, directeur van De Berkenschutse in Heeze, een
school met leerlingen tussen de vier en twintig jaar oud
met een niveau van ‘zeer moeilijk lerend’ tot en met havo/
vwo, is sinds een jaar in dienst in Heeze. Ze vond de conferentie een mooie gelegenheid om te netwerken en informatie te vergaren. “Hoe gaan ze bijvoorbeeld in andere
landen om met de speciale doelgroepen die wij op school
hebben?” Doelend op de unieke expertise van haar school;
onderwijs gericht op langdurig zieke kinderen – met name
epilepsie – en havo/vwo-leerlingen met autisme.

Stof tot nadenken

De conferentie bood veel stof tot
nadenken. Hertroijs: “Er waren een paar bijzonder inspirerende sprekers zoals Pasi Sahlberg uit Finland en de Britse
Toby Salt.” Reisgenoot Koen Elbers, directeur van openbare basisschool Meander in Heiloo, vult aan: “Er waren
veel momenten waarbij je dacht: daar moet ik wat mee.
Bijvoorbeeld de oneliner ‘We are hitting the target, but we
are missing the point’. Dat zie je ook internationaal terug.
Zijn we niet te druk met de administratie, de toetsen en de
inspectie?”
Er was veel ruimte voor informele uitwisseling buiten het
programma om, vertelt Hertroijs. “Die persoonlijke contacten maakten het erg waardevol. Bijzonder dat je ondanks
de grote verschillen tussen de deelnemende landen en de
individuele deelnemers – van schoolleiders met tien werknemers tot en met directeuren uit enorm grote onderwijsorganisaties – toch met dezelfde thema’s bezig bent. En met
dezelfde vragen worstelt: hoe bied je kwaliteit in het onderwijs, hoe houd je het betaalbaar, hoe ga je om met bijzondere doelgroepen en wat is goed leiderschap?”
De meer concrete verhalen en voorbeelden op de conferentie
zetten Elbers’ eigen situatie weer in een ander perspectief,
zegt hij. “En dat was erg leerzaam. Zo zag je bijvoorbeeld dat
we het wat betreft de technische mogelijkheden erg goed
hebben in Nederland, maar er valt nog veel te halen op het
gebied van kunst- en cultuuronderwijs.”
Hertroijs en Elbers zijn weer terug in Nederland, maar de
opgedane kennis en inspiratie werkt nog wel even door. “De
conferentie biedt nieuwe gespreksstof om met mijn team
en het bestuur aan tafel te gaan”, aldus Elbers. “Bijvoorbeeld om over kunst- en cultuuronderwijs te praten.”

Elkaar op internationaal niveau ontmoeten, inspireren
en vooral van elkaar leren, daar draait het om tijdens de
tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads
Association (ESHA).
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naal niveau
Gelijkgestemden De twee schoolleiders noemen de
conferentie dan ook een aanrader. Elbers: “Er is bij zo’n bijeenkomst eindelijk eens echt tijd om met gelijkgestemden
te praten, los van de normale agenda en de dagelijkse gang
van zaken op school.”
Daar draait het ook om, vertelt Fred Verboon, directeur van
ESHA. Elkaar op internationaal niveau ontmoeten, elkaar
inspireren en vooral van elkaar leren. En vervolgens in
internationaal perspectief een visie ontwikkelen. “Welke
innovaties werken wel en welke niet? Tegen welke uitdaging
loop je op en hoe pakken ze dat in andere landen aan?”
ESHA werd ruim 25 jaar geleden opgezet en telt inmiddels zo’n veertig leden (verenigingen voor schoolleiders)
uit dertig Europese landen. ESHA poogt de kwaliteit van
het onderwijs en het vak van schoolleider te verbeteren.
Ook heeft de vereniging sinds drie jaar nauwere banden
met Brussel. Zo zijn er projecten voor de Europese Commissie opgezet en worden de belangen van schoolleiders
in Europa behartigd. De afgelopen jaren is voormalig AVSvoorzitter Ton Duif voorzitter van ESHA geweest; hij heeft
op het congres in Dubrovnik afscheid genomen.

Om de twee jaar worden schoolleiders uitgenodigd deel te
nemen aan een internationale ESHA-conferentie. Twintig
jaar geleden was het al eens de beurt aan Nederland om
schoolleiders te ontvangen, straks in 2016 volgt de tweede
bijeenkomst in ons land (zie kader). Een mooie kans voor
schoolleiders om naar Maastricht te komen om hun innovatiestrategie op internationaal niveau te toetsen en te
slijpen, zegt Verboon. “Het basisonderwijs kan bijvoorbeeld
nog wat leren van Scandinavië, waar traditioneel lesgeven
plaatsmaakt voor interactief lesgeven. En hoe gaan andere
schoolleiders om met de weerstand van veel leraren tegen
veranderingen? Hoe positioneer je je als school in een
krimpende markt en wat betekent dat voor je werving?”
Onderwerpen genoeg, aldus de directeur. Nieuw voor de
ESHA-conferentie in Maastricht is het maatwerk. “We willen vóór de conferentie van start gaat in kaart brengen
welke vraagstukken en interessegebieden er leven en daar
de sprekers op afstemmen. Ook willen we schoolleiders
samenbrengen; wat heb je te bieden en wat heb je nodig?”

