jaargang 19 _ nummer 8 _ april 2014

8

Kader Primair
vakbl ad voor leidinggevenden in het primair onderwijs

thema

_P
 rofessionaliseren, meer dan

alleen opleiden

Erkenning voor informeel netwerkleren _ Van reactieve naar proactieve medezeggenschap _
Academische houding helpt onderwijs verder _ Inspectie: ‘Meer inzicht nodig in functioneren
schoolleiders op goede scholen’

actueel _ Onderwijsverslag: ‘Rol schoolleider essentieel’
interview _ AVS-voorzitter Petra van Haren gaat
het verschil maken

Uitgelicht

Kader Primair
Kader Primair is een uitgave van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS), de actieve beroeps- en vakorganisatie
voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal
onderwijs. Kader Primair v erschijnt tien of elf keer per jaar.
Oplage: 5.700. Overname van artikelen na overleg met de
hoofdredacteur. ISSN 1384-1165
Redactie
Tineke Snel (hoofdredactie), Vanja de Groot en Ellen Olbers
(bureau- en eindredactie), Tom Roetert en Jan Stuijver
Redactieadres: communicatie@avs.nl

thema | Netwerkleren in opmars
In een lerende school blijven schoolleiders en leer
krachten zich professionaliseren. Een hoogleraar, lector/
onderzoeker en onderwijsbestuurder pleiten voor
informeel netwerkleren. “Betrek je sociale relaties bij de
oplossing van een vraagstuk.” Het Schoolleidersregister
PO merkt dat schoolleiders het belangrijk vinden dat
netwerkleren een plek krijgt in het register. pagina 10

Medewerkers deze maand
Marjolein Ansink, Susan de Boer, Jos Collignon, Daniëlla van
’t Erve, Will Geurds, Jan de Groen, Petra van Haren, Irene
Hemels, Carine Hulscher-Slot, Norbert Klein, Winnie Lafeber,
Nationale Beeldbank/Foto Klaske, Marijke Nijboer, Edith Piek,
Tom Roetert (gastredacteur), Hans Roggen, Heike Sieber,
Harry van Soest
Abonnementen
AVS-leden ontvangen Kader Primair gratis.
Abonnementprijs voor niet-leden: t 123 (excl. 6% BTW).
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

thema | Analytisch denkvermogen
in de school

Leerkrachten zijn gebaat bij een meer onderzoekende
houding. Academische studenten brengen die op hen over.
Hierdoor kan de leeromgeving van de kinderen verbeterd
worden. “Maar niet iedereen heeft per se een academische
opleiding nodig, dan geef je het zittende kapitaal geen
kans.” pagina 18

Grafische vormgeving en druk
Thoben Offset Nijmegen
Telefoon: 024-3220287
Advertenties
Elma Multimedia
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
Telefoon: 0226-331600, E-mail: avs@elma.nl

www.elma.nl

Ledenservice
AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

achtergrond | Wennen aan
nieuwe Citonorm
Cito heeft de normering van enkele toetsen dusdanig
aangescherpt dat leerlingen maar liefst een niveau
kunnen zakken. Het zorgde voor veel ophef onder school
leiders. “Ik snap dat het best lastig is om ouders uit te
leggen dat hun kind geen B maar C scoort. Maar leer
lingen zijn niet ineens minder goed gaan rekenen; de
waardering van hun score is anders.” pagina 30

Helpdesk
Voor adviezen over wet- en regelgeving, functiewaardering,
de individuele rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Telefoon: 030-2361010
Bestuur
Petra van Haren (voorzitter), Jan Morsink (vicevoorzitter),
Hans Pennings (secretaris), Jos de Bruijn (penningmeester)

interview | ‘We hebben wat te doen
in onze sector’

Ledenraad
E-mail: ledenraad@avs.nl

Petra van Haren is sinds maart het nieuwe gezicht van de
AVS. Haar motto: maak het verschil. “Dé manier om het
onderwijs verder vooruit te brengen is om schoolleiders te
professionaliseren. Ik geloof in het ontwikkelen van mensen.
Dat is altijd een speerpunt geweest in mijn schoolbeleid.”
Een kennismaking. pagina 34

Decentraal Georganiseerd Overleg
Gaat uw bestuur DGO voeren, meld u dan bij de AVS, Ellen de
Jong. De AVS overlegt namens het Ambtenarencentrum.
Secretariaat: Ellen de Jong, e.dejong@avs.nl, tel. 030-2361010
Lidmaatschap
Lidmaatschap schooljaar 2013/2014
Persoonlijk deel: t 146
Managementdeel: t 210 – t 307, afhankelijk van het aantal
leerlingen (1 x per school)
Postactief, buitengewoon en aspirant lid: t 79
Los abonnement Kader Primair
niet-directieleden: t 123 (excl. 6% btw)
Kijk voor het huidige actieaanbod en de
lidmaatschapsvoorwaarden op www.avs.nl/lidworden.

actueel
2

Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’
Leerlingen gaan graag naar school, maar niet met plezier naar de les

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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Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed
E-learning in opkomst

‘Toegevoegde waarde ongeschikt voor oordeel over kwaliteit school’
Advies Onderwijsraad

Foto omslag: Op academische basisschool obs ’t Montferland in ’s-Heerenberg brengen academische
studenten een onderzoekende houding over op de leerkrachten, waardoor de leeromgeving van
de kinderen verbeterd wordt. Foto: Edith Piek

Inhoud april
thema _ Professionaliseren,
meer dan alleen opleiden
10 Netwerkleren gebeurt de hele dag, overal
Professionaliseren? Zie het breed!

14 ‘Ze mogen het me best een
beetje moeilijk maken’
Professionele medezeggenschap,
professionele school

18 De academicus als ‘kartrekker’
Een onderzoekende schoolcultuur

22 Hoe beter de schoolleider,
hoe beter de lessen
Kwaliteit van de directeur doet er toe

verder in dit nummer
30 ‘Logisch dat scholen dit
als een schok ervaren’
Niet alle scholen gebruiken nieuwe normering Cito

34 ‘Ik ben erg van de verbinding’
De drijfveren van AVS-voorzitter Petra van Haren

iedere maand
9 Illustratie _ Jos Collignon
25 Zo kan het ook! _ Good practice
‘Het ideale overblijven’

Kaderspel _ door petra van haren

Een nieuw
gezicht
Een nieuwe voorzitter, dus ook een nieuw gezicht bij dit Kaderspel. Tijdens
een bijeenkomst van de AVS Ledenraad eind maart werden mij belangrijke
woorden meegegeven. “Zet samen met ons jouw doelen scherp aan de horizon en inspireer daarmee alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.”
Dit belangrijke proces is ook inherent aan schoolleiderschap. Samen met
je team werken aan goed onderwijs. Samen doelen stellen en mensen om
je heen inspireren vanuit de gezamenlijke visie. Het recent uitgebrachte
rapport van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van schoolleiders
concludeert dat schoolleiders in alle sectoren voldoende draagvlak hebben binnen hun teams. Een belangrijk gegeven. Dit draagvlak blijkt een
kritische succesfactor bij innovatie- en verbeteringsprocessen, blijkt uit
diverse onderzoeken. Ook vermeldt de inspectie dat de kwaliteit van de
schoolleider analoog is aan de kwaliteit van de lessen die op een school
worden gegeven. Schoolleiders blijken goed in staat de professionalisering
van leerkrachten te bevorderen en slagen erin onderwijsontwikkeling met
het team als gezamenlijk doel te zien. Wanneer we schoolleiders professionaliseren en versterken in hun rol en positie, wordt onderwijskwaliteit
dus gestimuleerd. Graag zien wij de leidinggevenden in het funderend
onderwijs in het kader van de professionele ontwikkeling dan ook betrokken bij de AVS als beroepsorganisatie door actieve deelname aan ons
scholingsaanbod. De AVS biedt structurele opleidingen, korte cursussen,
lerende netwerken en maatwerkoplossingen.
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In ‘De staat van het onderwijs’ (Onderwijsverslag 2012/2013) van de inspectie blijkt dat vernieuwing en verbetering onvoldoende landt in het primaire
proces. Het is een interessante vraag welke factoren daaraan ten grondslag
liggen. Natuurlijk heeft de schoolleiding inspiratie en facilitering van professionele besturen nodig, die zorgen voor duurzame kwaliteitsborging en een
gezond meerjarenperspectief. Ook dient er professionele ruimte, vertrouwen
in schoolleiders en respect voor de professionals op scholen te zijn. Samen
optrekken voor goed onderwijs, kwaliteit en maatwerk. Investeren in passend onderwijs voor ons allemaal! _

Fullans Stratosphere
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leerlingen gaan graag naar school, maar niet met plezier naar de les

Onderwijsverslag inspectie:
‘Rol schoolleider essentieel’
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het
onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012 /2013. Passend onderwijs
staat dan nog onvoldoende op de rails en bij het opbrengstgericht werken is
(nog) geen verbetering zichtbaar. Verder zijn leerlingen gelukkig en gaan ze
graag naar school, maar ze gaan niet met plezier naar de lessen.
De kwaliteit van de schoolleider is een belangrijke factor
in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Hoe beter
de schoolleider, hoe beter de
kwaliteit van de lessen. AVSvoorzitter Petra van Haren:
“Het Onderwijsverslag bevestigt opnieuw een belangrijk
speerpunt van de AVS: de rol
van schoolleiders is van vitaal
belang. De kwaliteit van de
schoolleider staat één op één
in relatie met de kwaliteit van
de lessen.” Dit laatste is als
conclusie overgenomen uit het
eerder verschenen onderzoeksrapport van de inspectie, ‘De
kwaliteit van de schoolleider’
(zie een uitgebreid artikel
hierover op pagina 22). “We
moeten investeren in professionele schoolleiders en in professionele ruimte daarbij”, zegt
Van Haren stellig.
Ook zijn er verschillen tussen
leraren. Beginnende leraren
en leraren in de groepen 1 en
2 van het primair onderwijs
beheersen iets minder vaak de
algemeen didactische en differentiatievaardigheden. Leraren
in het speciaal basisonderwijs
tonen deze vaardigheden
wat vaker.

Opbrengstgericht
werken
Po-scholen hebben zich in
het kader van opbrengstgericht werken ingespannen
om de gegevens van het
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de planmatigheid van de zorg
minder vaak dan voorheen als
voldoende beoordeeld.
Ondersteuning in de klas is
wenselijk, zeker bij Passend
onderwijs. Ondersteuning
in de klas heeft veel minder
structuur dan ondersteuning
op schoolniveau, concludeert
de inspectie. “Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen
betrekken leraren en ouders
nog te weinig bij de invoering van Passend onderwijs.
Leraren moeten professionaliseren op deskundigheid en
differentiatievaardigheden.”

Voldoende kwaliteit

leerlingvolgsysteem op schoolen groepsniveau beter te analyseren, maar te vaak blijft het
bij daarbij, meent de inspectie.
“Er worden er geen concrete
conclusies getrokken voor het
handelen van de leraren in de
les.” Een bepalende factor bij
het succes van opbrengstgericht werken is het planmatig
en datagestuurde handelen.
Dit geldt voor bestuurder,
schoolleider en leraar. Van
Haren: “Het zou moeten betekenen dat data worden verzameld, geduid, geanalyseerd en
vertaald naar conclusies die
aanleiding geven tot bijstellen
van het eigen handelen. In veel
schoolorganisaties ontbreken
echter de onderzoekende

competenties die daarvoor
nodig zijn.”

Passend onderwijs
De helft van de scholen in het
po met basiskwaliteit heeft een
of meer belangrijke tekortkomingen in het onderwijsleerproces, signaleert de inspectie.
Vaak is dit de planmatigheid
van de leerlingenzorg. Ook in
het taalonderwijs is nog veel
ruimte voor verbetering, vooral
op het vlak van afstemming
op de onderwijsbehoeften.
De doorgaande leerlijn in het
leerstofaanbod is ook een relatief zwak punt. En er wordt
te weinig effectieve aandacht
geschonken aan leesplezier. In
het speciaal basisonderwijs is

‘d e k w a l i t e i t v a n d e s c h o o l l e i d e r
s ta a t é é n o p é é n i n r e l a t i e m e t
de kwaliteit van de lessen’

De kwaliteit van verreweg de
meeste basisscholen (98 procent) is echter voldoende. Het
overgrote deel van de scholen
krijgt van de inspectie het
oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’
voor de eindopbrengsten.
Het aantal (zeer) zwakke scholen is verder gedaald, ook in
het speciaal basisonderwijs.
Bij het opbrengstgericht werken is echter (nog) geen verbetering zichtbaar en schoolleiders verschillen in de mate
waarin ze voldoen aan de
beroepsstandaarden.
Evenals in 2011/2012 zijn er
in het (voortgezet) speciaal
onderwijs meer scholen met
basiskwaliteit. De verbetering
is het sterkst zichtbaar in
cluster 4. Wel zijn de verschillen in ontwikkeltempo tussen scholen vrij groot. Bijna
alle leraren in het speciaal
onderwijs beheersen pedagogische vaardigheden, maar
hebben wel vaak moeite met
algemeen didactische en
differentiatievaardigheden.
Belangrijk is om oog te houden voor het gegeven dat veel
opbrengsten worden uitgedrukt in gemiddelden. Veelal
worden deze gemiddelden ook
nog onterecht gebruikt om
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scholen te kwalificeren en te
‘ranken’ op kwaliteit.

Weinig plezier
Met name leerlingen in het
voortgezet onderwijs gaan
graag naar school, maar
beleven daarentegen weinig plezier aan de lessen.
Onduidelijk is waar dat aan
ligt. “Goede, uitdagende en
kwalitatieve lessen leiden
tot hogere betrokkenheid
en motivatie tot leren”, zegt
AVS-voorzitter Van Haren.
“De focus van de schoolleider,
maar wellicht ook een betere
verbinding tussen po en vo,
kan scholen hier beter in
ondersteunen.”
De verbetering in het voortgezet onderwijs gaat langzaam;
nog steeds is een op de tien
afdelingen zwak of zeer zwak.
Het vwo en de gemengde/
theoretische leerweg van het
vmbo hebben het hoogste
percentage zwakke en zeer
zwakke afdelingen. In alle
schoolsoorten, behalve in de
basisberoepsgerichte leerweg
van het vmbo, zijn afdelingen
met minder dan honderd leerlingen vaker zwak dan grotere
afdelingen.
Leraren in het vo weten in de
lessen vaak nog onvoldoende
te differentiëren naar de
leerbehoeften van de leerlingen, vindt de inspectie. “Alle
leerlingen in de klas krijgen
dezelfde instructie en moeten
dezelfde opdrachten maken.
De mate waarin de leraren
didactisch vaardig zijn, verschilt per school.”
Systematisch gebruik van
leerlinggegevens voor ondersteuning is ook in het vo niet
vanzelfsprekend. Een planmatiger aanpak zou volgens
de inspectie tot betere achterstandenbestrijding en effectievere leerlingenzorg leiden.

Trendbreuk
Ondanks de verzwaring van
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de exameneisen in havo en
vwo is het aantal gezakten
niet toegenomen. De leerlingen haalden hogere cijfers op
het centraal examen dan vorig
jaar, toen ook al van een stijging sprake was. Wel stroomden er in 2013 in de onderbouw meer leerlingen af dan
op. Een trendbreuk, meent de
inspectie, aangezien er jarenlang in de onderbouw vooral
opstroom was. Het percentage
zittenblijvers is gedaald.
Een deel van de besturen in
het vo laat de mogelijkheden
om via de schoolleiding de
kwaliteit van het onderwijs
te beïnvloeden onbenut.

kunnen scholen voorzieningen voor zorg en ondersteuning eerder inzetten. Toch
is in de klas of groep vaak
weinig terug te zien van deze
investeringen. Investeringen
mogen niet blijven steken in
de schoolorganisatie, maar
moeten doorwerken in het
dagelijks handelen in de
klas.”
Dit geldt ook bij de invoering
van Passend onderwijs. In de
samenwerkingsverbanden
wordt hard gewerkt aan Passend onderwijs. Tegelijkertijd
valt het de inspectie op dat
samenwerkingsverbanden verschillen in uitgangspunten en

‘het blijkt moeilijk om ervoor
t e zo rg e n dat d e dag e l i j k s e
onderwijspraktijk profiteert
va n ve r b et e r i n g e n e n dat
leraren en bestuurders hierin
gezamenlijk optrekken’
“Niet alle besturen geven
voldoende feedback aan hun
schoolleider(s) en niet alle
besturen zijn voldoende geïnformeerd over het reilen en
zeilen van hun school of scholen”, aldus de inspectie.