Denktank 2016

De twee Kroatië-gangers zitten inmiddels in een denktank voor de conferentie in 2016.
Hertroijs vertelt dat ze het mogelijk wat kleinschaliger
gaan aanpakken. “Dus niet een groepsbezoek aan een
school, maar deelnemers de kans geven om één-op-één
mee te lopen met een Nederlandse collega bijvoorbeeld.”
Elbers verwacht niet alleen buitenlandse schoolleiders te
kunnen inspireren in Maastricht, maar ook – of misschien
wel juist – zijn Nederlandse collega’s. “Vanwege de locatie
zal de conferentie hopelijk voor meer schoolleiders haalbaar en toegankelijk zijn.” _

meer weten?
Kijk voor foto’s en workshopmaterialen van de ESHA-conferentie in Dubrovnik op http://eshaconferencedubrovnik.com/
photo-gallery en http://eshaconferencedubrovnik.com/
workshop-materials.
Kijk voor meer informatie over ESHA op www.esha.org.
Abonneren op het tienjaarlijkse ESHA-magazine (digitaal)
kan via www.esha.org/eshamagazine.

e s h a 2 0 1 6 i n m a a st r i c h t – ‘ i n t e r n at i o n a l i n s p i rat i o n
i n e d uc at i o n : l e a d e r s h i p m at t e r s ! ’
Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is Maastricht het toneel voor de tweejaarlijkse conferentie voor Europese
schoolleiders. De driedaagse bijeenkomst wordt georganiseerd door de AVS en heeft tot doel het verbinden van
Europese schoolleiders via hun ESHA-lidmaatschap, netwerken en internationale inspiratie, focus op de versterking
van kwaliteit van leiderschap in onderwijs en kennis delen op alle niveaus. Belangrijke vragen zijn: Wat doen
schoolleiders om deze doelen te bereiken op persoonlijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau? Wat is
het belang van internationalisering en meertalig onderwijs voor onze scholen en ons leiderschap? Daarnaast
wil de organisatie een schooldatabank realiseren waarbij honderd tot tweehonderd scholen daadwerkelijk
verbonden worden; van (virtuele) incidentele ontmoeting naar duurzaam partnerschap. Naast de inspiratie op
onderwijsinnovaties rond de doelen en thema’s, beoogt de AVS dat deelnemers de verbinding zoeken met een andere
school waar je van kunt leren of die je kunt helpen.

k a der prim a ir dec ember 20 1 4
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politieke column

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

Foto: Rufus de Vries

vertrouwen in
goed onderwijs
Wie zorgt voor goed onderwijs? Als ik een
klaslokaal binnenloop, dan is het antwoord
eenvoudig: de leraar maakt het verschil.
Een gezond pedagogisch klimaat binnen de
school is het belangrijkste voor de ontwikkeling van kinderen. Pedagoog Marcel van
Herpen omschrijft het als volgt: “De leerling
wil van de leerkracht weten: wie ben jij?”
Docenten zijn de sleutelfiguren in het onderwijs. En dat zet de politiek en de overheid
meteen op hun plek.
Onlangs presenteerde het Wetenschappelijk
Instituut van de ChristenUnie een boek over
Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving. De titel is: ‘De school van de burger’.
Het boek roept op tot een heroverweging
van de verhouding tussen overheid en
samenleving. Al het onderwijs moeten we
‘bijzonder’ maken, zodat ook het openbaar
onderwijs ‘algemeen bijzonder’ kan worden.
Onderwijs is niet neutraal en dat moeten we
ook niet willen.
Een andere recente publicatie over dit
onderwerp komt van de Onderwijsraad:
‘Onderwijspolitiek na de commissie
Dijsselbloem’. De conclusie is helder: de
overheid bemoeit zich nog steeds intensief
met de dagelijkse praktijk op scholen.

Politici moeten ervoor waken in te grijpen
in de inrichting van het onderwijs, adviseert
de Onderwijsraad. De Onderwijsraad vindt
ook dat het onderscheid tussen het ‘wat’ en
het ‘hoe’ geen adequaat richtsnoer is. Het
bepalen van het ‘wat’ door de overheid heeft
geleid tot forse ingrepen in de vrijheid van
inrichting van het onderwijs.
De overheid beheerst veel kunsten, behalve
de kunst van het loslaten. Professionals
komen tot hun recht als zij de ruimte krijgen. Maar we zien dat leidinggevenden en
leraren een verstikkende bemoeizucht en
een gebrek aan vertrouwen ervaren. In een
participatiesamenleving is het aan de burger
om verantwoordelijkheid te nemen. Maar als
de overheid niet loslaat, of zelfs de teugels
aantrekt, dan wordt de school nooit van de
samenleving: van schoolleiders, leraren,
ouders, leerlingen.
Streven we naar ‘goed onderwijs’ of ‘succesvol
onderwijs’? Voor succesvol onderwijs is het
belangrijk dat de doelstellingen worden
behaald. Je kunt het meten. Maar ‘goed onderwijs’ kun je alleen ervaren. ‘Goed onderwijs’ is
niet van bovenaf meetbaar en controleerbaar.
Het gaat om een goede leraar. Om betrokken
ouders. Om een fijne leeromgeving.

i n d i c a t o r e n a l s ‘ p r e s ta t i e s ’ , ‘ r e n d e m e n t ’
e n ‘e x c e l l e n t i e ’ h e b b e n e e n g r o o t
m a a k b a a r h e i d s g e h a lt e
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Via het zogenaamde ‘wat’ heeft staatssecretaris Dekker de laatste jaren een agenda uitgerold van ‘prestaties’, ‘rendement’ en zelfs
‘excellentie’. Een lange lijst ‘indicatoren’
zou de kwaliteit van het onderwijs moeten
toetsen. Ik vind het een groot maakbaarheidsgehalte hebben.
Vorig jaar is de ‘kleutertoets’ afgeschoten,
nu krijgen we weer te maken met het
‘toezicht in transitie’. Het is een manier
om de greep op het onderwijs nog verder
te vergroten. Voor het predicaat ‘excellent’
worden nieuwe normen ontwikkeld voor het
onderwijsproces, het schoolklimaat en de
veiligheid. Dit gaat echt vele malen verder
dan het volgens de Grondwet bewaken van
de deugdelijkheidseisen.
Ik pleit voor het streven naar ‘goed onderwijs’. Want door het sturen op ‘succesvol
onderwijs’ wordt de professionaliteit van
de leraar sterk ingeperkt. Dat komt niet ten
goede aan een gezonde ontwikkeling van
het kind. Het kernwoord is ‘vertrouwen’.
Onderwijs is maatwerk: professionals in de
school weten als geen ander wat ieder kind
nodig heeft. Zij zijn in staat om leerlingen
goed voor te bereiden op hun rol in de
samenleving. Goed onderwijs ligt niet in
handen van de overheid, maar in handen
van de mensen op de werkvloer. _

reageren?
Mail naar j.voordewind@tweedekamer.nl.
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Hoe zit het nu precies met de versobering van het
voorwaardelijk pensioen?
tekst theo van den burger