Primaire proces
Inspecteur-generaal van het
onderwijs Annette Roeters
prijst onder andere de spectaculaire verbetering in het
speciaal onderwijs. “Daar
is de laatste jaren veel vernieuwd, onder meer in het
onderwijsaanbod.”
Ze ziet in het algemeen in het
onderwijs echter weinig terug
van de investeringen in het
vaker en beter beschikbaar
maken van gegevens over de
ontwikkeling van leerlingen.
“Daardoor vallen eventuele
problemen of achterblijvende
prestaties sneller op en

visie. Ook verschillen leraren
én scholen in de kwaliteit van
de zorg en begeleiding die
ze leerlingen bieden. Scholen verschillen in hoe open
ze staan voor leerlingen die
extra zorg nodig hebben.
“Met name op het gebied van
Passend onderwijs worden de
laatste maanden flinke stappen gemaakt”, meent AVSvoorzitter Van Haren. “Zowel
ouders als leraren moeten er
nog wel beter bij betrokken
worden. Het implementeren
en borgen van Passend onderwijs vraagt om sterke schoolleiders die systemisch kunnen
leidinggeven. Het vertalen
van de koers van het samenwerkingsverband naar het primaire proces is een complexe
materie.”
Het lukt besturen wel steeds
beter om scholen financieel
gezond te houden en middelen

goed in te zetten voor het
onderwijs. Roeters: “Maar
schoolleiders en bestuurders
moeten steeds werken aan
verbetering en terugval voorkomen; eerst plannen maken,
dan het effect evalueren,
vervolgens verbeteringen
doorvoeren en daarna die
verbeteringen verankeren. Op
twee derde deel van de scholen
en opleidingen zien we dat
schoolleiders en bestuurders
daar niet volledig in slagen.
Het blijkt moeilijk om ervoor
te zorgen dat de dagelijkse
onderwijspraktijk profiteert
van verbeteringen en dat leraren en bestuurders hierin gezamenlijk optrekken.”
Een algemene conclusie
uit het Onderwijsverslag
2012/2013 is dat vernieuwing
en verbetering onvoldoende
indaalt bij leraren en daarmee bij leerlingen. De competenties en professionaliteit
van bestuurders en schoolleiders die daarvoor nodig zijn,
ontbreekt nog in veel gevallen. De AVS is van mening dat
de continue persoonlijke en
professionele ontwikkeling
van leidinggevenden hierbij
cruciaal is. Een reden om
als vakbond en beroepsorganisatie hiervoor jaarlijks
opleidingen aan te bieden die
zich hier succesvol op richten.
De AVS hoopt dat het Onderwijsverslag onderbouwing en
steun geeft aan het ontwikkelen van een meerjarenvisie
binnen het primair en voortgezet onderwijs, die gericht is
op investeren in professionals
en het versterken van leiderschap. Voorzitter Van Haren:
“Nederland wil inzetten op
kennis. Dat begint in het
funderend onderwijs en daar
moeten we ons op richten.” _
Het Onderwijsverslag
2012/2013 is te downloaden op
www.onderwijsinspectie.nl.
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e-learning in opkomst

Professionaliseringsbeleid
niet op elke school gemeengoed
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel
voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan
geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een enquête
onder schoolleiders die aangesloten zijn bij de AVS.
Het aantal scholen dat wel
een professionaliseringsbeleid
voert, is in vergelijking met
twee jaar geleden gegroeid van
72 procent in 2012 tot 81 procent in 2014. Ten aanzien van
professionalisering in leiderschap wordt coachend leiderschap het meest genoemd.
Andere thema’s die het meest
spelen bij schoolbesturen zijn
de professionalisering op het
gebied van:
• Organisatie en beleid, met
name Passend onderwijs en
opbrengstgericht werken;
• Vakspecifieke scholing, in
het bijzonder taal/lezen,
gedrag en ict. Ook het didactisch handelen heeft nadrukkelijke aandacht binnen de
professionalisering;

• L eren leren: de leer
cultuur/professionele
leergemeenschap.

Leervormen
In 2012 heeft de AVS een vergelijkbaar onderzoek gedaan
naar professionalisering

Run op Lerarenbeurs
Op 11 april, anderhalve week nadat de nieuwe
aanvraagronde voor de Lerarenbeurs van start
ging, hadden al ruim 2.800 leraren een beurs
aangevraagd.
Totaal zijn er dit jaar 7.000 opleidingsbeurzen beschikbaar
voor leraren die hun vakkennis willen verbreden of zich willen
specialiseren via een bachelor- of masteropleiding. Leraren
kunnen met de beurs een tegemoetkoming krijgen in de kosten
van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Scholen
kunnen daarnaast een vergoeding krijgen om een leraar
studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.
De Lerarenbeurs kan nog tot en met 31 mei aangevraagd
worden via www.duo.nl.
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onder AVS-leden, waardoor
trends en ontwikkelingen
goed te volgen zijn. De thema’s die nu spelen, verschillen weinig met de onderwerpen die in 2012 veel aandacht
kregen. Cursussen, intervisie
en collegiale consultatie zijn
nog altijd de meest toegepaste
leervormen onder schooldirecteuren. Wel laten e-learning
en blended learning een groei
zien in vergelijking met 2012.
Dit komt mede door de digitalisering van de werk- en
leeromgeving.

Motieven
Leerkrachten en schoolleiders verschillen weinig in de
keuze voor leervormen. Ook
leerkrachten volgen vooral
cursussen. Volgens de ondervraagde directeuren werken
leerkrachten voornamelijk
aan hun professionalisering
omdat dat van hen verwacht
wordt, omdat ze zich willen
blijven ontwikkelen en om
in te spelen op vraagstukken
in de school. Maar de laatste
twee redenen spelen wel een
sterkere rol; voor scholen met
een professionaliseringsbeleid
speelt dit bovendien significant sterker dan scholen
zonder een beleid. Hetzelfde
verschil is te zien wat betreft
de motieven van directeuren
zelf in hun professionalisering. Bijna een derde van de
leidinggevenden geeft aan dat
het initiatief voor professionalisering bij de medewerkers

ligt; voor een op de vijf geldt
dat de directie bepaalt welke
professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd worden. De
helft van alle directeuren zegt
een faciliterende rol te hebben
en professionaliseren niet op
te leggen.
Schooldirecteuren worstelen
wel met de vormgeving van
leren in teamverband. Hoewel
ze dit een effectieve vorm van
professionalisering noemen,
vinden ze het lastig de uitwisseling van kennis en leren van
elkaar te realiseren. Daarnaast
staan tijdgebrek en bureaucratie volgens de ondervraagden
een goed professionaliseringsbeleid in de weg.

Impact registratie
De eis voor registratie geeft
gemiddeld genomen wel een
impuls aan professionalisering op de school; dit geldt
sterker voor het lerarenregister dan het schoolleidersregister. In 2012 is gevraagd in
welke mate leidinggevenden
het eens waren met een
verplichting tot professionalisering voor respectievelijk
onderwijsgevenden, directeuren en bestuurders. Bijna
alle respondenten waren het
daar (sterk) mee eens (ruim
90 procent). Toch geeft ongeveer de helft in 2014 aan dat
het register – dat inmiddels
verder ingevoerd is – geen tot
weinig impuls heeft gegeven
aan de professionalisering op
de school.
De digitale vragenlijst van
de AVS is ingevuld door door
646 schoolleiders en 45 bovenschools managers/bestuurders. _
De volledige uitkomst van
de enquête is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/
scholenpanel.
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1.500 extra onderwijsbanen

Groen licht voor sectorplan
basisonderwijs en ict
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de
ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan
wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de
sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en
jonge leerkrachten kan aantrekken.
Met het sectorplan kunnen er
minimaal 1.500 extra onderwijsbanen ontstaan. Minister
Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) heeft
dit 9 april bekendgemaakt.
De uitvoering van het plan
vindt in twee jaar tijd plaats.
De goedkeuring toont aan
dat ook het ministerie van
SZW het belangrijk vindt om
de arbeidsmarktknelpunten
in het onderwijs aan te pakken. AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Het sectorplan is
voortgekomen uit de sector
zelf en zal ook door de sector
zelf verder ingevuld moeten worden. Dit vraagt van

besturen en schoolleiders een
proactieve houding, waarbij
een goede visie op personeelsbeleid van groot belang is.
Het behoud van kwaliteit en
jonge leerkrachten is nodig

bij het vormgeven van goed
onderwijs.” Tot eind mei kunnen nieuwe sectorplannen
worden ingediend.

Transfercentra
Het aantal leerlingen in het
basisonderwijs neemt af,
waardoor afgestudeerden van
de pabo steeds vaker werkloos
zijn. De verwachting is echter
dat vanaf 2016 een lerarentekort dreigt door de vergrijzing. Om goed opgeleide jonge leerkrachten te behouden
voor het onderwijs en zo het
toekomstige tekort op te vangen, worden drie aanpakken
centraal gesteld in het sectorplan. Onder het motto ‘Samen
aan de slag voor het onderwijs
van morgen’ wil het kabinet
extra instroom van 840 jonge
werkloze leerkrachten genereren door hen bijvoorbeeld in
te zetten als klassenassistent,
of hen in tweetallen voor de
klas te zetten. Regionale transfercentra zorgen daarbij voor
bemiddeling van werk naar
werk in die regio’s waar nog
tot 2020 krimp zal zijn. Daarnaast moet er ruimte komen

voor 560 jonge leerkrachten
doordat oudere leerkrachten
bijvoorbeeld andere taken
krijgen naast het lesgeven.
Ook wordt er ingezet op baangarantie in andere regio’s
voor achthonderd met ontslag
bedreigde leerkrachten in
krimpgebieden. Hier worden
landelijke mobiliteitstools
ingezet voor de transfercentra
en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land, zoals
een ‘helpdesk mobiliteit’ en
een ‘PO-makelaar’.

Ict-sector
In de ict-sector is in de
komende jaren behoefte aan
nieuwe en gekwalificeerde
medewerkers die goed kunnen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen in de
nieuwe technologie. In deze
sector wordt onder andere
ingezet op vijfhonderd extra
leerwerkplekken in het mbo
en aanvullende scholing voor
tweehonderd leerlingen,
naast de reguliere opleiding
op mbo- of hbo-niveau, met
baangarantie. _

voorstel vakbonden

Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad is in een cruciale fase beland.
Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest en hebben de bonden een voorstel gedaan.
De vakbonden hebben hun
eerder gepresenteerde inzet
nader uitgewerkt en hierop
een toelichting gegeven.
Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat alle voorstellen
in principe onderhandelbaar
zijn, met uitzondering van
de vitaliteitsregeling. Deze
ziet de AVS als een eindbod,
omdat het gedeeltelijk betrekking heeft op de opvolging
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van de BAPO. De AVS hecht
waarde aan een uitwerking
waarbij de rechten voor elke
werknemer en een haalbare
overgangsregeling geborgd
zijn.
Verder is aangegeven hoe,
in het kader van de vermindering van de werkdruk, de
40-urige werkweek gestalte
kan krijgen. Voor de AVS
zijn de volgende punten van

cruciaal belang: elke schoolleider een eigen school (BRINnummer), functiebeschrijvingen conform FUWASYS voor
de schoolleider, normjaartaak
en professionalisering schoolleiding. Deze zijn in het voorstel opgenomen met steun
van de andere bonden.
In de praktijk blijkt dat de
functie van schoolleider
aan devaluatie onderhevig

is, terwijl in de actualiteit
steeds naar voren komt dat de
schoolleider een onmisbare
rol in elke school inneemt,
onder andere met betrekking
tot de onderwijskwaliteit. _
De PO-Raad praat op 23 april
verder met de vakbonden over
het voorstel, dat te downloaden is op www.avs.nl/dossiers/
personeelsbeleid/caopo.
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onderwijspoort

Krimp: een veelkantig vraagstuk
Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe
behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat
tijdens Onderwijspoort Krimp – dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad
op woensdag 2 april organiseerde – zijn schoolleiders, besturen en overheden
het over één ding eens: de urgentie is hoog.

Samenwerkingsscholen
oprichten makkelijker maken
en de fusietoets afschaffen.
Dat zijn twee van de oplossingen die schoolbesturen
aandragen om het krimpvraagstuk aan te pakken. In
veel regio’s daalt het leerlingenaantal jaarlijks met tweeënhalf procent en staan steeds
meer lokalen leeg. Vooral
belemmerende regelgeving
beheerst het debat begin april
in Nieuwspoort in Den Haag.
Bestuurders uit Zeeland,
Limburg, Friesland en de
Achterhoek schetsen hoe zij

worstelen om kwalitatief
goed onderwijs te blijven
bieden, terwijl de bekostiging
terugloopt. Die oplossingen
zijn nogal eens moeilijk in
overeenstemming te brengen
met de wet. “Pas als je onder
de opheffingsnorm komt, mag
je een samenwerkingsschool
starten. Maar dan is het al te
laat. De opheffingsnorm voor
het voortgezet onderwijs is
zo laag, dat een school dan al
niet meer te exploiteren is”,
zegt Henk van Esch, bestuursvoorzitter van Stichting
Achterhoek VO.

CDA-kamerlid Michel Rog wil
de besturen best tegemoet
komen. “Wij waren vroeger
misschien terughoudend, nu
omarmen we samenwerkingsscholen. Mits de scholen dat
zelf willen. Het moet niet
worden opgelegd door de
landelijke of lokale overheid.”
D66 heeft al eens voorgesteld
de fusietoets, ook een belemmerend proces, af te schaffen.
“Maar de Tweede Kamer is er
nog niet aan toe”, zegt Paul
van Meenen, D66-kamerlid.
“Nee, want grote besturen
vormen echt een risico”,

repliceert Rog. Het vraagstuk
‘krimp’ blijkt vele kanten te
hebben.
“Het is een complex thema”,
verzucht gespreksleider Boris
van der Ham na anderhalf
uur debatteren. “Krimp is
een complex thema. Ratio,
cijfers en emotie spelen een
rol. Daarin moeten we een
evenwicht vinden.” Alle aanwezigen voelen de urgentie
om het krimpvraagstuk aan
te pakken. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “We hebben
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om
kansen voor kinderen en om
de arbeidsmarkt nu en straks.
Een schoolleider kent de
context.” _
Het uitgebreide verslag met
(meer) foto’s is te vinden
op www.avs.nl/dossiers/
onderwijspoort.

Foto’s: Jan de Groen

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

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl
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advies onderwijsraad:

‘Toegevoegde waarde ongeschikt voor
oordeel over kwaliteit school’
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen
om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de
school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad
in het advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering
– niet voor beoordeling’.
Inzicht in de ontwikkeling
van leerlingen (leerwinst)
helpt leraren hun onderwijs
goed af te stemmen op hun
leerlingen. Kennis over wat de
school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde
waarde) stelt scholen in staat
hun resultaten te vergelijken
met andere scholen en hiervan te leren.
Volgens de Onderwijsraad is
toegevoegde waarde een te
beperkte maat voor de beoordeling van de opbrengsten van
een school. Het geeft waardevolle informatie over de goed
meetbare onderdelen van het
onderwijs, maar geen inzicht
in andere vaardigheden of
specifieke omstandigheden.
Bovendien laat internationale
ervaring zien dat scholen
ongewenst strategisch gedrag
gaan vertonen wanneer zij
op hun toegevoegde waarde
worden ‘afgerekend’. Bijvoorbeeld door vooral aandacht
te schenken aan onderdelen
die in de toetsen aan bod
komen of bewust toetsscores
te beïnvloeden.