In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL)
zou vanaf deze datum verlaagd worden. Deze compensatie voor het
afschaffen van de FPU in 2006 bedraagt ongeveer 10 procent van
het hele pensioen van ambtenaren. De verlaging kan grote gevolgen
hebben voor deelnemers die in de eerste helft van 2015 met ABP
KeuzePensioen gaan. Sociale partners (bonden en werkgevers)
hebben in de Pensioenkamer van 13 november echter besloten deze
wijziging pas vanaf 2 mei 2015 in te laten gaan.
Voor deelnemers die in 2015 met (deeltijd)pensioen gaan betekent
dit:
1.	Als u vóór of op 1-5-2015 volledig met pensioen gaat, dan
verandert uw voorwaardelijk pensioen niet. Wel wordt de opbouw
van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 1-1-2015
verlaagd.
2.	Gaat u ná 1-5-2015 volledig met pensioen? Dan hebben twee
maatregelen invloed op uw voorwaardelijk pensioen:
•	Het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 verlaagd in lijn
met het ouderdomspensioen in 2015.

•	De rekenleeftijd voor het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf
2-5-2015 aangepast van 65 naar 67 jaar.
Kortom: uw voorwaardelijk pensioen wordt versoberd.
3.	Gaat u vóór of op 1-5-2015 met deeltijdpensioen, dan verandert
uw voorwaardelijk pensioen voor het deel dat u met pensioen
gaat niet. Voor het deel van het pensioen dat u ná 1-5-2015 in laat
gaan, gelden dezelfde maatregelen als beschreven onder 2.
Het ABP zal deelnemers vanaf ongeveer half december 2014 verder
informeren over deze wijziging.
Vanaf 1 januari aanstaande zijn de wijzigingen in de pensioenregeling die vanaf 1-1-2015 ingaan, verwerkt in MijnABP. De verlaging van
het voorwaardelijk pensioen is vanaf 2-5-2015 verwerkt in MijnABP.

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.

m e e p r a t e n m e t h e t b e s t u u r : a v s . n l /l e d e n r a a d v e r k i e z i n g e n

Verkiezingen AVS Ledenraad
De AVS Ledenraad heeft elf vacatures, onder andere door
het aflopen van zittingstermijnen. Achttien leden hebben
zich hiervoor, na een oproep in oktober, beschikbaar
gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit
deze kandidaten elf 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
van de AVS.
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Op www.avs.nl/ledenraadverkiezingen staat uitgebreide informatie
over de achttien verkiesbare kandidaten. Breng uw stem uit op de
kandidaat die u het meest aanspreekt. Stemmen is mogelijk tot
13 december aanstaande. De elf leden met de meeste stemmen
treden toe tot de ledenraad. In Kader Primair 5 (januari) volgt de
uitslag van de verkiezing.

progr a mm a avs- congre s 2015 bekend

Leiden vanuit kracht
‘Leiden vanuit kracht’ is het thema van het 20e
AVS-congres dat plaatsvindt op vrijdag 20 maart 2015
in het NBC te Nieuwegein.
Kracht is de basis van een
goede leidinggevende.
Niet zozeer individuele
kracht, maar gezamenlijke
kracht of inspanning. Juist
in deze tijd, waarin heel
veel wordt verwacht van
de schoolleider en de
bestuurder, moeten de
Het congresbeeldmerk door Jos Collignon.
neuzen dezelfde kant op
Leiden vanuit kracht gaat niet (alleen)
staan. Met een visie waar de
op eigen kracht.
leidinggevende achter staat
en waar het team warm voor loopt. Samen passen zij de jas, zoals
illustrator Jos Collignon het uitbeeldt in het congresbeeldmerk.
De leidinggevende kan het niet alleen!
Visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken zijn drie belang
rijke pijlers waarop leiden vanuit kracht is gestoeld. De AVS heeft
weer haar uiterste best gedaan om een aansprekend programma
rondom het thema en deze drie ‘sporen’ te realiseren.

Binnen deze sporen kunnen congresbezoekers kiezen uit een
plenaire sessie, workshops en lezingen.

Praktijksessies
Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde praktijksessies. Congres
bezoekers kunnen ‘kort’ proeven aan een ervaring van een andere
schoolleider, bestuurder of schoolorganisatie. In tien minuten deelt
de spreker zijn of haar ervaringen met een bepaald thema. Het heeft
een karakter van een pitch, waarbij de luisteraars de mogelijkheid
hebben interactief te reageren.
Uiteraard is er hiernaast voldoende tijd om (andere) collega’s te
ontmoeten en ervaringen en ideeën te delen. Kortom: het wordt een
congres dat de leidinggevende in zijn kracht zet!

Vroegboekkorting
Wie uiterlijk 9 februari 2015 lid wordt van de AVS, ontvangt
anderhalf jaar lang 50 procent korting op het persoonlijk deel
van de contributie (tot 1 augustus 2016 bij minimaal lid blijven tot
1 augustus 2017). Bovendien kunnen AVSleden met ruim 50 procent
korting naar het congres (ledenprijs én vroegboekkorting) als zij
zich uiterlijk 9 februari inschrijven.