Onjuiste toepassing
Ook de AVS is van mening
dat de toegevoegde waarde
deel uit kan maken van
een kwaliteitsoordeel over
een school, maar dit nooit
op zichzelf kan zijn. AVSvoorzitter Petra van Haren:
“In analogie met de manier
waarop Citoscores worden
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vertaald naar ‘rankinglijstjes’
zou het gevaar bestaan dat
ook het begrip ‘toegevoegde
waarde’ wordt gebruikt voor
een onjuiste toepassing: het
ranken van scholen zonder
een breder kwaliteitsbeeld.
In dialoog met de omgeving,
maar ook bijvoorbeeld via de
instrumenten Vensters PO en
VO kunnen scholen zich breed
verantwoorden over hun
leeropbrengsten vanuit hun
kwaliteitszorg en in de eigen
schoolcontext.” Ook nu weer
blijkt het belang van verdere
ontwikkeling van gegevenskennis en de onderzoekende
houding van schoolleiders,
zoals recentelijk bevestigd in
het rapport van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van
schoolleiders.

Datawijsheid
De Onderwijsraad signaleert dat scholen maar weinig gebruikmaken van de
beschikbare gegevens over
de vorderingen van hun
leerlingen, terwijl die een
waardevolle bijdrage leveren aan het verhogen van
de onderwijskwaliteit. Ook
de leerlingen zelf kunnen
daar profijt van hebben. Dit
vraagt om ‘datawijsheid’
van leraren en schoolleiders:
het begrijpen van de leerwinstgegevens, hierover met
elkaar in gesprek gaan en
op die manier het onderwijs
verbeteren.

Open dialoog
In het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs
zouden leeropbrengsten een
minder zware rol moeten
spelen, terwijl kwaliteitszorg van scholen juist een
grotere plek moet krijgen,
is het advies van de Onderwijsraad. Ruimte voor een

open dialoog is belangrijk,
zodat scholen kunnen laten
zien welke omstandigheden
hebben geleid tot de resultaten. Ook de bestaande
opbrengstindicatoren kunnen worden verbeterd. Door
meer rekening te houden
met het opleidingsniveau van
de ouders en de aanwezigheid van zorgleerlingen op
de school, ontstaat al een
genuanceerder beeld van de
verschillen in leeropbrengst
tussen scholen met uiteen
lopende leerlingpopulaties. _
Een samenvatting van
het rapport van de Onderwijsraad is te lezen op
www.onderwijsraad.nl.

handboek passend onderwijs en
kwaliteit vso verkrijgbaar

Registratie leerlingen
in BRON wijzigt
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een
handboek beschikbaar gesteld met informatie over
de veranderingen in het uitwisselen van leerling
gegevens in verband met Passend onderwijs en de
wet Kwaliteit vso.
Met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 verandert de registratie van leerlingen in BRON. In het handboek
staan gegevens die voor en na de start van Passend onderwijs
met BRON uitgewisseld moeten worden.
Het handboek is bedoeld voor WPO- en WEC-scholen. Elk hoofdstuk beschrijft de verschillende situaties die kunnen voorkomen
bij het inschrijven van leerlingen op een school of instelling. _
Het handboek Passend onderwijs en kwaliteit vso is te
downloaden op www.duo.nl. Meer informatie: www.duo.nl,
www.passendonderwijs.nl of de AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl,
tel. 030-2361010
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wijzigingen door invoering passend onderwijs

Regeling bekostiging 2014 / 2015 bekend
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de
regeling in voorgaande schooljaren houdt verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014.
De personele bekostiging
van scholen in het primair
onderwijs wordt elk schooljaar toegekend. In de regeling
worden de bedragen daarvoor
vastgesteld. Een aantal artikelen zijn komen te vervallen,
zoals de artikelen over de
leerlinggebonden financiering
(LGF) en de aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen.
Ook komt de vergoeding voor
regionale expertisecentra te
vervallen, omdat de centra
met ingang van 1 augustus
2014 worden opgeheven. De
bijbehorende middelen gaan
vanaf die datum naar de
samenwerkingsverbanden.
In het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het Begrotingsakkoord van eind vorig jaar

tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn nieuwe investeringen vanaf 2015 voor het
primair onderwijs in het vooruitzicht gesteld. De prijzen in
de nieuwe regeling zijn hierop
nog niet aangepast, omdat
“het daadwerkelijk beschikbaar komen van de extra middelen en de wijze waarop dit
gebeurt onder andere afhankelijk is van nog te maken
afspraken over modernisering
van de arbeidsvoorwaarden en
het sluiten van een sectorakkoord.” Pas als duidelijk is hoe
de extra middelen beschikbaar
zullen worden gesteld, kunnen de prijzen waar nodig
worden bijgesteld. Het ministerie van OCW verwacht later

in 2014 meer duidelijkheid.
De prijsaanpassingen die in
deze regeling voor het schooljaar 2014/2015 zijn verwerkt,
betreffen alleen de bijstellingen die volgen uit het Actieplan Leerkracht. Meer specifiek
gaat het om het resterende
deel van het functiemixbudget
voor 2014 en om het functiemixbudget voor de eerste zeven
maanden van 2015. Ten opzichte van de vastgestelde bedragen
voor het schooljaar 2013/2014
worden hiermee de voorlopige
bedragen voor het schooljaar
2014/2015 voor de gemiddelde
personele last van het onderwijzend personeel met 0,278
procent verhoogd.
De volgende prijzen in de regeling blijven ongewijzigd:

• De gemiddelde personele last
van het onderwijsondersteunend personeel en van de
schoolleiding;
• De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus
2014 ongewijzigd vastgesteld
op 4,026 procent van de
loonkosten;
• De opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd
vastgesteld op 1 procent van
de loonkosten. _
De officiële bekendmaking van
de nieuwe regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/
financien/lumpsum.
Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl,
tel. 030-2361010

veel interesse voor wetenschap en techniek

Context belangrijk bij prestaties kleuters
Kleuters zijn gefascineerd door wetenschap en techniek. Ze bestoken
volwassenen met waaromvragen. De context, zoals de inrichting van de taak of
het soort objecten dat gebruikt wordt, speelt een belangrijke rol bij prestaties
van kleuters. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Heidi Meindertsma aan de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Meindertsma onderzocht hoe
kleuters presteren als ze bij het
uitvoeren van een taak moeten
voorspellen en verklaren wat
er gebeurt. Het onderzoek
maakt deel uit van het onderzoeksprogramma TalentenKracht, gericht op kinderen
tussen de drie en veertien jaar
met als doel de natuurlijke
interesse van kinderen voor
8

wetenschap en techniek te
behouden. De RUG-promovenda liet kinderen verschillende
taken uitvoeren en onderzocht
bijvoorbeeld in hoeverre kleuters kunnen voorspellen of een
knikker zinkt of drijft en of ze
kunnen verklaren waarom dat
zo is.
De docent-onderzoeker ontdekte dat de prestatie van een

kleuter op het moment zelf
ontstaat en ook voortdurend
verandert. Opmerkelijk is ook
dat ze nauwelijks een verband
kon vinden tussen voorspellen en verklaren. “Als een
kind goed kan voorspellen dat
een potlood drijft, betekent
dat niet dat het dit ook kan
verklaren. Andersom kan een
kind dat iets verkeerd heeft

voorspeld een complexe en
correcte verklaring geven”,
aldus Meindertsma.
De context en met name het
gedrag van volwassenen heeft
een grote invloed op de prestaties van jonge kinderen.
Een volwassene die voortdurend aanmoedigt door (open)
vragen te stellen en door te
vragen, lokt de meest complexe en inventieve antwoorden bij kinderen uit. Volgens
Meindertsma zijn kleuters
gebaat bij een optimale
leeromgeving waarbij ze de
kans krijgen zelf ontdekkingen te doen en verklaringen
te bedenken. _
Meer informatie: www.rug.nl

illustratie _ jos collignon
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them a _ professionaliseren, meer dan alleen opleiden

profe ssion a l iseren? zie he t

Over het thema

Het stond enkele weken geleden vetgedrukt in
elke krant: de kwaliteit van de schoolleider is
bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.
Het is de conclusie van een recent onderzoek

Netwerk

gebeurt de he

door de onderwijsinspectie, en ook een kolfje
naar de hand van de AVS. Want de vereniging
zet zich al jaren in om samen met de sector de
positie en kwaliteit van de schoolleider naar
een hoger plan te brengen. En met succes.
Ruim driekwart van de schoolleiders presteert
volgens de inspectie gemiddeld goed.
Een kwart daarvan zelfs bovengemiddeld.
Schoolleiders blijken bijvoorbeeld goed in het
bevorderen van de professionalisering van hun
team. Maar hoe creëer je als schoolleider een
professionele leergemeenschap en wat houdt

In een lerende school blijven schoolleiders
en leerkrachten zich professionaliseren.
Niet alleen met cursussen: ook de studiereis,
het samen ontwikkelen van een lespakket
en collegiale consultatie zijn bronnen van
kennis. Het Schoolleidersregister PO bezint
zich momenteel op de criteria voor de

dat eigenlijk in? Hoe houd je jezelf, je team en

onderhoudseisen. Hoogleraar Maarten de

het onderwijs op een hoog kwaliteitsniveau?

Laat, lector/onderzoeker Meta Krüger en

Dat kan bijvoorbeeld door je te ontwikkelen
via trainingen en intervisie, maar ook via
‘kruisbestuiving’ met collega’s tijdens
vergaderingen of toevallige ontmoetingen bij
de koffieautomaat. En door te sparren met een

onderwijsbestuurder Heb Huibers pleiten voor
de erkenning van het informele netwerkleren.
tekst marijke nijboer

goed functionerende en kritische (G)MR houdt
de directie zich scherp: “Discussie maakt de
school beter.”
Daarover gaat dit themanummer van Kader
Primair. Praat er eens over met uw collega’s,
bijvoorbeeld bij de koffieautomaat…
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Leren doe je dagelijks, op allerlei manieren, zegt Maarten
de Laat. De hoogleraar, verbonden aan het Welten-instituut
van de Open Universiteit, leidt momenteel een onderzoek
naar netwerkleren voor de Universiteit van Zuid-Australië
in Adelaide. Dankzij een Skypeverbinding is te zien hoe hij
in zijn werkkamer zijn woorden met gebaren onderstreept.
“Professionaliseren is wat mij betreft heel breed. Het past
in de context van een leven lang leren en ontstaat vooral
naar aanleiding van vraagstukken die mensen in hun dagelijks werk tegenkomen.”

breed!

leren

le dag, overal
Meta Krüger, lector Leiderschap in het Onderwijs bij Penta
Nova, is het met hem eens. “De schoolleider heeft een
belangrijke rol bij het creëren van een professionele leergemeenschap. Ook hij/zij leert op allerlei manieren in de
school en gaat netwerken aan met andere schoolleiders.
We weten uit de literatuur dat contacten buiten de school
heel belangrijk zijn voor leren. Schoolleiders zitten in allerlei gremia en zijn actief in veranderingsprocessen, dus het
zou raar zijn als je dat niet meerekent.”

Bij de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe &
Bommelerwaard (CPOB) is netwerkleren al heel gewoon.
CvB-voorzitter Heb Huibers: “Wij kijken vanuit onze
gezamenlijke visie en missie naar onze data, met als
vraag: wat is er nodig om de organisatie nog succesvoller
te maken? We kijken bij elkaar in de klas en doen veel
samen.” CPOB werkt met dedicated groups, waar mensen
met dezelfde belangstelling kennis delen en onderwijsmiddelen ontwikkelen. “De uitwisseling met collega’s
zorgt voor een kruisbestuiving. Dat gebeurt in workshops,
maar ook tijdens een teamvergadering.”
De CPOB-academie biedt scholingsactiviteiten, verzorgd
door zowel externen als eigen mensen. “Er werken hier
vierhonderd mensen; we hebben een schat aan ervaring
en kennis in huis.” Directeuren en leerkrachten volgen
aparte scholing. De directeuren bekwamen zich momenteel in systeemleiderschap. Huibers: “De directeur moet
leidinggeven aan een school én deze zien als onderdeel
van het systeem van de totale organisatie. Je leert vanuit
een systeem denken en leidinggeven. Dat past bij onze
strategische uitgangspunten. Een uitstekende besteding
van het professionaliseringsbudget voor directieleden,
vind ik.”
>

Ook het bezoeken van congressen
draagt bij aan professionalisering.
Foto: Will Geurds
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Sociale relaties Netwerkleren laat zich niet inroosteren; het maakt onderdeel uit van je hele bedrijfscultuur,
zegt wetenschapper De Laat. “Het houdt in dat je je sociale
relaties betrekt bij de oplossing van een vraagstuk of probleem. En dat je je openstelt voor anderen die bezig zijn
met vraagstukken. Sommigen denken dat netwerkleren
alleen kan in online communities, maar ik ga uit van sociale
relaties. Netwerkleren gebeurt ook tijdens toevallige ontmoetingen of een gesprek bij de koffieautomaat.”
Bij professionalisering denken we vaak allereerst aan een
degelijke cursus. Die kan prima zijn, zegt De Laat, maar
verwacht niet blindelings kwaliteit. “Een cursus sluit niet
altijd even goed aan bij de vraagstukken van mensen. En:
vinken de cursisten het presentielijstje af of zijn ze actief
betrokken? Het zou verstandig zijn als organisaties meer
oog krijgen voor netwerkleren. Als je mensen de ruimte

Meta Krüger, lector Leiderschap in het
Onderwijs: “Er zijn nog mensen met een
traditionele kijk op leren. Ik denk dat het
beroepsregister voor schoolleiders daar een
enorme schwung aan kan geven.”

Hoogleraar Maarten de Laat: “Netwerkleren
houdt in dat je je sociale relaties betrekt bij
de oplossing van een vraagstuk of probleem.
Dat kan ook tijdens toevallige ontmoetingen
of een gesprek bij de koffieautomaat.”

geeft om dingen op te pakken en er een open dialoog
ontstaat, vinden mensen de professionele ruimte en autonomie om zelf dingen te ontplooien. Dat is waardevol voor
hen én de organisatie.”

Kennismakelaar Netwerkleren moet bottom up en
informeel blijven, vindt De Laat. Dat klinkt wat ongrijpbaar, maar toch kun je als schoolleider wel degelijk zicht
houden op de vorderingen. Dat bereik je allereerst door
actief betrokken te zijn als ‘kennismakelaar’: je weet met
welke thema’s mensen bezig zijn, brengt hen met elkaar in
contact en ziet erop toe dat iemand het voortouw neemt bij
belangrijke activiteiten.
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Bovendien heeft De Laat met collega-onderzoekers verschillende tools ontwikkeld die netwerkactiviteiten zichtbaar
maken, zoals ‘Netwerk in beeld’. “Hierbij geven mensen
zelf aan wat de thema’s zijn van hun ontwikkeling en met
welke collega’s en peers buiten de school ze daarmee in een
lerend gesprek bezig zijn. Je krijgt een woordenwolk te zien
van alle leerthema’s binnen je organisatie en je ziet het
sociale leernetwerk van de betrokkenen. Als schoolleider
kun je aan de hand daarvan zeggen: ik zie dat jij daarmee
bezig bent, hoe kan ik je daarin ondersteunen?”
Verder is er de toolkit netwerkleren, die als app is te
installeren. De toolkit verschaft informatie over wat netwerkleren is en hoe je daarmee om kunt gaan. De app
ondersteunt bij het opstarten van netwerken en reikt
mogelijke activiteiten aan.
Ten slotte ontwikkelde De Laat met Etienne Wenger en

CvB-voorzitter Heb Huibers: “Het onderwijs
is niet de meest actieve sector als het gaat
om professionalisering. Met een register zet
je daar wat meer druk op.”

Beverly Trayner een model voor waardecreatie. Dit maakt
de leeropbrengst zichtbaar. “We zien leren als een proces
van waardecreatie. Aan de hand van dit model bespreek
je waarom je bepaalde dingen doet en wie daarbij zijn
betrokken. En ook met welke indicatoren je kunt laten
zien welke waarde het heeft opgeleverd. Voor jezelf, maar
ook voor je collega’s, voor de organisatie of het onderwijs

‘e e n c u r s u s s l u i t n i e t
a lt i j d e v e n g o e d a a n b i j d e
vra agstukken van mensen’
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in het algemeen.” Om het niveau van participatie te
meten wordt bijvoorbeeld onder andere gekeken naar de
aanwezigheid op bijeenkomsten en het bezoek aan websites. Om de kwaliteit van de interactie te meten wordt
onder andere gekeken in hoeverre mensen eigen praktijkervaringen inbrengen in de leeromgeving.
De Laat: “Belangrijk is dat je de betrokkenheid stimuleert.
Dat doe je door zelf als schoolleider of manager ook heel
betrokken te zijn en mee te doen aan bepaalde dingen.”

‘ik wil het informele leren niet
formaliseren, ma ar wel formeel de
a andacht voor informeel leren’
Hij wijst ook op het nut
van ‘sponsorschap’. Dat
betekent dat de leidinggevende niet bepaalt wat er
geleerd wordt, maar leerprocessen sponsort. Hij/
zij bepaalt niet de vorm
en inhoud, maar stelt wel
eisen over waar de professionele collega’s toe in staat
moeten zijn. “Want jij
bent als schoolleider wel
verantwoordelijk voor een
bepaald kwaliteitsniveau.”

Register

Om informeel leren echt de
ruimte te geven, zou het
ook formeel erkenning
moeten krijgen in de
registers, vinden de geïnMarja Creemers, directeur Schoolleiders
register PO: “We merken dat schoolleiders
terviewden. De Laat: “Ik
het belangrijk vinden dat netwerkleren ook
wil het informele leren
een plek krijgt in het register.”
niet formaliseren, maar
wel formeel de aandacht
voor informeel leren.”
Bestuurder Huibers: “Ik snap waarom de registers er zijn;
het onderwijs is niet de meest actieve sector als het gaat
om professionalisering. Met een register zet je daar wat
meer druk op.”
Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister
PO, vertelt dat de organisatie nog bezig is met de ontwikkeling van de herregistratiemethode. “We zijn volop in
discussie met schoolleiders, stakeholders van schoolleiders
zoals bestuurders, leerkrachten en hrm-professionals uit
het primair onderwijs, opleiders en wetenschappers, over
hoe we dit vorm en inhoud gaan geven, zodat het ook
daadwerkelijk betekenis krijgt voor schoolleiders.” Eind
juni moeten de contouren helder zijn. “We merken dat
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schoolleiders het belangrijk vinden dat het netwerkleren
daar ook een plek in krijgt”, aldus Creemers.
Krüger was als wetenschapper betrokken bij de ontwikkeling van de Beroepsstandaard voor schoolleiders PO, die
de basis vormt voor het Schoolleidersregister. Zij licht toe:
“Naast een verplichte basisopleiding voor schoolleiders kun
je voor wat betreft de onderhoudseisen denken aan geaccrediteerde cursussen, intervisie, netwerken van schoolleiders, zelfs een project op school waarvan je kunt aantonen
dat je er in samenwerking met anderen van leert. Ik hoop
zeer dat het register dat inderdaad gaat erkennen. Het digitale instrument (http://instrument-schoolleidersregisterpo.
nl) dat bij de Beroepsstandaard hoort, kan het leren van
schoolleiders ondersteunen.”
De Laat: “Je moet wel goed naar de criteria kijken. Het is
zinloos om mensen te verplichten om in drie landelijk
erkende netwerken te zitten. Je moet kijken naar de leerresultaten. Als jij op basis van een probleem in de praktijk
met twee collega’s een nieuw lessenplan hebt gemaakt,
laat het succes van dat lessenplan zien in hoeverre jij wat
geleerd hebt.”

Eigen invulling

Al wil hij ‘formeel de aandacht voor
informeel’, De Laat vindt wél dat schoolbesturen zelf moeten kunnen bepalen hoe ze professionalisering invullen.
“Netwerkleren komt voort uit de persoonlijke motivatie om
met je vak bezig te zijn. Mede omdat het vaak onzichtbaar
is, heeft het een zelfregulerend karakter. Als je netwerk
leren gaat verplichten, formaliseer je het. Dan verliest het
de kracht van het informele. Je kunt niet op woensdag
middag twee uur netwerkleren. Het maakt als het goed is
altijd onderdeel uit van je houding.”
Ook volgens Krüger zien steeds meer schoolleiders het nut
van netwerkleren. “Maar er zijn nog mensen met een veel
traditionelere kijk op leren. Ik denk dat het beroepsregister
daar een enorme schwung aan kan geven. Als je het informele leren erkent in de onderhoudseisen voor registerdirecteuren, komen zij vanzelf op het juiste spoor.”
De Laat: “Vanuit de verantwoordelijkheid om een organisatie aan te sturen, schiet je al gauw in een controlerende
rol. Dan denk je: hier zit een kennishiaat, we huren een
expert in. Kijk eens hoe mensen zelf een weg zoeken en wat
de kracht daarvan is. Als je mensen vraagt hoe het komt
dat zij zo goed zijn in hun vak, noemen ze zelden cursussen op. Informeel leren is krachtig en het ligt dichter bij
jezelf dan je denkt.” _

Het Schoolleidersregister PO organiseert op 6 mei aan
staande een bijeenkomst voor schoolleiders waarin zij mee
kunnen praten over de herregistratiecriteria. Hét moment
om input te geven op wat zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld
of en hoe informeel leren onderdeel uit moet maken van de
herregistratie. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/nieuws/
detail/6-mei-aan-de-tekentafel.
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p r o f e s s i o n e l e m e d e z eg g e n s c h a p, p r o f e s s i o n e l e s c h o o l
Medezeggenschap op scholen wordt belangrijker. De invloed via de WMS sterker.
De onderwerpen waarover de (G)MR adviseert of die om instemming vragen steeds zwaarder.
Denk aan krimp of Passend onderwijs. Dat vergt een professionaliseringsslag van het
medezeggenschapsorgaan. Hoe krijg je dat voor elkaar?

tekst vanja de groot

‘Ze mogen het me
best een beetje
moeilijk maken’
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Met de toegenomen autonomie in het onderwijs zijn ook
de verantwoordelijkheden van schoolbesturen toegenomen.
“Ten opzichte van tien jaar geleden maken we veel meer
eigen keuzes op bijvoorbeeld het gebied van financiën,
organisatie- en personeelsbeleid”, vertelt Levien Hamelink,
algemeen directeur bij scholengroep ProBaz in de gemeente
Terneuzen (negen scholen). “De vraagstukken die nu bij de
(G)MR worden neergelegd, vergen specifieke deskundigheid.
Moet een school fuseren ja of nee, hoe ga je om met ontslagen en mobiliteit? Om beleid te maken heb je gelijkwaardige
gesprekspartners nodig. Bovendien verkleint een goed functionerende (G)MR het gat tussen schoolbestuur, werkvloer
en ouders.”
Caroline le Clercq, directeur van de Van Reenenschool in
Bergen (Noord-Holland) vindt het belangrijk dat ouders en
leerkrachten beleidsmatig meedenken. “Discussie maakt een
school beter. Bijvoorbeeld over een renovatie of talentontwikkeling. Als je de MR goed informeert en verantwoording
aflegt, creëert dat draagvlak en krijg je goed advies terug.”
Yü-lien Tjiong, voorzitter van de MR op de Van Reenenschool
(acht leden): “De MR is de basis om de school professioneel
neer te zetten. Scholen zijn een soort bedrijfjes, die samen
met een georganiseerd team en ouders gerund worden. Ik
zie het als onze taak om obstakels te signaleren en de kwaliteit van het onderwijs en een heldere communicatie tussen
school en ouders te bewaken.“

Proactief Ouders en leerkrachten uit de GMR van ProBaz
(achttien leden, twee per school, red.) volgden scholing
op maat om de inrichting van het orgaan en zijn rol te
verbeteren. Hamelink: “De GMR was een afwachtende en
reactieve houding gewend, terwijl er steeds meer behoefte is
aan proactieve medezeggenschap en vooruit kunnen denken
over consequenties van beleidsbesluiten.” De scholing
heeft zijn vruchten afgeworpen. De GMR kan zich nu beter
positioneren en is
minder afhankelijk
van de algemeen
directeur en het
bestuur. “Beter
dan anderhalf jaar
geleden pakken
ze hun eigen
ontwikkeling nu
zelfstandig op. Dat
maakt mijn positie
minder ‘eenzaam’
en je kweekt
wederzijds begrip en
gezond dualisme. Ze
mogen het me best
een beetje moeilijk
maken. Dat is goed
Caroline le Clercq, schoolleider op de
Van Reenenschool: “Gelukkig denken
voor mij en de
de meeste ouders in de MR breder dan
organisatie”, aldus
alleen hun eigen kinderen.”
Hamelink.
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MR-voorzitter
Tjiong hamert ook
op een proactieve
inbreng. “Behandel
in vergaderingen
niet alleen de verplichte onderdelen
en wacht niet
af totdat er iets
gebeurt, maar heb
het ook over zaken
als toekomstige
onderwijsvormen,
oudertevredenheid
en een uniforme
communicatie om
je als school naar
Levien Hamelink, algemeen directeur
ProBaz: “Een goed functionerende
buiten toe goed
(G)MR verkleint het gat tussen
te profileren.”
schoolbestuur, werkvloer en ouders.”
Om beter in de
materie en begrippen te komen volgde haar MR een training, aangeboden
door het bestuur (door een recente wijziging in de WMS
gaat scholingsgeld voortaan rechtstreeks naar de (G)MR,
red.). “Je ziet dat MR-leden door scholing beter begrijpen
waarom bepaalde beslissingen worden genomen, waarom
een school iets doet.” Tjiong zorgde tevens voor een MRreglement, jaarplanning, vergaderrooster en statuten. “De
MR heeft nu ook een secretaris en penningmeester. Verder
hebben we voor het eerst een jaarverslag gemaakt met
daarin onze acties en belangrijke onderwerpen die behandeld zijn, zoals mobiliteit.”

Winst Een goede (G)MR werkt beleidsmatig en is geen
klachten- of incidentenbureau, aldus Hamelink. “Waak
ervoor dat je niet met ieder ad hoc, minder beleidsmatig
issue meegaat”, waarschuwt ook Tjiong. “Dat kan de
Ouderraad ook doen. Je moet de lange termijn voor ogen
houden. Het is goed om snel en adequaat te reageren op
zaken die dat vragen, maar de lange termijn heeft een
grotere rol, zeker als je op beleidsmatig niveau mee wilt
denken.” Hamelink: “Daarnaast moeten (G)MR-leden zich
bewust zijn van het belang van het orgaan en het er niet
‘maar even bij doen’.” Dat beaamt Tjiong: “Als je toezegt
in de MR te willen, moet je er ook voor gaan. Het succes
staat of valt met de bevlogenheid van de leden. Bij onze
leerkrachtgeleding is de betrokkenheid bijvoorbeeld
wat minder dan bij de oudergeleding. Leerkrachten zien
het vaak als een extra tijdsbelasting. Daar valt winst te
halen. Professionalisering is een proces. Je moet alle leden
meekrijgen en zorgen dat ze geëngageerd, betrokken en
kritisch durven te zijn.”
Emotioneel De valkuil dat ouders vaak meer in de
(G)MR zitten als ouder in plaats van professional, vindt
Hamelink niet te vermijden. “Het is logisch dat iedereen

>
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Naar een gezonde school: verbeterd schoonmaakprogramma
Scholen kunnen schoner. De meeste schoolbesturen sluiten een goed schoonmaakcontract af,
maar hebben te weinig tijd voor het beheer ervan en de controle op de uitvoering. Ook ontbreekt het
vaak aan informatie (terugkoppeling) over de uitvoering om aan te geven waar het mis gaat en wat er
beter kan. Natuurlijk hebben schoolbesturen en leerkrachten met name aandacht voor het primaire
proces binnen het onderwijs: kennisoverdracht. Voor facilitaire zaken, in dit geval schoonmaakonderhoud, is gewoon minder tijd en aandacht.
De oorzaken zijn duidelijk en begrijpelijk, maar een probleem is het wel. Stoffige, vervuilde omgevingen
kunnen een gevaar vormen voor veiligheid en gezondheid. Denk aan struikelen en uitglijden, maar ook
aan aandoeningen als allergieën en astma. Iedereen functioneert beter in een schone omgeving.
Leerkrachten kunnen beter les geven, kinderen kunnen beter leren, ouders hebben een beter beeld
van de school en een geruster gevoel. En niet te vergeten: schoonmakers kunnen beter en meer werk
leveren als de school niet al te zeer vervuilt.
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de brancheorganisatie van de
professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. OSB heeft samen met schoonmaakbedrijven
een verbeterd schoonmaakprogramma gemaakt. www.naareengezondeschool.nl/scholen.

OSB. Samen voor een schone zaak.
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‘vertrouwen is de basis’
Een essentieel uitgangspunt voor
goede medezeggenschap is dat de
verbinding tussen de diverse geledingen
in orde is. “Onderwijs maak je tenslotte
samen. Van het gezamenlijke doel,
de beste onderwijskwaliteit, moet
iedereen doordrongen zijn”, aldus AVSadviseur en MR-specialist Paul van
Lent. “Ondanks de verschillende rollen,
belangen en mogelijkheden van de actoren in en rondom
een MR, streef je uiteindelijk hetzelfde na. Voorkom dubbele
agenda’s. Vertrouwen tussen de geledingen is de basis voor
het voeren van medezeggenschap.” De professionalisering van
MR-leden is volgens Van Lent noodzakelijk om te weten wat
de taken en bevoegdheden zijn van het orgaan en welke rol de
verschillende actoren spelen. “Om vermenging te voorkomen
is het bijvoorbeeld beter als de schoolleider – indien deze
gemandateerd is om namens het bevoegd gezag op te treden –
niet de hele MR-vergadering bijwoont, maar alleen als een nadere
toelichting nodig is (zonder dit mandaat kan de schoolleider
als volwaardig lid deel uitmaken van de MR, red.). Ga ook na
welke zaken wanneer aan bod komen, maak een jaaragenda.
En neem je eigen ontwikkeling ter hand door scholing te volgen
en je in te lezen.” De AVS-publicatie ‘Goed onderwijs, goede
MR’ biedt schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en ouders
een handreiking om de kwaliteit van de medezeggenschap
te verbeteren. Van Lent: “Ten opzichte van andere, meer
theoretische literatuur bevat dit boekje ook veel praktische
informatie en direct bruikbare quickscans. Niet alleen handig
voor zittende MR-leden, maar ook raadzaam voor ouders en
leerkrachten die overwegen in de MR te stappen en eerst willen
weten wat dat precies inhoudt.”

De AVS-publicatie ‘Goed onderwijs, goede MR’
is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten.

is en willen zich met te veel bemoeien, buiten de festiviteiten, werkgroepen en niet beleidsmatige thema’s op school
om. Maar dat is aan de (oudergeleding van de) MR, die hun
stem vertegenwoordigt.” Tjiong vindt het positief dat de OR
meedenkt. “De MR heeft baat bij kritische ouders. Ze hebben
het recht om ons ongevraagd advies te geven en vergaderingen bij te wonen, daar kunnen wij ons voordeel mee doen.”