Meer informatie en inschrijven
Zie bijgevoegde congresbrochure en www.avs.nl/congres2015 voor
het volledige programma en inschrijven. Twitter: #avscongres

n at i o n a l e o n d er w i j s t en t o o n s t el l i n g 20 15

AVS op de NOT
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de
grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en
mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015.
De AVS verzorgt diverse gratis inhoudelijke sessies en
is daarnaast te vinden op de beursvloer in stand 8c066.
Breng een bezoek en maak meteen uw collega lid! Wie
uiterlijk 9 februari aanstaande lid wordt van de AVS,
ontvangt namelijk anderhalf jaar lang 50 procent korting
op het persoonlijk deel van de contributie.
De NOT staat garant voor actuele ontwikkelingen en interessante
innovaties op onderwijsgebied. Thema’s die de revue passeren zijn
bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren, toetsing, talentontwikke
ling en de digischool. AVSvoorzitter Petra van Haren verzorgt op
dinsdag 27 januari van 10.15 tot 11.00 uur een inleidende keynote
sessie op de NOT over ruimte voor schoolleiders. Bent u (integraal)
eindverantwoordelijk schoolleider? Wat betekent dat voor uw werk,
specifiek in uw organisatie? De schoolleider beweegt zich in het
professionele krachtenveld van wet en regelgeving, bestuurs
beleid, recent een nieuwe cao, het samenwerkingsverband, het
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schoolbeleid, de inbreng van medezeggenschap en ouders en de
invloed van vele andere educatieve partners. De schoolleider als
spil voor onderwijskwaliteit. Waar zit nu eigenlijk ruimte voor deze
beroepsgroep?
Andere sessies die de AVS verzorgt op 27 en 29 januari gaan res
pectievelijk over een goed personeelsdossier in het kader van opti
maal personeelsbeleid en over het omgaan met inspectiebezoek.
Beide sessies worden verzorgd door AVSadviseur Jan Stuijver.

Korting op contributie
Schoolleiders die uiterlijk 9 februari 2015 lid worden van de AVS
krijgen anderhalf jaar lang 50 procent korting op het persoonlijk
deel van de contributie (tot 1 augustus 2016, bij minimaal lid blijven
tot 1 augustus 2017).
AVSleden die een nieuw lid aanbrengen, ontvangen bovendien
10 korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contri
butie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier
70 procent en bij vijf nieuwe leden 90 procent. Zie www.avs.nl/
vereniging/lidworden (Acties).
AVSleden kunnen gratis toegangskaarten downloaden voor de NOT
via www.not-online.nl.
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op met
de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses januari & februari 2015
Opleiding / leergang / training / masterclass

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Netwerk 55-plus: op naar een sprankelende eindronde (po, so, vo, mbo)

7 januari

Ron Bruijn, Tom Roetert

• Training Neurolinguïstisch programmeren voor onderwijsgevenden (po en vo)

8 januari

Ger van Drunen

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap (po)

12 januari

Ruud de Sain

• Training Opbrengstgericht leiderschap (po en vo)

14 januari

Bob Ravelli, Jan Jutten

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

20 januari

Paul van Lent

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden (po en vo)

20 januari

Clara den Boer

• Training Meesterlijk coachen (po en vo)

22 januari

Tom Roetert

• Training Zelfevaluatie in de school (po en vo)

20 januari

Jan Stuijver

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (po)

21 januari

Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (po)

21 januari

Tom Roetert

• Leergang Professioneel bestuurder (po)

21 januari

Margriet van Ast

• Masterclass Van eiland naar WIJland (po)

22 januari

Martine Creemers

• Leergang Interim-management (po en vo)

22 januari

Tom Roetert

• Leergang Middenkader

23 januari

Bob Ravelli

23 januari

Jan Jutten

• Training Hoogstaand leiderschap in een lerende school:
werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk (po en vo)
• Masterclass Rechten en plichten van ouders en leerlingen (po en vo)

23 januari

Marielle Boogers-Meijerman

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po)

23 januari

Platform L21

• Training Ondernemende schoolleiders maken het verschil! (po en vo)

28 januari

Marcel Zwart

• Training Professioneel kapitaal en John Hattie (po en vo)

28 januari

Bob Ravelli

• Leergang Clusterdirecteur (po)

29 januari

Tom Roetert

• Training Theorie U: diepe zelfreflectie en leren van de toekomst (po en vo)

30 januari

Jan Jutten

• Masterclass E-learning & Onderwijskwaliteit (po en vo)

3 februari

Klaas Bellinga, Theo Wildeboer

• Masterclass Schooldirectie & privacy (po en vo)

4 februari

Jan Stuijver, Romeo Kadir

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap (po)

5 februari

Margriet van Ast

• Training CAO-PO: Nieuw en anders

6 februari

Paul van Lent

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

9 februari

Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

• Training Keuzes maken rondom pensioen (po en vo)

9 februari

ABP, Jan Stuijver

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

10 februari

Jan Stuijver

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

11 februari

Anita Vink, Harry van Soest

• Training Effectief en efficiënt vergaderen (po, so, vo, mbo)

12 februari

Tom Roetert

• Training Hersenen en leren (po)

13 februari

Truus Römgens

• Training Loopbaanbezinning (po en vo)

26 februari

Claudia Bouwman, Tom Roetert

(onder voorbehoud)

a dv i e s o p m a at
Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw organisatie of team?
Neem dan contact op met Margriet van Ast, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via adviesopmaat@avs.nl
of tel. 030-2361010.
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Onze opleidingen en leergangen:
6 eendaagsen en 1 tweedaagse

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam

Als middenmanager vervult u een scharnierfunctie in een school.
Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces
zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In de
leergang leert u leidinggeven aan een bouw of afdeling door het
ontwikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten en
het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie
als sparringpartner voor managementvraagstukken, kunt u reflecteren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en
in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen
organisatie) uit te voeren, te analyseren en te vertalen in beleid.
Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ heeft u toegang
tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam
en/of tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Ook krijgt u
toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan
verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.
Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelingsleiders of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende
positie te gaan vervullen.
Data: 23 januari, 18 februari, 24 en 25 maart, 8 april, 3 juni, 26 juni
en 9 september 2015

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam
In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van
persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling
(o.a. veranderprocessen) en onderzoek komen aan bod. Na afloop
kunt u onder andere leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.
Deelnemers aan deze cedeo gecertificeerde opleiding ontvangen het
diploma Vakbekwaam Schoolleider
(register diploma po).
Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. U heeft
ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel,
integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.
Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april,
13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober,
11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015
k a der prim a ir dec ember 20 1 4

In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk
leiderschap en is er veel aandacht voor het ambachtelijke deel van
het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. U leert
onder andere onderzoek in te zetten en data in en over de school
te benutten en kennisbronnen van buiten de school te ontsluiten.
Alle vijf de basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan
bod. Een verbetertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt
geven, vormt de belangrijkste
casus. Deelnemers aan deze
cedeo gecertificeerde opleiding
ontvangen het certificaat
Schoolleider Basisbekwaam.
Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot
schoolleider.
Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april,
13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober,
11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015

4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap
In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider
heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw
dagelijkse functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag
persoonlijke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten
van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving
verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de
juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Aan de orde
komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excellent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht
van het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van
bevlogen collega’s en kennisdragers.
Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,
die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.
Data: 12 en 13 januari, 3 en 4 februari, 23 en 24 maart, 28 en 29 mei
en 29 juni 2015
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2 eendaagsen en 5 tweedaagsen

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Clusterdirecteur

Leergang Interim-management

Leidinggeven aan clusters van scholen en/of complexe organisaties
vergt een manier van sturen en leidinggeven waarbij meer afstand
tot de uitvoering van de organisatie nodig is. Het vraagt om een
langetermijnvisie, strategisch denken en handelen en om sturen
op afstand. U leert anders te kijken naar uw organisatie, vanuit
meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand sturen van
organisatieprocessen, sturen met geld en sturen op kwaliteit. Een
individuele waardentest, een persoonlijk portfolio en (optioneel)
een persoonlijk sparringgesprek zijn onderdelen van de leergang.
De vijf kernmodules zijn: persoonlijk leiderschap, onderwijs en
maatschappij, strategie en governance, veranderkunde, bedrijfs
voering en strategisch personeelsbeleid.

Interimmanager zijn vraagt van een zelfstandige professional met
specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en menta
liteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,
transparantie en professionaliteit van groot belang. Juist het met
distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om
mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voorwaarde om
succesvol te zijn. In de leergang komt onder andere aan de orde
welke competenties interimmanagers nodig hebben (de drie C’s)
om organisatieveranderingen aan te sturen en wat de invloed is van
de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol
die ze vervullen.

Doelgroep: directeuren die leiding geven aan clusters van scholen
met een eigen leidinggevende en/of specifieke regio’s en/of die
gedeeltelijk bestuurlijke taken verrichten.
Data: 29 januari, 12 en 13 februari, 12 en 13 maart, 15 en 16 april,
19 en 20 mei, 2 en 3 juni, 24 juni 2015

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,
adjunctdirecteuren en interimmanagers die een volgende stap
in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor
interimmanagement.
Data: 5 en 6 maart, 17 april, 22 mei, 25 en 26 juni en 17 en
18 september 2015

1 tweedaagse en 5 eendaagsen

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

Leergang Professioneel
bestuurder

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw
carrière en u wilt daarin meer inzicht krijgen. We bieden u de gele
genheid om vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de
inhoud en de complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder.
Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke
waarden, drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet
een bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een bestuurlijk leider worden?
Past bestuurlijk leiderschap bij mij? Een individuele waardentest,
het maken van een reflectiedocument, een persoonlijk sparring
gesprek (optioneel) en een eindpresentatie zijn onderdeel van het
oriëntatietraject. Ook loopt u vier dagen mee met een onderwijs
bestuurder buiten de eigen organisatie. Onderwerpen kernmodules:
persoonlijk leiderschap, bestuurbaarheid van organisaties en de
verschillende rollen van bestuurlijk leiderschap.

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.
U geeft richting aan een organisatie in voortdurende verandering.
U leert onder andere te handelen als een bestuurder met een
herkenbare eigen stijl, om te gaan met de veelheid aan spelers en
stakeholders in een onderwijsorganisatie en het werkveld, en het
effectief inrichten van intern en extern toezicht en medezeggen
schap. Ook leert u omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen
(zoals standvastig zijn en meebewegen) en verantwoord risico’s
nemen. Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk
voor uw eigen organisatie wordt u tijdens de hele leergang uitge
daagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de
vertaling naar uw strategische beleid voor de middellange termijn.
Ook reflecteren op eigen handelen staat centraal. Bij voldoende
beoordeling van uw portfolio ontvangt u een certificaat.

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunctdirecteuren, clusterdirec
teuren, meerscholendirecteuren en interimmanagers die zich willen
oriënteren op een bestuurlijke rol.
Data: 5 en 6 februari, 3 maart, 2 april, 30 april, 4 juni, 26 juni 2015

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding (eind
verantwoordelijk) aan een onderwijsorganisatie.
Data: 21 en 22 januari, 10 februari, 12 en 13 maart, 14 april, 20 en
21 mei, 19 juni, 10 en 11 september, 13 en 14 oktober, 13 november,
11 december 2015
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Leergang Interim-management

‘Een schooldirecteur met een plus’
Probleemoplosser, operationeel manager, fusiebegeleider,
‘opdewinkelpasser’: de uitdagingen van een interim
manager zijn divers. Je moet heel wat in huis hebben en
over veel kwaliteiten en kennis beschikken. Tijdens de
leergang Interimmanagement krijgen deelnemers een
duidelijk beeld van wat deze functie inhoudt. AVSadviseur
Tom Roetert verzorgt de leergang al vijf jaar. “Interim
management is meer dan alleen op de winkel passen.”
tekst winnie lafeber

ervaring beschikken, hard willen werken en over meer dan gemiddelde kennis beschikken. “Zo verwacht je dat hij of zij meerdere
onderwijskundige concepten heeft gezien en daar ervaring mee
heeft.” Integer, representatief, communicatief vaardig, actiegericht
en doortastend zijn enkele kwaliteiten waar een interim-manager
over moet beschikken. “Je moet onafhankelijk kunnen werken en
het is daardoor ook wel een eenzaam vak.” Wiesman: “Niet elke
klus is geschikt voor iedereen. Het hangt af van je eigen vaardigheid, persoonlijkheid en aanpak hoe je ergens inkleuring aan geeft.
Het instrument Management Drives gaf veel duidelijkheid over of je
kwaliteiten matchen met een bepaalde opdracht.”