Zeggenschap Sommige schoolleiders worstelen met
hun MR. Algemeen directeur Hamelink: “Het is soms zoeken
waarover de MR geïnformeerd moet worden en waarin
gekend.” Schoolleider Le Clercq heeft geen last van deze
worsteling, maar het kan wel voorkomen dat de MR een
enkele keer niet instemt met een voornemen van de school.
Zoals bij de invoering van het continurooster, daar was
de personeelsgeleding tegen. “Het staat nu in de ijskast,
zodat we meer tijd hebben om te oriënteren.” MR-voorzitter
Tjiong: “Het continurooster is een heikel punt. Het
personeel moet zich er ook goed bij voelen. Hun houding
heeft immers z’n weerslag op de kinderen.”
Hamelink zelf heeft moeite met de scheidslijn tussen de
MR en de GMR. Door het werk van de GMR van ProBaz
blijft er in zijn ogen nog maar weinig over voor de lokale
MR’en. “Daar is de wetgeving niet duidelijk in.” (artikel
16 van de WMS beschrijft eenduidig maar vrij algemeen
de bevoegdheden van de GMR, red.) MR-voorzitter Tjiong
denkt dat er op schoolniveau nog genoeg overblijft voor
elke MR. “Iedere school heeft een eigen identiteit. Veel
kan inderdaad gemeenschappelijk, maar pas op voor
een ambtelijk apparaat. Praktisch gezien is individueel
opereren vaak efficiënter. Bovenschools gezamenlijk
inkopen moet bijvoorbeeld wel voor iedere school
toegankelijk zijn.” De lokale MR legt ook gewicht in de
schaal op bestuursniveau, vindt schoolleider Le Clercq,
omdat afgevaardigden in de GMR zitten. “Daar praten ze
bijvoorbeeld mee over begrotingen. Dat koppelen ze dan
weer terug in de eigen MR.” Ze merkt dat de zeggenschap
van schoolleiders op bestuursniveau afneemt. “Onze
autonomie is minder geworden. Via de GMR kan ik als
school wel invloed uitoefenen.” _

trainingen
bepaalde onderwerpen vertaalt naar zijn eigen situatie
en belangen. Dat geldt ook voor de personeelsgeleding
en de directie.” Schoolleider Le Clercq: “Gelukkig denken
de meeste ouders in de MR breder dan alleen hun eigen
kinderen.” Voorzitter Tjiong, zelf moeder van drie kinderen
op de Van Reenenschool: ”De zaken van een afstand
kunnen bekijken en denken aan het algemeen belang,
vergt professionaliteit.”
De MR is voor Le Clercq een belangrijke katalysator richting de Ouderraad (OR), die fungeert als achterban van de
MR. “De OR is geen orgaan dat beleidsmatig meepraat over
bijvoorbeeld de formatie, maar dat willen de – veelal hoogopgeleide – ouders wel. Ze weten minder goed wat hun rol
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De AVS verzorgt (maatwerk)trainingen op het gebied van
goede en professionele medezeggenschap, zowel voor
leidinggevenden als voor (G)MR-leden (20 mei a.s.). Kijk op
www.avs.nl/professionalisering (Trainingen, Schoolomgeving
en ketenpartners) of neem contact op met Margriet van Ast via
tel. 030-2361010 of adviesopmaat@avs.nl.

advies
In het recente advies ‘Goede medezeggenschap’ vragen de
dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers,
schoolleiders en bestuurders aandacht voor het belang van
medezeggenschap als investering in de onderwijskwaliteit.
Zie www.avs.nl/dossiers/bestuurenmanagement/
medezeggenschap.
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e e n o n d e r zo e k e n d e s c h o o l c u lt u u r

De academicus
als ‘kartrekker’
Leerkrachten zijn gebaat bij een meer
onderzoekende houding. Vooral het analytisch
denkvermogen van de academicus helpt
het onderwijs verder, vinden schoolleiders.
Toch zit het basisonderwijs niet te wachten
op alleen maar academici voor de klas.
“Het gaat niet om de titel, maar om de
houding van de leerkracht.”
tekst irene hemels

“Een goede academisch geschoolde leerkracht volgt minder
slaafs de lesmethode.” Marjolein Kruk, leerkracht en opleider op openbare basisschool ’t Montferland in ‘s-Heerenberg
legt de spreekwoordelijke vinger op de zere plek. “Studenten van de academische pabo zijn flexibeler. Ze leren door
te kijken naar de kerndoelen en de lesmethodes los te laten.
Ook worden ze geschoold in thinking skills als vragen stellen en kritisch denken. Leerlingen met een academisch
geschoolde leerkracht voor de klas leren goede onderzoeksvragen te stellen. Je ziet de academische inbreng ook terug
in de vanzelfsprekende manier van kijken naar de kwaliteit
van het onderwijs. Dat is echt een meerwaarde, omdat het
onderwijs daardoor zichtbaar verbetert.”

Kruisbestuiving

Een automatische koppeling tussen
theoretische kennis en praktijk wordt genoemd als de grote meerwaarde van meer academici in het onderwijs. Het is
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Annemarie Trouw, schooldirecteur van
basisschool Sint Maarten in Limmen: “Als je
vindt dat iedereen per se een academische
opleiding nodig heeft, dan geef je het zittende
kapitaal geen kans.” Foto: Marjolein Ansink

de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk waarvan
het onderwijs kan profiteren, zeggen schoolleiders. Om
zich te kunnen onderscheiden van andere basisscholen in
de regio, startte directeur Mirjam de Vries vijf jaar geleden vol enthousiasme met de omvorming van basisschool
’t Montferland tot een academische basisschool. Opleiden,
innoveren en onderzoeken op de werkplek staan centraal
op ’t Montferland. De Vries over haar drijfveer: “Ik ga graag
met kinderen op een hoog niveau in gesprek: je praat niet
tégen kinderen, maar mét kinderen. Door de juiste vragen
te stellen, kun je heel veel uit hen halen en hun talenten
ontwikkelen. Vanmorgen nog sprak een jongetje me aan.
Hij zei: ‘Veel vragen zijn opgelost, maar ik heb er nog heel
veel. Die ga ik uitzoeken.’ Daar gaat mijn hart van open!
Een leerkracht moet niet alleen met antwoorden komen,
maar kinderen vragen laten stellen. Kinderen leren beter
als zij het zelf hebben opgezocht. Je sluit als leerkracht

beter aan bij het kennisniveau van je leerlingen door
eerst de vraag te stellen: ‘Wat weet jij al van het onderwerp?’ Dit geldt misschien ook wel voor leerkrachten op
een gewone basisschool, maar onze leerkrachten zijn zich
meer bewust van de nieuwste inzichten, doordat ze steeds
bezig zijn met de relatie onderwijspraktijk en wetenschap
en onderzoek.”

Champagne In een academische basisschool gaan
schoolontwikkeling en praktijkonderzoek hand in hand.
Stagiairs van de academische pabo worden begeleid,
leerkrachten en stagiairs zitten met elkaar in een leernetwerk. Aan de hand van praktische vragen wordt onderzoek gedaan waarbij de uitkomsten worden vertaald naar
de eigen onderwijspraktijk. De Vries: “Een academische
basisschool is een mooi middel om te reflecteren op je
onderwijs en verdieping te krijgen. Academische studenten brengen een onderzoekende houding met zich mee,
die brengen ze over op leerkrachten. En in de leernetwerken, ook wel verbeterteams genoemd, leren stagiairs
en leerkrachten van elkaar. Leerkrachten volgen samen
bijeenkomsten en cursussen en ontwikkelen een professionele identiteit. Studenten doen onderzoek aan de hand
van een vraag uit de praktijk. Hierdoor kunnen we de
leeromgeving van de kinderen verbeteren. We gebruiken
bij het leren steeds meer de zeven stappen van onderzoekend leren: start, verkennen, plan maken, plan uitvoeren,
evalueren, presenteren en verdiepen. We zien mede daardoor de opbrengsten duidelijk verbeteren. We hebben
bijvoorbeeld ook een nieuwe rekenmethode ingevoerd.
Na de eerste verbeterde opbrengsten hiervan hebben we
met het team een feestje gevierd met champagne.”

‘ h et g a at n i et om d e t i t e l va n
de academische leerkracht,
maar om de houding die daarbij
hoort’
Schoolontwikkeling Een team dat zich wil blijven
ontwikkelen staat garant voor schoolontwikkeling van
onderop. De Vries: “De samenwerking in verbeterteams
is een manier om alle leerkrachten bij deze ontwikkeling
te betrekken, maar ook om veranderingen van onderaf
teweeg te brengen.” Zij ziet bij voorkeur dat alle leerkrachten een vervolgopleiding volgen. “Dat kan universitair zijn, maar logischer is een post-hbo opleiding”, aldus
De Vries. “Ook zij denken analytisch, reflecteren makkelijker en dat is toch waar het om gaat. Verder kijken
dan de eigen klas. De leerkrachten die zich extra hebben
geschoold, zijn de kartrekkers. Zij stellen eerder de waaromvraag, initiëren onderwerpen en bereiden studiedagen
voor.”
>
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Op deze manier werken leerkrachten en onderzoekers
samen aan toegepast onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie. Op Sint Maarten heeft dit
ertoe geleid dat het leesaanbod
in groep 3 is aangepast door
extra instructies in te bouwen.
De leerkrachten van groep 5
doen onderzoek naar het vergroten van de betrokkenheid
van hun leerlingen. Trouw:
“Van de deskundigen krijgen
we veel kennis over de hersenontwikkeling bij kinderen. Heel
waardevol voor ons. Het heeft
ook invloed op je manier van
lesgeven. De vier leerkrachten
van onze twee groepen 5 zijn
met elkaar in gesprek geraakt
over hoe kinderen zich lesstof
eigen maken. We zijn op zich
Academische studenten brengen een onderzoekende houding met zich mee, die brengen ze over op
leerkrachten. Hierdoor kan de leeromgeving van de kinderen verbeterd worden. Foto’s: Edith Piek
tevreden over de scores van
deze leerlingen, maar kijkend
naar de trendanalyses zou er
meer
mogelijk
moeten
zijn.
Het is alsof er te weinig uitda‘we nemen te weinig tijd om
ging is. Zijn ze wel nieuwsgierig naar wat ze aangeboden
t e a n a ly s e r e n h o e i e t s p r e c i e s z i t ’
krijgen? Hebben we voldoende coöperatieve werkvormen?
De discussie wordt nu op een ander niveau gevoerd.”
Over het verschil tussen een traditionele en academische
basisschool is De Vries duidelijk. “Vijf jaar geleden gingen
onze teamvergaderingen hoofdzakelijk over de kleur van
het papier dat besteld moest worden en de organisatie van
Kerst. Nu zijn dat huishoudelijke mededelingen, in snelle
teambriefings, waarna vooral gesproken wordt over de
kwaliteit van het onderwijs.”

Leergierig

Een onderzoekende en leergierige houding draagt bij aan een schoolcultuur waarin het team
zich wil blijven ontwikkelen, zegt ook Annemarie Trouw,
schooldirecteur van basisschool Sint Maarten in Limmen.
“Verwonderen, niet alles voor lief nemen en elkaar inspireren. Als onderwijs kun je niet zonder nieuwsgierigheid.”
Onderzoek verankeren in het onderwijs en op die manier
de kwaliteit van het onderwijs verhogen, is voor Trouw de
belangrijkste reden om mee te doen aan de Academische
Werkplaats. De academische werkplaats is een traject van
haar schoolbestuur Stichting Flore en het Centrum Brein
en Leren van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.
Dit traject is gericht op het creëren van een onderzoeksklimaat binnen het basisonderwijs. Elk jaar voeren zestien
leerkrachten, waaronder telkens twee leerkrachten van
Sint Maarten, een praktijkonderzoek uit in de eigen onderwijsomgeving onder begeleiding van ervaren onderzoekers. De uitkomsten worden gepresenteerd aan collega’s.
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Ander spoor

Het enthousiasme van Trouw over de
samenwerking met onderzoekers van de VU kent geen
grenzen. “Ik ben echt op een ander spoor gezet en een
onderzoek gestart naar nieuwsgierigheid. Ik bevraag tientallen leerkrachten
groepen 5 en 6
naar hun visie op
nieuwsgierigheid.
Zijn er factoren die
remmend en stimulerend zijn? Ik merk
dat mijn team kritischer wordt, zie in
gesprekken tussen
mijn leerkrachten
dat ze zich vaker
afvragen waarom
we de dingen doen
zoals we ze doen.
We schieten minder
snel in de oplossing, een neiging
Marjolein Kruk, leerkracht en opleider
op academische basisschool ’t Montfer
die we hebben als
land in ’s-Heerenberg: “Studenten
onderwijsmensen.
van de academische pabo leren door
We zijn tenslotte
te kijken naar de kerndoelen en de
doeners en de
lesmethodes los te laten.”

them a _ professionaliseren, meer dan alleen opleiden

dagelijkse praktijk
slokt onze aandacht
op, waardoor we te
weinig tijd nemen om
te analyseren hoe iets
precies zit.”
Een schoolcultuur
waar onderzoek een
vaste plek heeft, is een
manier om het eigenaarschap aan de leerkracht terug te geven,
meent Trouw. “Het
doet iets met je als
je zelf de ontdekking
doet en daarmee de
onderwijskwaliteit verMirjam de Vries, directeur van obs ’t Montfer
land: “Accepteer scepsis van leerkrachten
betert. Je gaat je meer
tegen een onderzoekende schoolcultuur. Hun
verantwoordelijk voekritische houding duidt op betrokkenheid.”
len. Door de interactie
met wetenschappers
worden we geprikkeld en gestimuleerd na te denken over
de vraag of we op de meest effectieve manier bezig zijn.”

Familiecultuur

En alleen maar academische leraren
voor de klas? Realistischer is om een onderzoekende
schoolcultuur, waar nieuwsgierigheid centraal staat, te
stimuleren bij de huidige leerkrachten, zeggen zowel
De Vries als Trouw. De academische basisschool en de
Academische Werkplaats zijn manieren om dat te doen.
Trouw: “Het gaat niet om de titel van de academische leerkracht, maar om de houding die daarbij hoort. Als je vindt
dat iedereen daarvoor per se een academische opleiding
nodig heeft, dan geef je het hele zittende kapitaal in feite
geen kans.”

collectief leren
op hoog niveau
Een vraag aan Ans Gielen, directeur masterinstituut
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Verschilt de
professionalisering binnen een academische basisschool
ten opzicht van een traditionele basisschool?
“De traditionele manier van kijken naar scholing van leer
krachten gaat ervan uit dat leerkrachten een opleiding
hebben genoten en daarmee alles in huis hebben om het
geleerde toe te passen en te gebruiken in de praktijk.
Naast het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt af en
toe naar een congres gegaan of studiedagen gevolgd,
misschien zelfs als team gezamenlijk. Verder houden ze
hun vakliteratuur bij, maar dat is het wel zo’n beetje. Wat
de voorbeelden in het artikel laten zien is dat als collectief
wordt geleerd op voldoende hoog niveau, er voortdurend
gezamenlijk wordt gedeeld en gekeken naar ‘wat willen
we met ons onderwijs en wat is ons beleid.’ Dit sluit aan
bij wat het onderwijs hoort te zijn: een lerende organisatie
waar jonge mensen worden opgeleid. Het is een mooie
manier om je organisatie te professionaliseren en
daadwerkelijk de slag te maken naar een onderzoekende
schoolcultuur. Dit in tegenstelling tot overdag hard werken
en af en toe naar een studiedag gaan.”