Vakmanschap

De leergang Interim-management richt zich op het vakmanschap en de
praktijk van de interim-manager.

“Ik wilde een goed beeld krijgen van hoe interim-management in
elkaar steekt en wat daarbij komt kijken. Ik was benieuwd: is dit
wat voor mij? Het antwoord is ja. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier
in de toekomst mee aan de slag wil. Ik heb veel uit de leergang
gehaald”, aldus po-schooldirecteur André Wiesman, die de leergang
Interim-management van de AVS onlangs voltooide.

‘Er even bij doen’
Krimp, ontslagen, fusies: er zijn veel redenen waarom een interimmanager (tijdelijk) gewenst is. AVS-adviseur Tom Roetert, die zelf
ook schoolleider en interim-manager was: “Vaak wordt aan directeuren gevraagd of ze een school ‘er even bij kunnen doen’. De huidige school van de schoolleider draait immers goed. Meestal krijgt
de schoolleider een onduidelijke opdracht en geen extra beloning.
Geen goede ontwikkeling.” Krimp vergroot de markt voor interimmanagement juist. Sommige werknemers van rond de 60 jaar
zoeken meer afwisseling en spanning en willen nog een paar jaar
interim-manager zijn. En veel grote stichtingen willen eigen interimmanagers in dienst hebben. Dit verklaart waarom de leergang al vijf
jaar achter elkaar vol zit.
Roetert: “Interim-management is meer dan ‘op de winkel passen’.
Soms moet je een veranderplan maken, een opvolger zoeken of
een fusie of opheffing begeleiden. Een interim-manager is een
schooldirecteur met een plus.” Hij/zij moet over veel (levens)
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De leergang, die bedoeld is voor ervaren schoolleiders, bestuurders en bovenschools managers in het po en vo en mede wordt
ontwikkeld door andere bureaus (zoals De Roo), richt zich op het
vakmanschap en de praktijk van de interim-manager. Ook komen
meesterlijk coachen en conflicthantering aan bod. Roetert: “Het
handboek ‘Interim-management: het vak’ van Jacques Reijniers
staat centraal. We kijken naar stijlen van leidinggeven, persoonlijke
uitstraling, gesprekstechnieken en praktische zaken. We behandelen ook een casus van een interimmer: van het maken van een
offerte, een plan van aanpak tot het afronden van een opdracht.
Verder nodigen we gastsprekers uit die instrumenten meenemen.”
Wiesman: “Iedere studiedag was er iemand vanuit het veld aanwezig, zeer nuttig. We doorliepen diverse casussen met acteurs en
interimmers uit de praktijk. Zo’n rollenspel vergroot het inzicht in
een bepaalde situatie en hoe je deze kan benaderen. De analyseinstrumenten waren zeer bruikbaar. Veel praktische zaken werden
goed uitgelegd. Waar moet je rekening mee houden als je wordt
ingehuurd? Ook het uurloon, een buffer creëren, verzekeren en
pensioenopbouw kwamen aan de orde.”
Tijdens de leergang zijn er vier intervisiebijeenkomsten waarbij de
deelnemers bij elkaar op bezoek gaan. Het persoonlijk portfolio
waarover de deelnemer na afloop beschikt, geeft een beeld over
je geschiktheid als interim-manager. Roetert: “Uit de ervaring van
de afgelopen jaren blijkt dat een derde van de cursisten besluit
interim-manager te worden, een derde wordt zelfstandige en een
derde concludeert dat interim-manager niets voor hem of haar is.
Deze laatste groep heeft desondanks veel aan de leergang gehad.
Iedereen heeft na afloop een duidelijk beeld van wat deze functie
inhoudt.” Wiesman: “En we blijven elkaar minimaal een keer per
jaar zien, zodat we dilemma’s kunnen bespreken en intervisie
mogelijk is.”
Data: 22 en 23 januari, 13 maart, 29 mei, 10 en 11 september
en 5 en 6 november 2015
Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/professionalisering/opleidingen
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voor: po en vo
van: 3 FM/Rode Kruis
wat: gastlessen op maat

Gastlessen Serious Request
Dit jaar vraagt 3FM Serious Request aandacht voor meisjes en
vrouwen in conflictgebieden die slachtoffer zijn van seksueel
geweld. Vrijwilligers geven voorlichting over de actie(week),
de geschiedenis van 3FM Serious Request, het thema van dit
jaar en de hulpverlening van het Rode Kruis. Zij bieden leerlingen ook handvatten om zelf in actie te komen. www.3fm.nl/
kominactie

voor: leraren, ib’ers, zorgteam
van: APS

voor: vmbo

wanneer: 13 en 29 januari, 12 en 31 maart

van: Sardes, Logacom en SWP i.s.m. Stichting Platforms
VMBO (SPV)
wanneer: 20 januari
waar: De Reehorst, Ede
wat: 6e Jaarcongres VMBO

waar: Utrecht
wat: tweedaagse training

Antipestcoördinator in het
onderwijs
De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders bij pesterijen op school. Hij of zij wijst de weg
naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt.
Daarnaast zijn preventie, monitoren en schoolveiligheidsbeleid
aanscherpen taken van de anti-pestcoördinator. De training
biedt informatie in combinatie met oefensituaties, direct
afkomstig uit de schoolpraktijk. Deelnemers brengen de
bestaande veiligheidsvoorzieningen op hun school in kaart en
leren pestgedrag systematisch aan te pakken. De training is
opgenomen in het Lerarenregister. www.aps.nl/agenda