‘d o o r d e i n t e r a c t i e m e t w e t e n 
schappers worden we geprikkeld
en gestimuleerd na te denken
over de vra ag of we op de meest
effectieve manier bezig zijn’
Belangrijk is ook om de zogenoemde ‘familiecultuur’
op scholen – waar gezelligheid centraal staat en scepsis
tegenover veranderingen heerst – te doorbreken, zeggen
de twee schoolleiders. Veel oefenen in feedback geven,
tot rollenspelen aan toe. En als schoolleider natuurlijk
zelf het goede voorbeeld geven en je kwetsbaar opstellen.
Maar vooral weerstand accepteren, zegt De Vries. “Ik heb
er begrip voor dat een deel van het team veranderingen
lastig vindt. Dat hoort erbij. Hun kritische houding duidt
op betrokkenheid.” _
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Een leerkracht moet niet alleen met antwoorden komen, maar
kinderen vragen laten stellen.”
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them a _ professionaliseren, meer dan alleen opleiden

k wa l i t e i t va n d e d i r ec t e u r d o e t e r t o e
De kwaliteit van de schooleider heeft zijn weer-

het inspectierapport ‘De kwaliteit van school-

Haren. In het belang van de schoolcultuur en de ontwikkeling van kinderen is het volgens de AVS van belang dat zowel
mannelijke als vrouwelijk leerkrachten alle sectoren van het
onderwijs bevolken. “Kinderen hebben belang bij goede en
diverse rolmodellen.”

leiders’. En hoe sterker besturen de kwaliteit

Functioneringsgesprekken

slag op de kwaliteit van het onderwijs, blijkt uit

van scholen bewaken en stimuleren, hoe beter
schoolleiders zijn. “Dit vraagt om investeren
in professionalisering.”
tekst tineke snel

Schoolleiders functioneren naar behoren. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben ze draagvlak in hun team,
bouwen vertrouwen op, kennen hun omgeving en bevorderen professionalisering van hun leraren, blijkt uit het onderzoek van de inspectie. Daarentegen hebben ze moeite met
enkele andere aspecten van kwalitatief goed leiderschap,
zoals het anticiperen op risico’s en dilemma’s, het oplossen
van complexe problemen en het doelgericht gebruiken van
gegevens om de school te verbeteren. De zwakste punten
van schoolleiders verklaren volgens de inspectie waarom op
zoveel scholen de kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
te wensen overlaten.

Sekse

De kwaliteitsverschillen tussen schoolleiders
zijn groot. Ruim een kwart presteert bovengemiddeld (so

Het verschil in kwaliteit van schoolleiders in basis- en voortgezet onderwijs uit
zich in de kwaliteit van de lessen op hun school. Hoe beter
de schoolleiders, hoe beter de lessen. Besturen zijn hierbij
belangrijk. Hoe sterker besturen de kwaliteit van scholen
bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders zijn.
Dit onderstreept het belang van het professionaliseren van
schoolleiders. Besturen kunnen en moeten hun schoolleiders
stimuleren en faciliteren in hun verdere professionalisering,
aldus de inspectie. Van belang is dat het bestuur duidelijk
maakt wat het van de schoolleider verwacht en vervolgens
ook controleert, bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken,
of de leidinggevende de verwachtingen voldoende waarmaakt. Voor meer dan een kwart van de besturen spreekt
het niet vanzelf dat schoolleiders een persoonlijk ontwikkelingsplan hebben. De AVS vindt het ronduit zorgelijk dat
er in veel gevallen geen jaarlijkse functioneringsgesprekken
met schoolleiders plaatsvinden en dat er geen afspraken over

in veel gevallen
vinden geen jaarlijkse
functioneringsgesprekken
pl a at s

Hoe beter de schoollei
18 procent), ruim de helft gemiddeld (so tweederde) en een
op de zeven onder gemiddeld. In tegenstelling tot wat vaak
wordt verondersteld hangen bestuurs- of schoolkenmerken
zoals grootte van de school, regio, denominatie, verstedelijking en percentage gewogen leerlingen niet samen met de
kwaliteit van de schoolleider. Dit geldt ook voor de vooropleiding van de schoolleider. Echter, tussen kwaliteit en sekse
is wel een duidelijke samenhang: vrouwelijke schoolleiders
doen het beter dan hun mannelijke collega’s. Zij scoren
hoger op de competenties hanteren van strategieën en hogere orde denken. Overigens onderschatten de vrouwen zichzelf vaker, terwijl de mannen zichzelf juist overschatten. “De
feminisering van het onderwijs blijkt voor de schoolleiding
een positieve ontwikkeling”, zegt AVS-voorzitter Petra van
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professionalisering zijn gemaakt. AVS-voorzitter Van Haren:
“Elementaire vormen van kwaliteitscontrole en eventuele
bijsturing van tekortkoming ontbreken daarmee dus.”

Basiscompetenties

De inspectie gaat er van uit dat
schoolleiders in het primair onderwijs de vijf basiscompetenties (NSA 2012) op tenminste voldoende niveau moeten
bezitten. Ongeacht de precieze leidinggevende functie die
ze uitoefenen. Van Haren: “Het is van belang dat binnen de
sectoren de generieke basiscompetenties worden omgevormd
voor gebruik in de specifieke functie en het niveau van de
betrokken leidinggevende. De AVS ziet dit graag nader uitgewerkt binnen de sectoren en vastgelegd in de onderwijscao.”
Ruim een derde van de schoolleiders scoort onvoldoende

sterkste punten schoolleiders
·
·
·
·
·
·

Integer, betrouwbaar en geloofwaardig handelen
Zicht hebben op de omgeving
Wederzijds vertrouwen kunnen opbouwen
Pofessionalisering leerkrachten bevorderen
Bekend zijn met regelgeving en wijzigingen
Onderwijsontwikkeling als gezamenlijk doel

ontwikkelpunten schoolleiders
· I nterne en externe gegevens gebruiken om leren van het
team te bevorderen
· Visie onderbouwen met onderzoeksgegevens
· Oplossingen aandragen voor complexe problemen
· Bevorderen van onderzoek gericht op schoolontwikkeling
· Anticiperen op risico’s en dilemma’s
· Visie vertalen naar onderwijskundige kwaliteitsdoelen
· Interne en externe gegevens gebruiken bij
veranderingsprocessen

Sterke en zwakke punten van besturen lijken veel op die
van schoolleiders. Dit impliceert volgens de AVS dat ook
voor bestuurders verdere professionalisering, onder meer
op het gebied van onderzoeksmatig leidinggeven, nodig is.
De inspectie doet de aanbeveling nader inzicht te verkrijgen
in het functioneren van schoolleiders op goede scholen,
zodat daar lering uit getrokken kan worden voor andere
schoolleiders.

Positieverbetering

“Het rapport bevestigt een aantal uitgangspunten die de AVS al geruime tijd onder de
aandacht brengt”, aldus Van Haren. “Voor beter onderwijs
zijn betere schoolleiders nodig. Het is in het belang van de
kwaliteit van het onderwijs om te investeren in de kwaliteit
van schoolleiders. De schoolleider van nu is een doorslaggevende factor bij het realiseren van goed onderwijs.”
Schoolverbetering is alleen mogelijk onder leiding van een
krachtig leider, zo blijkt ook uit eerder onderzoek.

sterke en zwakke punten
van besturen lijken veel op
die van schoolleiders

Foto: Hans Roggen

De AVS maakt zich al jaren hard voor de positieverbetering
van de schoolleider en vraagt daarbij nadrukkelijk om faciliteiten voor professionalisering van schoolleiders. Een eerste
stap is al gezet door middel van een professionaliseringsbudget: structureel minimaal 2.000 euro per jaar per schoolleider. Van Haren: “Nadere stappen dienen te worden verankerd
in de cao’s van po en vo ten behoeve van goed onderwijs en
daarmee voor onze kinderen en onze toekomst.”

der, hoe beter de lessen
op één of meer basiscompetenties. Drie tot 7 procent van de
schoolleiders heeft het oordeel ‘goed’ op alle competenties.
In de middengroep kan dus ook nog een verbeterslag worden gemaakt. Het is volgens de inspectie dan wel nodig dat
zowel de schoolleiders zelf, als bestuurders en leerkrachten
kritisch naar de kwaliteit van de schoolleider kijken. Van
Haren: “Daar waar schoolleiders uitvallen op één of meer
competenties dienen zij de kans te hebben zich te ontwikkelen. Ook is het wenselijk dat schoolleiders vanuit de basiscompetentie door kunnen groeien naar goed of zelfs excellent. Besturen moeten professionalisering van schoolleiders
serieus nemen.” In het voortgezet onderwijs is een register
nog in ontwikkeling. De competenties van vo-schoolleiders
en hoe de inspectie ernaar kijkt, zullen anders zijn.
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De overheid koerst daarnaast al een tijdje op de registratie
in een schoolleidersregister, met een aantal kwaliteitscriteria – waaronder professionalisering – om geregistreerd
te kunnen zijn en blijven. De AVS wil graag aansluiting en
verbinding houden met het Schoolleidersregister PO (SRPO)
en de VO-academie om gezamenlijk op te trekken in het versterken van het schoolleiderschap. _
Het rapport ‘De kwaliteit van schoolleiders in basis-, speciaal
en voortgezet onderwijs’ is gebaseerd op een steekproef
onder 2 procent van de basisscholen, 4 procent van de scholen
voor voortgezet onderwijs en 8 procent van de scholen voor
speciaal onderwijs. Zie www.onderwijsinspectie.nl.
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OP UW SCHOOL!
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Opgeven kan tot 31 mei!

Geef uw school een kwaliteitsimpuls met
‘Vierslagleren’. Uw ervaren leerkracht volgt een
master of tweedegraadsopleiding.
Een beginnende leerkracht die ook een master
volgt, vult de vrijgekomen uren in.
U ontvangt per lerarenduo een tegemoetkoming van 24.000 euro per jaar.

Maak een match en meld
het duo voor 31 mei aan!
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren/
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OPLOSSINGEN
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Recht doen

Binnen de kaders van het onderwijs.

Via de Arbocatalogus PO kan
iedereen die werkt in het primair
onderwijs informatie en praktische
oplossingsrichtingen vinden over
arbeidsomstandigheden.

Ons kantoor bedient de onderwijssector
in diverse geledingen (PO, VO, MBO, SO) op
juridisch gebied, zoals ten aanzien van samenwerkingsovereenkomsten en bij personele perikelen. Vanuit onze
expertise op dit specifieke terrein kunt u bij ons als instelling
of als bestuurder terecht met vragen om advies of
begeleiding of gewoon om even te klanken of u wel op
het juiste spoor zit met de aanpak van uw probleem.

De oplossingen zijn goedgekeurd
door Inspectie SZW en de
sociale partners in het
primair onderwijs.
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DE PRAKTIJK GETEST

Advies nodig?

www.bvd-advocaten.nl

mr. A. (Arjan) Klaassen
Bunschoten | (033) 299 80 02 | klaassen@bvd-advocaten.nl
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Veenendaal | (0318) 53 17 87 | versluis@bvd-advocaten.nl
Veenendaal | Bunschoten | Hardinxveld-Giessendam | Werkendam

1000-21-3000-4738 AVS KP 2013-2014-8
24

1_4_st_AVS_fc_D.indd 1

Kleur:

1000-21-4000-0748 AVS KP 2013-2014-8

1_4_st_AVS_fc_A.indd
1
09-04-14 17:35

Kleur:
09-04-14 17:54

zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De
aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in
Zo kan het ook!: Obs De Springbok maakt voor de tussenschoolse opvang
gebruik van hbo-opgeleide overblijfbegeleiders en zet bovenbouwleerlingen
op het schoolplein in als ‘helden’, zodat de leerkrachten echt pauze hebben
en na de break hun les weer rustig op kunnen pakken. tekst vanja de groot

‘het ideale overblijven’
Een leertijdverlenging* van zes uur per
week leidde ertoe dat de leerlingen van obs
De Springbok in Den Haag op vier dagen
tot half vijf naar school gaan. “Veel te laat
en in de winter al bijna donker”, vertelt
schoolleider Rebecka Buter. Daarom stapte
de school vorig schooljaar over naar het continurooster, met een kortere pauze tussen
de middag waarbij alle leerlingen op school
blijven. “Het overblijven wilden we goed
regelen, met ook minimaal een half uur
écht pauze voor de leerkrachten.” Daarom
schakelde De Springbok professionals in
die het buitenspelen begeleiden. Buter:
“De kinderen lunchen eerst een kwartier in
de klas met hun eigen juf of meester. Daarna
gaan de groepen in drie shifts een half
uur naar buiten. Twee begeleiders zetten
spelen uit, zoals bijvoorbeeld een parcours
of apenkooien. En er zijn mogelijkheden
om te voetballen, basketballen, skeeleren
of skateborden.” De leerlingen mogen zelf
kiezen wat ze gaan doen. “Dus ook gewoon
over het schoolplein slenteren met vriendinnetjes. Ontspanning staat voorop!” Alleen bij
heel slecht weer spelen de kinderen binnen
in hun eigen lokaal. Sinds kort werken de
overblijfbegeleiders ook met (dag)doelen
om positief gedrag te stimuleren , zoals
‘ik ruim mijn eigen spullen op’ of ‘ik help
andere kinderen die gevallen zijn’. Deze
zijn zichtbaar op een whiteboard bij het
schoolplein. “De kinderen kunnen er smileys
mee verdienen.” Leerlingen uit de hogere
groepen dragen een jasje met het woord
‘held’ erop. Zij delen het speelgoed uit, lossen kleine problemen op en helpen mee met
opruimen. “Grotere conflicten worden door
de begeleiders opgelost”, aldus Buter.
“De kinderen hebben lekker bewogen en
komen na het buitenspelen veel rustiger de
school in. Akkefietjes worden niet meer
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De overblijfbegeleiders van het buitenspel op
locatie Pretoriusstraat van obs De Springbok.

meegenomen naar de klas en leerkrachten
hoeven nauwelijks meer te corrigeren.”
Ook neemt het overgewicht af, vertelt
Buter. Het continurooster en de leertijdverlenging waren wel even wennen voor
de leerkrachten van De Springbok, omdat
de kinderen nu de hele dag op school zijn.
“En door het buitenspelen in drie shifts hebben de leerkrachten zelf ook verdeeld pauze
in plaats van gezamenlijk.”
De school zet de overblijfbegeleiders ook
in voor de leertijdverlenging, waarin sport
een belangrijke pijler is – De Springbok is
in 2013 uitgeroepen tot sportiefste school
van Nederland – naast techniek, muziek
en kunst. De begeleiders zijn allemaal
hbo-opgeleid, bijvoorbeeld aan de Haagse
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(HALO) of Sport & Management. “Ze zijn
van tien tot vier aanwezig en daardoor

net zo vertrouwd als de leerkrachten”,
zegt de schoolleider. De samenwerking
met het team verloopt dan ook goed.
Professionalisering die de school inzet
voor leerkrachten wordt – indien didactisch en pedagogisch zinvol – ook gevolgd
door de overblijfbegeleiders. Buter:
“Omdat de leertijdverlening en het begeleid
buitenspel met elkaar geïntegreerd zijn, is
het aanbod niet hapsnap.”
De schoolleider financiert de overblijfprofessionals deels uit de extra subsidie die de
school krijgt voor de leertijdverlenging.
“Daarnaast heb ik een investeringsplan
gemaakt en spreek ik nu nog onze reserves
aan. Die hoop ik in de toekomst met rust te
kunnen laten door keuzes te maken in de
begroting.” De financiering is volgens Buter
de grootste uitdaging. “Alles kost geld.”
Ze herkent de worsteling van veel scholen
met tussenschoolse opvang, die vaak in
handen is van leerkrachten, ouders en/of
vrijwilligers. “De randvoorwaarde voor onze
manier is dat je echt iemand nodig hebt die
de eindverantwoordelijkheid voor een groep
kinderen kan en mag dragen. Dat vereist
een hbo-opgeleide professional. _
*Bij de verlengde schooldag duurt de
schooldag één of meer dagen per week
één of enkele uren langer. Die extra uren
zijn bedoeld voor een uitbreiding van de
effectieve leertijd voor taal en rekenen in
geval van onderwijsachterstanden.
Zie www.onderwijstijdverlenging.nl.

meer weten?
www.obsdespringbok.nl
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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Samen presteren met plezier
Een lerende organisatie, meer dan
opleiden alleen

Bent u als organisatie sterk veranderd, de afgelopen 5 jaar? Wordt u vaak door u eigen mensen
geïnspireerd omdat ze met nieuwe ideeën komen?
DBR denkt graag met u mee over:
Het inrichten van een inspirerend
organisatieklimaat;
Hoe u uw mensen verleidt tot het nemen van
eigen verantwoordelijkheid;
Hoe u uw mensen laat ontwikkelen tot
top-opleiders.
Sterk in ontwikkeling
Advies | Training | Coaching
www.dbr.nl | info@dbr.nl | t 010 - 44 00 855