Gepersonaliseerd leren is een manier om het onderwijs in te
richten op basis van de individuele behoeften van leerlingen;
technologische ontwikkelingen stellen hen hier steeds beter
toe in staat. Het is de ultieme manier van differentiëren en kan
interessant zijn voor een school met dalende leerlingaantallen.
De nieuwe beroepsgerichte programma’s vragen ook om gepersonaliseerd leren. Bovendien leren docenten ook voortdurend.
www.vmboactueel.nl

voor: hulpverleners en andere geïnteresseerden

voor: schoolleiders en schoolbestuurders

van: SWP book

van: Wim Lengkeek, uitgeverij Pica

wat: uitgave

wat: boek

Hulpverlenen bij schokkende
gebeurtenissen

Strategisch omgaan met
onderwijshuisvesting vanaf
2015

Wat gebeurt er na een confrontatie met een ingrijpende
gebeurtenis? Welke klachten zijn normaal? Moet er therapeutische hulp gezocht worden? Trauma en veerkracht legt uit
wanneer gespecialiseerde hulp echt nodig is en wanneer het
juist beter is deze (nog) niet in te zetten. Afhankelijk van het
soort trauma spelen verschillende gedachten en emoties een
rol. Het is belangrijk om hier als hulpverlener adequaat op in te
spelen, via (empathische) gesprekken of het tijdig signaleren
van een echte verwerkingsstoornis. ISBN: 9789088505096,
www.swpbook.com
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Gepersonaliseerd leren voor
leerlingen en docenten

Schoolbesturen maken vanaf 1-1-2015 hun eigen afweging van
noodzakelijke ingrepen in achterstallig (buiten)onderhoud,
en zijn daarbij niet meer afhankelijk van gemeentelijke procedures. Welke risico’s en kansen brengt het mee? Hoe ziet de
verhouding met de gemeente er straks uit? Gemeenten blijven
ook na 2015 verantwoordelijk voor vernieuwing van schoolgebouwen en renovatie blijft onverminderd onderwerp van een
grijs gebied, aldus de auteur. Bestellen: www.uitgeverijpica.nl
Zie ook www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl.

Mijn gezin beschermen,
zo doe ik dat!
‘Mijn gezin betekent alles voor mij. Als mijn kinderen en mijn partner gelukkig
zijn, ben ik ook gelukkig. Soms denk ik wel eens na over hoe het financieel zou
gaan als ik of mijn partner zou overlijden. De ander moet dan verder kunnen.
In elk geval zonder financiële zorgen.’

90.0547.14

Loyalis.nl/beschermmijngezin

Je leeft, je verandert, Loyalis verandert met je mee

k a der prim a ir dec ember 20 1 4
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Basisschool De Expeditie eerste gebruiker MijnSchool Ouderportaal

Ouders omarmen het ouderportaal heel snel:
“Het is handig voor mij.”
Basisschool De Expeditie in Groningen is als eerste school van de Openbaar
Onderwijs Groep Groningen gestart met het nieuwe oudercommunicatie- en
betrokkenheidsportaal ‘MijnSchool’, ontwikkeld door Get There ICT Solutions.
“De derde dag waren al zeventig gezinnen ingelogd. Dat is veel.”
Bram van der Linden, directeur van basisschool De
Expeditie, heeft als eerste gebruiker van Stichting
Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) veel
inbreng gehad in het door ICT bedrijf Get There ICT
Solutions ontwikkelde ouderportaal MijnSchool. “Al
bij de eerste demo viel de volledigheid op.”

Bram van der Linden: “Ouders krijgen alleen informatie te zien die voor hen relevant is, doordat alle
informatie gekoppeld is aan groepen. De school kan
zelf instellen of nieuwe informatie dagelijks, wekelijks
of enkele malen per week wordt verstuurd en ouders
kunnen zelf instellen welke informatie zij wensen te
ontvangen.“

“De privacy is een veilig idee
MijnSchool is een geïntegreerde oplossing van een
publieke website met een afgeschermd oudercommunicatieportaal voor ouders, medewerkers en indien
gewenst leerlingen. Het heeft de uitstraling van de
betreﬀende school, die daarmee haar eigen identiteit
behoudt. Op het portaal kunnen docenten berichten,
agenda-items, intekenlijsten voor oudergesprekken,
foto’s, huiswerk, documenten, filmpjes, schoolpleinmededelingen plaatsen en ook vragen stellen. Ouders
kunnen naast het lezen van nieuws en het bekijken
van documenten en filmpjes intekenen op oudergesprekken en activiteiten, reageren op berichten, zelf
berichten plaatsen en foto’s bekijken en uploaden.

“MIJN PERSONEEL IS BLIJ DAT ZE
VAN DIE LOSSE BRIEFJES AF ZIJN.”

Privacy

Bram van der Linden benadrukt: ” Privacyinstellingen kunnen de leerkrachten zelf regelen.
Dat is een veilig idee voor ouders en leerkrachten. Het
ouderportaal is niet onbevoegd van buitenaf benaderbaar. Elke ouder logt met zijn/haar eigen gebruikersnaam in op MijnSchool. Dat is een groot pluspunt.
Het geeft rust.”
Ouders bepalen zelf welke persoonlijke informatie
van hen en hun kind(eren) zichtbaar is.

Toegankelijkheid “Compliment aan de

makers voor het gebruiksgemak; het is in het geheel
niet ingewikkeld. Ook voor een digibeet is het te
begrijpen. Het is zo toegankelijk dat ouders snel acties
kunnen ondernemen. Het ondersteunt ook gescheiden ouders en ouders van samengestelde gezinnen.
Het ouderportaal betrekt de ouders beter bij de
school. Ouders willen tegenwoordig ook informatie
en foto’s delen. Medewerkers, leerlingen en ouders
vinden dat leuk.”
Ouders kunnen eenvoudig voor meerdere kinderen
intekenen op oudergesprekken.
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“HET GAAT ZEKER TIJD OPLEVEREN
EN ALS HET GOED IS, WORDT HET
OOK EEN BEETJE VAN DE OUDERS.”