1000-21-4000-0579 AVS KaderPrimair 13/14-08

Wilt u personeel dat
vanuit passie betrokken
is met kinderen?
We zijn gespecialiseerd in het beïnvloeden van gedrag
van mensen. Professionals werken krachtig wanneer
ze verschil kunnen maken. Wij leren leerkrachten,
docenten en hun leidinggevenden hun eigen potentieel
ontdekken en te benutten. Teams worden sterker als
verschil ontdekt, gekend en benut wordt.
➬
➬
➬
➬
➬
➬
➬
➬

personal coaching
teamcoaching
teambuilding
cultuurverandering, op naar een professioneel klimaat!
teamontwikkeling op basis van DISC
assessments leerkrachten PO / docenten VO
selectie nieuw personeel. De juiste persoon voor de job!
leiderschapsontwikkeling

Zet uw personeel in hun kracht! Laat ze vonken!
➬ 31 oktober - 9 november 2014: Studiereis Persoonlijk Leiderschap naar Israël. www.studie-reizen.nl ➬
www.krachtvanverschil.nl
info@krachtvanverschil.nl
06-42557154
‘Kracht van Verschil’ is het coaching label van Schoolimpuls (www.schoolimpuls.nl)

1000-21-3000-4980 Kader Primair maart 2014
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goed onderwijsbestuur

toezichthouders m ark t stellen visiedocument op

criteria voor goed toezicht
Het Markttoezichthoudersberaad
publiceerde in februari 2014
het visiedocument ‘Criteria voor
goed toezicht’. Een raamwerk dat
bruikbaar is bij de beoordeling van
de kwaliteit van toezicht en van een
onafhankelijke, gerichte uitoefening
van toezicht. Hoewel niet geschreven
voor het onderwijs, zijn de beschreven
criteria ook goed bruikbaar voor de
beoordeling van het intern toezicht in
deze sector.
tekst carine hulscher-slot

Het Markttoezichthoudersberaad definiëert toezichthouden als breder dan
alleen het handhaven van wet- en regelgeving. Toezicht moet niet alleen risico
georiënteerd zijn, maar ook slagvaardig.
De instellingen en de sector moeten de
aanwezigheid van de toezichthouder
voelen. Toezichthouders moeten permanent een kritische en proactieve houding
aannemen, vooral ook in tijden dat het (de
sector) voor de wind gaat. En toezichthouders moeten effectief risicoverzachtende
maatregelen afdwingen. Goed toezicht
vergt vasthoudendheid en bereidheid om
risico’s te nemen wanneer dit nodig is.
Het Markttoezichthoudersberaad vindt
dat een concrete uitwerking van de criteria voor goed toezicht bijdraagt aan de
bruikbaarheid ervan. Zij hebben de criteria
daarom verdeeld in drie niveaus: een
goede toezichthouder is effectief, efficiënt
en professioneel. Effectiviteit gaat over
de inhoudelijke resultaten, efficiëntie is
de maat voor de doelmatigheid en professionaliteit omschrijft de manier waarop de
middelen worden ingezet en de resultaten
bereikt. Deze drie begrippen zijn de kernwaarden van goed toezicht. Effectiviteit
is hierbinnen de centrale waarde, terwijl
efficiëntie en professionaliteit de randvoorwaarden zijn.
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Effectief
Een effectieve toezichthouder wordt
beschreven als missie gedreven, effect-,
verantwoordings- en veranderingsgericht.
Bij missie gedreven toezicht horen onder
andere de criteria:
• in het toezicht handelen vanuit een
concrete missie;
• toezicht uitoefenen op zowel de
individuele instellingen als de gehele
sector.
Effectgericht toezicht houdt in het alert zijn
op signalen en het voorkomen of oplossen
van de belangrijkste problemen in de markt
en/of de samenleving. Criteria die hierbij
horen zijn daarnaast:
• Selectief zijn en het ontplooien
van activiteiten op basis van een
risicoprioritering;
• Het beïnvloeden van het gedrag van
belanghebbenden.
Verantwoordingsgericht toezicht betekent
het meten van de effecten van het uitgeoefende toezicht, leren van evaluaties en
het op basis daarvan verbeteren van het
toezicht, het communiceren over de effecten
van het toezicht en het ontwikkelen van voldoende draagvlak. Kenmerken van veranderingsgericht toezicht zijn het voortdurende
onderzoeken van nieuwe risico’s en ontwikkelingen in de sector, voldoende kennis en
vaardigheden ontwikkelen om voortdurend
‘bij de les’ te zijn en het regelmatig toetsen
van de eigen visie, missie en handelwijze
aan de hand van ontwikkelingen in de sector
en verwachtingen van stakeholders.

Efficiënt
Efficiënt toezichthouden is een van de
voorwaarden voor de effectiviteit van
goed toezicht. Hierbij horen begrippen als
empowering, samenwerken en efficiënt
organiseren. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor het handelen en de
resultaten primair ligt bij degenen op wie
toezicht wordt gehouden.

De toezichthouder en de onder toezicht
gestelde hebben daarbij baat bij goed
onderling contact en bewustzijn van wederzijdse verantwoordelijkheden. Efficiënt
georganiseerd toezicht wil zeggen dat de
toezichthouder een concreet uitgewerkte
strategie heeft die aansluit bij de missie en
de taakstelling, dat er een efficiënt ingerichte organisatie is, een besturingsmodel
dat aansluit op de strategie en een organisatiecultuur die bijdraagt aan de realisatie
van de strategie.

Professioneel
Professioneel betekent in dit verband
onafhankelijk, transparant en opgebouwd
uit professionals.
Criteria als het vermijden van de schijn
van partijdigheid, consistent, zorgvuldig
en rechtmatig handelen, deskundigheid
en integriteit zijn hierbij sleutelbegrippen,
die ook binnen het onderwijstoezicht
cruciaal zijn.
Effectiviteit, efficiëntie en professionaliteit
zijn kernwaarden die eveneens voor
het onderwijstoezicht van belang zijn.
De criteria die hiervoor zijn vastgelegd
zullen niet alle vertaalbaar zijn naar het
onderwijstoezicht, maar de criteria voor
effectief toezicht zullen in ieder geval voor
herkenning zorgen. En ongetwijfeld ook tot
het besef dat goed toezicht niet iets is dat
je er even bij doet!

Carine Hulscher-Slot
(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,
tel. 06-12946483) is senior adviseur
bij Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op
governance – waaronder Policy
Governance® –, demografische krimp, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en verandermanagement binnen verschillende sectoren zoals onderwijs,
gemeenten en rijksoverheid.
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Empower uw leerkrachten!
Heeft u in uw team ook specialisten
op het gebied van passend onderwijs,
woordenschatontwikkeling, dyscalculie,
ADHD of hoogbegaafdheid?
Laat uw specialisten deze kennis delen
met alle collega’s. Zo creëert u binnen
uw school of stichting een professionele
leergemeenschap.

Intern kennis delen:
Werkt motiverend
Verhoogt de kwaliteit van het
onderwijs
Bespaart op het opleidingsbudget
Maakt van uw school een lerende
organisatie

Bekijk dit filmpje over kennis delen op
www.teacherschannel.nl/kennisdelen
De Grote Professionaliseringsdag wordt mede mogelijk gemaakt door

Mediant

www.teacherschannel.nl
hoofdsponsor
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specia al (ba sis)onderwijs

‘het gaat eerst en vooral
om de functie’
Samenwerkingsverbanden hebben de
verplichting om extra ondersteuning
voor leerlingen met een speciale
onderwijsbehoefte in te richten. Er
wordt verschillend gedacht over deze
inrichting en extra ondersteuning
krijgt op diverse manieren vorm.
Hoe dragen ‘oude’ en succesvolle
inrichtingsstructuren van een WSNSverband bij aan de infrastructuur
en arrangementen voor extra
ondersteuning? tekst heike sieber

In een eerder artikel over de laagdrempelige
ondersteuning van Samenwerkingsverband
Rijnstreek (Kader Primair 8, april 2012) zei
CvB-voorzitter Jan Willem Bos vooruitlopend
op de nieuwe samenwerkingsverbandstructuur: “Wat werkt moeten we niet weghalen.
We willen doorgaan met de expertise en
vraaggestuurd werken, in samenhang met
het speciaal onderwijs (so).”
Hoe zit dat nu, twee jaar later?
Bos: “De gerichtheid op het thuisnabije,
de vraagsturing, het preventieve en minder
bureaucratie blijft overeind. Integratie van
onderwijs en zorg komt erbij. Met name de
uitbreiding naar de zorg.”
Is er door de komst van de nieuwe samenwerkingsverbanden in de praktijk iets
veranderd?
“In onze regio is ervoor gekozen om vanuit
de transitie Jeugdzorg wijkteams te organiseren. Daarin zitten experts uit verschillende
zorginstellingen, die ingeschakeld kunnen
worden. Daarnaast kunnen de arrangementen van het samenwerkingsverband,
schoolbestuur of so ingezet worden. Maar
als het niet nodig is om een breed ondersteuningsteam mee te laten kijken, doe het
dan niet. De – nieuwe – so-arrangementen
spelen een belangrijke rol voor leerlingen
met leerlinggebonden financiering (LGF). Het
samenwerkingsverband heeft drie pilots met
expertteams. Op basis van de uitkomsten
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scholen. Wat betreft werkgelegenheid is
ook zekerheid gegarandeerd. Het veld heeft
nadrukkelijk gezegd: laten we deze expertise
behouden. Daarom hebben we eerst geprobeerd de expertise veilig te stellen. In het
expertisecentrum hebben de medewerkers
werkgelegenheidsgarantie gekregen. Het kan
zijn dat deze mensen over een jaar gedeeltelijk aan het werk zijn onder een bestuur.”

“Het kan zijn dat de inhoud van de expertise
straks per schoolbestuur verschilt, daar is niets
mis mee”, aldus CvB-voorzitter Jan Willem Bos
van Samenwerkingsverband Rijnstreek.

zal dit mogelijk verbreed worden in het hele
samenwerkingsverband.”
Waar liggen nu de verantwoordelijkheden,
zijn die verschoven?
“De schoolbesturen van het nieuwe samenwerkingsverband hebben als visie: ‘Wat
je als bestuur zelf kunt doe je zelf, wat je
beter samen kunt doen doe je samen en wat
een ander beter kan doen doet besteed je
uit.’ Schoolbesturen zijn verantwoordelijk
voor het aanbod van de expertise, dat is
weggehaald bij het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband moet zich
bijvoorbeeld zo min mogelijk bemoeien
met scholing van leerkrachten. De financiën
gaan immers ook naar rato van het leerlingenaantal naar de schoolbesturen. Het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk
voor onderwijs en zorg in de regio en
de inspectie houdt toezicht. We hebben
vastgelegd dat de school moet voldoen aan
het basisarrangement (inspectiekader).
Het bestuur vervult zorgplicht en is primair
verantwoordelijk voor thuiszitters.”
Zijn er hiaten? Hoe ging u om met
onzekerheden?
“We hebben continuïteit kunnen bieden
als het gaat om ondersteuning van de

Wat betekent Passend onderwijs voor de organisatie van het
samenwerkingsverband?
“Drie begrippen waren voor ons altijd
leidend: kwaliteit, solidariteit en integraliteit. Waar de directeur van het samenwerkingsverband op moet sturen, is dat
een aantal dingen integraal blijft en dat er
een buffer is voor scholen die te klein zijn
om het te organiseren. Het kan goed zijn
dat de inhoud van de expertise straks per
schoolbestuur verschilt, daar is niets mis
mee. Maar het zou heel wenselijk zijn als
besturen open staan voor leren van en met
elkaar, als er bovenschools intervisie plaatsvindt. Dat het niet leidt tot concurrentie,
maar tot kwaliteitsverbetering. Ik denk dat
men zich dan meer eigenaar voelt van het
samenwerkingsverband.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Ik zou het heel wenselijk vinden om een
soort kindcentrum te ontwikkelen waar
brede expertise vanuit onderwijs, zorg en
lesplaatsen ondergebracht zijn. Mogelijke
partners voor de toekomst zijn: een medisch
kinderdagverblijf (MKD), een zorginstelling,
voorschoolse educatie en buitenschoolse
opvang. De vraag is of de gemeente hiermee
in zee gaat. Er is beweging en men ziet
kansen. We willen niet alles institutionaliseren, maar onze uitgangspunten overeind
houden. Ik hoop dat de transitie Jeugdzorg
en Passend onderwijs ook in huisvesting
geïntegreerd tot uitdrukking komen. Als een
weerslag van kennis, niet om het expliciet
gevuld te houden. Het gaat eerst en vooral
om de functie.” _

29

achtergrond

niet alle scholen gebruiken nieuwe normering cito
Cito heeft de normering van enkele toetsen dusdanig aangescherpt dat leerlingen maar liefst
een niveau kunnen zakken. Het zorgde voor veel ophef onder schoolleiders. Over de slijtage van
normen, het gevolg van de nieuwe eindtoets en leerwinst als ‘beloftevol hulpmiddel’.
tekst daniëlla van ‘t erve

‘Logisch dat
scholen dit als
een schok ervaren’

Foto: Nationale Beeldbank/Foto Klaske

30

Uitgerekend in een tijd dat het afnemen van toetsen onder
vuur ligt, komt Cito met een nieuwe normering voor de
toetsen spelling, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde
uit het leerlingvolgsysteem (LVS). De relatieve score is aangepast: dus hoe resultaten zich verhouden tot andere leerlingen. Dat veel leerlingen hierdoor naar verwachting een
niveau lager uitkomen en daarmee ook het niveau van een
school ten opzichte van het landelijk gemiddelde negatief
kunnen beïnvloeden, stuit op veel onbegrip. “Het is logisch
dat scholen dit als een schok ervaren”, vertelt Jacqueline
Visser, marktgroepmanager Basisonderwijs bij Cito. “Maar
als je erachter komt dat de normen van de toetsen niet
meer voldoen, dan is afwachten geen optie.” Leerlingen
maken toetsen veel beter dan jaren geleden. Bijvoorbeeld
omdat een school zich meer is gaan richten op opbrengsten
of omdat leerlingen beter voorbereid zijn. Visser: “Steeds
minder leerlingen behoren tot de 20 procent laagst scorenden. Als je dat in theorie lang genoeg laat doorgaan, scoren
straks alle leerlingen bovengemiddeld. Dat klopt natuurlijk
niet. Wil je een goede vergelijking kunnen maken, dan is
het belangrijk dat de norm mee verschuift.”

Forse ingreep

Jacqueline Visser, marktgroepmanager Basisonderwijs bij Cito:
“Ik snap dat het best lastig is om ouders uit te leggen dat hun kind
geen B maar C scoort. Maar leerlingen zijn niet ineens minder goed
gaan rekenen; de waardering van hun score is anders.”

wat i s e r ve ra n d e r d ?
Cito heeft per september 2013 de landelijke normen van
de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) aangepast.
Het gaat alleen om de toetsen spelling, begrijpend
lezen en rekenen-wiskunde. De toetsuitslagen bestaan
uit twee delen: de vaardigheidsscore en de waardering
van die score door middel van een letter of cijfer
(A tot en met E of I tot en met V). Deze vijf niveaus
geven aan hoe een leerling de toets heeft gemaakt in
vergelijking met leeftijdsgenoten. De omzetting van de
ruwe score (aantal goed) naar de vaardigheidsscore
blijft gelijk: hetzelfde aantal goed leidt tot dezelfde
vaardigheidsscore als voorheen. De interpretatie van
de vaardigheidsscore – hoe scoort de leerling ten
opzichte van de normgroep – is wel veranderd. Daarmee
verandert ook de omzetting van vaardigheidsscores naar
de niveaus A t/m E, I t/m V. Over het algemeen zal een
leerling een hogere vaardigheidsscore nodig hebben om
bijvoorbeeld tot de groep gemiddeld scorende leerlingen
te behoren.
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In tegenstelling tot de LVS-toetsen wordt
de normering voor de Cito-eindtoets elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de gegevens van circa 160.000 leerlingen.
Cito zegt nu pas over voldoende data van de LVS-toetsen te
beschikken om ook deze normen aan te passen. “Ik snap dat
het best lastig is om ouders uit te leggen dat hun kind geen
B maar C scoort”, zegt Visser. “Deze forse ingreep is echter
eenmalig.
>

‘we wachten met de nieuwe
normen’
Susan Benning, directeur van de Driemaster in Almere:
“Ik vind het vreemd dat Cito zo maar de normering
mag aanpassen, ze hebben wel erg veel macht. De
nieuwe normen vind ik onduidelijk. We wachten met
het overgaan daarop tot het eind van dit schooljaar.
Daardoor hebben we meer tijd om zelf te kijken hoe het
verschil uitpakt en wat de gevolgen zijn. Dat het plan
is om meer te kijken naar leerwinst, vind ik wel goed.
Nu al kijken we aan de hand van groepsplannen wat
het rendement is van ons onderwijs. Daarin is alles van
belang: van gewone toetsen tot en met observaties.
Ook voor het schooladvies kijken we naar het hele kind
en zijn ontwikkeling in de laatste drie jaar. Alleen maar
een score zegt niets, en zeker niet over de kwaliteit van
een school. We zijn niet tevreden als een leerling hoog
scoort, maar onvoldoende groei laat zien. Dan kijken
we hoe dat komt en hoe een leerling zich verder kan
ontwikkelen.”
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‘wil je een goede vergelijking
kunnen maken, dan is het belangrijk
d at d e n o r m m e e v e r s c h u i f t ’

gegroeid ten opzichte van de vorige keer. Scholen kunnen
deze scores ook gewoon vergelijken met vorige jaren, de
vaardigheidsscore die hoort bij het aantal fouten op een
toets is nog steeds hetzelfde.