Anne de Groot, projectleider websites bij O2G2: “De
eerste versie was al mooi en volledig ingevuld. Het
was waardevol dat we samen met Get There konden
overleggen wat onze wensen waren. Het was een heel
plezierig traject. Onze wensen werden goed begrepen
en vertaald naar precies datgene wat we wilden. Leerkrachten zijn enthousiast over de volledige integratie
met de website en de overzichtelijke menustructuur.
Er is ook input over alle varianten van schoolorganisaties meegenomen. Daardoor is Get There’s MijnSchool
voor al die schoolorganisaties te gebruiken.”
Ook combinatiegroepen worden volledig en goed
ondersteund.
Bram van der Linden vult aan: “Het was een leuk
traject en het zijn goeie jongens. Get There snapt met
welke oplossing een school geholpen is. Snel waren
ze ook; de deadline werd gemakkelijk gehaald.”
Bram van der Linden

voor ouders. Het geeft rust.”
“Een handleiding is eigenlijk niet nodig; leerkrachten
beantwoorden de vragen van andere leerkrachten.”
MijnSchool is helemaal ‘responsive’ opgezet, waarmee
wordt bedoeld dat het op elk device (smartphones,
tablets, laptops, etc) volledig te gebruiken is.

Actueel MijnSchool synchroniseert via een offi-

ciële directe koppeling met leerling-administratiesystemen. Ouders kunnen binnen het portaal hun eigen
gegevens en die van hun kinderen inzien en waar
nodig corrigeren of aanvullen. Persoonsgegevens
zijn daarmee altijd actueel en kunnen op één plek
onderhouden worden. Ook kunnen de leerresultaten
getoond worden. Bram van der Linden: “Ouders hebben er belang bij dat de data actueel is. En je kunt nu
ook bovenop het nieuws zitten. Bijvoorbeeld wanneer
een leerling op RTV Noord komt. Het filmpje kan er
morgen op staan.”
Het is ook mogelijk om tijdens een schoolreisje foto’s
toe te voegen via de mobiele telefoon, zodat de ouders thuis als het ware kunnen meegenieten.

k a der prim a ir dec ember 20 1 4

Get There ICT Solutions

is een succesvol bedrijf met meer dan 15 jaar een sterke focus
op innovatieve ICT- en brancheoplossingen. Get There
ICT Solutions levert software-as-a-service (SAAS)
oplossingen en maatwerk voor het onderwijs, de
energiemarkt en kranten en educatieve uitgevers.
Graag bespreken we met u wat het ouderportaal
MijnSchool voor uw school kan betekenen of u vraagt
een demonstratie aan via contact@mijnschool.nl.
Bekijk de website www.mijnschool.nl

ISO 9001:2008 gecertificeerd.
In 2013 finalist van de Groninger Ondernemingsprijs.
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NOT 27 t/m 31 januari 2015 Hal 9 Stand D011

Voor vertrouwen,
veiligheid, rust en
wederzijds respect

.

dia
toetsen
voor taal en rekenen

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

- Een betrouwbaar alternatief LVS
- Geijkt aan de officiële Toetswijzer en
referentieniveaus
- Rijke informatie op school-, cohort-, klasen leerlingniveau
- Digitaal: direct inzage in de toetsresultaten
- Diagnostisch: handvatten voor onderwijs
op maat

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

Gratis LVS-toetsen voor PO? Doe dan mee met
een pilot. Bijvoorbeeld de Dia-eindtoets.
Meld u nu aan!
Meer informatie: kom bij ons langs op de NOT.

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

www.kanjertraining.nl
1000-21-4000-2342 AVS KP 2014-2015-04

....

www.DiataaL.nL tel. 050 8200 120
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Op zoek naar
een nieuwe collega?
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Gezocht:
directeur Jenaplan basisschool
Laetare Lelystad

Voor meer informatie zie:
www.asvdaltonschool.nl

Functie Expert Coach Stichting leerKRACHT
directeur PCBO Het Mozaïek in Drachten
Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

19-11-14 10:57

Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur voor
de Amersfoortse School Vereniging
De Amersfoortse School Vereniging
(ASV) is een één-pitter gelegen in
het Bergkwartier, dichtbij het station.
Van origine is het een wijkschool,
tegenwoordig komen er steeds meer
leerlingen van buiten de wijk naar onze
school. De school heeft een stabiel
aantal leerlingen (320) en circa 30
personeelsleden. Het profiel van de
school wordt gekenmerkt door het
Daltononderwijs.

Dé vacaturesite
van de AVS

Profiel directeur ASV
De directeur is eindverantwoordelijk
voor beleidsvoorbereiding- en uitvoering
en coördineert de dagelijkse gang van
zaken.
Wij zijn op zoek naar een directeur
die zijn onderwijskundige visie op het
Dalton onderwijs weet te combineren
met de continue verbetering waar de
ASV naar streeft.

De directeur:
• geeft leiding aan het ontwikkelen en
concretiseren van de gezamenlijke
visie op onderwijs op de ASV
• is verantwoordelijk voor de veranderingsprocessen die leiden tot een
optimalisatie van de onderwijsleerprocessen
• anticipeert op ontwikkelingen in de
omgeving bouwt aan een professionele cultuur
• heeft ervaring in het aansturen van
professionals en geeft leiding, gericht
op het bevorderen van samenwerking
en de ontwikkeling van leraren
• schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd
en gewaardeerd voelen
Vacature
• Aanstelling: tot einde schooljaar
2015 met uitzicht op benoeming voor
onbepaalde tijd
• 0,8 – 1 fte
• Vanaf 1 Januari 2015

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.
Uw sollicitatiebrief met C.V. kunt u richten aan mevrouw L. Bruil, voorzitter van het
bestuur van de ASV: voorzitter@asvdaltonschool.nl Voor verdere informatie kunt u
uiteraard contact met mevrouw Bruil opnemen (bij voorkeur ’s avonds na 20.30
uur) op telefoonnummer 06 81463562.

1000-21-4000-2505 AVS KP 2014-2015-04
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Mooi hè
nieuwsgierigheid...

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

Ondersteuning nodig? Meld u nu aan op
www.kiezenvoortechnologie.nl

Rijks museum
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JIJ & DE GOUDEN EEUW
Lesstofvervangend programma
voor tIJdvak regenten en vorsten