Geen voorsorteermachine
Vanaf nu kunnen we elk jaar de gegevens controleren en
zullen de eventuele aanpassingen maar klein zijn.” Een
groot voordeel is volgens haar dat de tussentoetsen meer
synchroon lopen met die van de Cito-toets. “Voorheen leek
het alsof leerlingen slechter scoorden op de eindtoets,
maar in feite was het appels met peren vergelijken.”
Het grootste misverstand dat Cito tegenkomt, is dat
scholen zeggen dat hun leerlingen achteruit zijn gegaan.
“Dat is niet zo”, legt Visser uit. “De leerlingen zijn niet
ineens minder goed gaan rekenen, de waardering van hun
score is anders.”
In de communicatie met ouders helpt het volgens haar om
vooral naar de vaardigheidsscores te kijken. Deze absolute
scores zijn onveranderd en laten zien hoe een leerling is

‘ lv s - s c o r e s w o r d e n
belangrijker’
Anton van der Wilt, directeur
van Al Iman in Almere:
“Op zich kan ik me best
voorstellen dat normen
een keer moeten worden
aangepast, maar ik heb moeite
met de manier waarop Cito
dit aanpakt. Ineens worden
de normen zo maar verlegd,
terwijl nauwelijks duidelijk
is wat de consequenties zijn,
laat staan hoe je die moet
communiceren naar ouders.
Ik heb de mazzel dat ik nog kon overstappen van de letternaar de cijferschaal. Ik heb het aan ouders gebracht alsof
we zijn overgaan op een heel nieuw beoordelingssysteem.
Het grote voordeel is dat er daardoor geen vergelijking in
scores mogelijk is. Een kind zakt niet van B naar C, maar
scoort nu bijvoorbeeld III. Overigens valt het mee hoor, met
de lagere scores. Bij slechts tien van de 220 kinderen zien
we een afwijking. Waar ik me wel zorgen over maak is dat
de eindtoets vanaf volgend jaar later wordt afgenomen. De
LVS-scores worden belangrijker, nu maken ze al deel uit
van het voorlopig eindadvies. Ouders willen een zo goed
mogelijke score en zullen alles doen om dit te bereiken.
Het is goed als de school ook daadwerkelijk het definitieve
schooladvies levert en de uitslag van de eindtoets niet
maatgevend is.”
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Vanaf 2015 wordt een
eindtoets verplicht voor alle basisscholen, maar hij wordt
wel pas in april afgenomen. De eindtoets behoudt zijn
waarde, volgens Visser, ook nu de LVS-toetsen beter genomineerd zijn. “De eindtoets is samengesteld om te voorspellen in welk type voortgezet onderwijs een leerling de
meeste kans op succes geeft. Het LVS is geen voorsorteermachine, daar kleeft een groot risico aan. De kans bestaat
dat ouders gaan oefenen om hun kinderen zo hoog mogelijk te laten scoren. Daarmee verliezen de LVS-toetsen hun
waarde als hulpmiddel.”
Middelbare scholen mogen volgens de nieuwe wet straks
voor de toelating geen andere gegevens naast het schooladvies vragen, dus ook geen LVS-scores. In sommige regio’s
spelen deze scores nu al wel een rol. Een lager niveau kan
dan voor een leerling een groot verschil maken. Sommige
scholen besluiten daarom de oude normen te blijven hanteren. Visser: “Ik snap dat scholen voor groep 8 een uitzondering maken en niet alles overhoop willen halen. Maar zie
het als een overgangsjaar. Op een gegeven moment zul je
toch over moeten stappen, want met de oude normen hou
je jezelf voor de gek.”

Leerwinst

Onlangs is de pilot leerwinst en toegevoegde
waarde afgerond. Hierin probeerden scholen in kaart te
brengen hoe een leerling zich heeft ontwikkeld en wat de
school hieraan heeft bijgedragen. Staatssecretaris Dekker
noemt leerwinst en toegevoegde waarde “een beloftevol
hulpmiddel waarmee scholen het onderwijs nog beter
kunnen afstemmen op de talenten van alle leerlingen.”

‘het is niet eenvoudig de
toegevoegde wa arde van een
s c h o o l t e b e pa l e n ; h e t i s g e e n
l a b o rato r i u m s et t i n g ’
Volgens Visser is leerwinst een hulpmiddel bij het interpreteren van de resultaten van LVS-toetsen. “Maar het is niet
zo eenvoudig om de toegevoegde waarde van een school
te bepalen. De school is immers geen laboratoriumsetting waarin je kunt beoordelen of dat wat je erin stopt er
ook weer uit komt. Leren gebeurt gelukkig ook buiten de
school. Daarbij krijgt het ene kind thuis veel aangeboden
en het andere niets. Dus ja, het is goed om naar leerwinst
te kijken, dat doen we bij het interpreteren van de vaardigheidsscores ook. Maar zoals uit de pilot bleek, zitten er aan
de implementatie ervan nog veel haken en ogen.” _
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‘g e e n t o e t s u i t s l a g e n i n s c h o o l r a p p o r t ’
Net als Cito geeft de AVS het
advies om met ouders de
vaardigheidsgroei van een kind
te bespreken. “Hoe het kind
is vooruitgegaan ten opzichte
van de vorige keer, is veel
belangrijker dan hoe een kind
scoort in vergelijking met andere
leerlingen”, vertelt adviseur Jan
Stuijver. “We raden ook aan om
de Citoscore niet te vermelden op
het rapport. Het zegt niets over
de ontwikkeling van een kind
en je krijgt er alleen maar gebabbel op het schoolplein van.
Bovendien voorkomt het dat een wijziging van de normering,
zoals nu, voor onnodige stress zorgt.” De AVS heeft niets tegen
toetsen, maar wel tegen de perverse effecten ervan, zoals
vermeende fraude met uitslagen, commerciële instellingen die
voor veel geld trainingsprogramma’s verkopen en Citocijfers
die voor veel vo-scholen een belangrijker toelatingscriterium
zijn dan het schooladvies.

De toegenomen aandacht voor leerwinst en toegevoegde
waarde is een andere ontwikkeling waar de AVS kritisch naar
kijkt. Stuijver: “Nu blijkt wat we altijd eigenlijk al wisten:
leerwinst is er gedurende acht jaar altijd en de toegevoegde
waarde van een school is niet te meten, omdat er veel meer
factoren een rol kunnen spelen.” De recente pilot biedt
informatie voor het nieuwe toezichtkader, dat in plaats van
risicogericht toezicht vanaf 2016 gedifferentieerd toezicht
zal zijn. De inspectie wil hierin niet alleen kijken naar de
opbrengsten, maar ook naar onderdelen als leergroei, sociale
competenties en veiligheid, schoolambities en het oordeel
van leerlingen en ouders. “Op zich juichen we dat toe”, vertelt
Stuijver. “Het draait immers niet alleen om de opbrengsten.”

‘hoe het kind is vooruitgega an
ten opzichte van de vorige keer,
is veel belangrijker dan hoe
een kind scoort in vergelijking
met andere leerlingen’

AVS Publicaties
Actuele uitgaven > www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties
Zicht op pensioen, Bestaansrecht scholen primair
onderwijs, Naar andere schooltijden en dan?,
Goed onderwijs goede MR.
De AVS publiceert met enige regelmaat uitgaven
over actuele onderwerpen die geschreven zijn
voor schoolleiders in het primair onderwijs.
Publicaties die direct bruikbaar zijn in uw eigen
onderwijspraktijk.
Is er een nieuwe CAO PO, zijn er wijzigingen in
of wordt de cao verlengd? De nieuwste versie is
steeds verkrijgbaar bij de AVS.

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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d e d r i j f v e r e n va n av s - v o o r z i t t e r p e t r a va n h a r e n

‘Ik ben erg van
de verbinding’
34

Foto: Jan de Groen

Petra van Haren is sinds maart het nieuwe gezicht van de Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS). Haar motto: maak het verschil. Haar passie: ondernemerschap, ontwikkelen,
onderzoeken, innoveren. Haar ambitie: een toekomstbestendig onderwijs realiseren met alle
partners in de onderwijssector, bijvoorbeeld in een terugkerend ‘Schevenings beraad’.
Een kennismaking.

tekst susan de boer

Petra van Haren start haar onderwijsloopbaan in 1985
als invalster bij de gemeente Apeldoorn. In 1986 wordt ze
aangesteld als groepsleerkracht op basisschool De Oase in
Twello. Daar groeit zij door – na een paar jaar onderbreking in het buitenland – tot bouwcoördinator en locatiecoördinator. In 2002 wordt ze directeur van basisschool
Sjaloom in Voorst. “Ik heb zeventien en een half jaar voor
de klas gestaan. Toen werden mijn kinderen geboren en
ging ik pionieren met een duobaan, die toen net in zwang
kwam. Het is belangrijk dat je ook als moeder de kans hebt
je werk goed in te vullen.”
Parttime werken is op sommige scholen problematisch. Niet iedere
schooldirecteur is er blij mee.
“Er moeten een paar fulltimers in dienst zijn voor de continuïteit en om de cultuur te dragen. Maar naast de vaste
gezichten zijn parttimers zeer waardevol. In een duobaan
vullen ze elkaar meestal goed aan. Meer mensen in je
school betekent ook meer verschillende talenten. Natuurlijk moet je het als directeur goed wegzetten, er moet geen
gedoe zijn over wie wel of niet met het schoolreisje meegaat. Daar heb je een jaarplanning voor. En de parttimers
zelf hebben heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid
voor een goede communicatie en afstemming.”
Welke ervaringen vanuit de basisschoolpraktijk neem je mee in het
AVS-voorzitterschap? Wat heeft je gevormd?
“Je maakt het verschil voor het kind. Dan kan soms klein
zijn. Zo herinner ik me uit die eerste periode een jongetje dat ernstig met zichzelf in de knoop zat. Hij had de
vreemde gewoonte om de posterbuddies waarmee tekeningen werden opgehangen eraf te peuteren. Steeds lagen alle
tekeningen op de grond. Dan ga je in gesprek met zo’n
kind, vraag je wat er aan de hand is. Op zo’n moment kun
je een kind helpen, want het zat hem in zijn zelfbeeld. Het
zijn altijd bijzondere kinderen die zo reageren. Ik hoorde
later, op een reünie van die school, hoe dat gesprekje hem
destijds geholpen had. Als leerkracht en als schoolleider
doe je een aaneenschakeling van dit soort ervaringen op.
Dat heeft mij gevormd en dat is wat mij drijft: verschil
maken, als groepsleerkracht voor het kind, als directeur en
bestuurder voor het team en de scholen.”
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Hoe maak je als directeur verschil voor je leerkrachten?
“Ik geloof in het ontwikkelen van mensen. Dat is altijd
een speerpunt geweest in mijn schoolbeleid. Het is dat
verder brengen dat mij heel erg inspireert, ik wil iedereen
kansen geven. Ik heb bijvoorbeeld een onderwijsassistent meegemaakt, die graag leerkracht wilde worden en
dus de pabo-opleiding wilde doen. Maar zij kon het zich
niet veroorloven haar inkomen als onderwijsassistent te
verliezen. Dan moet ik het als directeur mogelijk maken
dat haar werk als onderwijsassistent kan meetellen als
stage. Dat is een ongewone constructie, dus dat heeft
wel wat voeten in aarde gehad. Als directeur moet je de
regels goed kennen, zodat je ze ultiem kunt toepassen.
Ik noem dat ondernemerschap in brede zin. Creatief zijn.

‘ i k g e lo o f i n h e t o n t w i k k e l e n
v a n m e n s e n . d a t i s a lt i j d e e n
speerpunt geweest in mijn
schoolbeleid’

Daar zijn veel mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld afspraken
maken met ouders die een zorgleerling aanmelden, een
intern begeleider inzetten na haar pensioen of bijvoorbeeld samenwerken met een instituut voor mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel. Dat doen we nu op een
van de scholen van het bestuur waar ik vandaan kom en
waarvoor ik nog een paar dossiers afhandel. De patiënten
van dit instituut verzorgen onder meer ondersteuning in
creatieve lessen en we zetten senioren in voor techniek
lessen aan basisschoolleerlingen.”

Bovenschoolse expertise
Van Haren interesseert zich ook voor de beleidsmatige
kanten van het onderwijs. In 1996 wordt ze lid van de
GMR van haar school. In 2002 wordt ze voorzitter van het
directieoverleg van de Vereniging voor PCBO in Voorst en
beheert de portefeuille personeel en organisatie. In 2004
wordt ze bestuurder. Daarnaast wordt ze lid of participant >
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school staat er goed bij. We hebben zelfs een leerlingenstop
moeten invoeren omdat de school niet te groot mag worden vanwege ons bijzondere onderwijsconcept. Ook dit is
ondernemerschap: mogelijkheden creëren om kinderen te
helpen.”

Foto: Will Geurds

‘ we h e b b e n wat t e d o e n
in onze sector’
van verschillende commissies, besturen, samenwerkingsverbanden en andere netwerken en geeft ze (gast)lessen
over onder meer kwaliteitszorg aan de MLE-opleiding (Master Leadership in Education) van Windesheim, later Fontys.
Welke expertise heeft Van Haren bovenschools opgedaan,
die ze kan inzetten voor AVS? “De wet- en regelgeving is in
de afgelopen tien jaar steeds complexer geworden en de
samenleving ook. Het bestuur moet nu directeuren aansturen en is verantwoordelijk voor de schoolopbrengsten.
Ik ben daar als beginner ingesprongen en heb veel moeten
leren. Over administratie, over benoeming en ontslag,
Participatie- en Vervangingsfonds. Het vraagt ongelooflijke
scherpte om te weten wat je wel en niet kan doen. Maar het
is geweldig, want je zit op de plek waar je de macht hebt
om het verschil te maken.”
Hoe maak je als bestuurder het verschil?
“Goede beleidsplannen schrijven en zorgen dat die goed
landen, communiceren, meedoen met innovaties en onderzoekstrajecten, subsidies aanvragen. Een voorbeeld. Een
van de scholen van mijn bestuur staat in een krimpgebied.
We willen de school graag openhouden, maar dan moeten
er meer leerlingen zijn. Die hebben we gevonden door de
school te profileren als school voor meer- en hoogbegaafde
kinderen, waarvan sommigen een aandoening hebben in
het autistische spectrum. Deze kinderen hebben baat bij
een kleine school. We bieden alle kinderen – dorpskinderen en de ‘speciale’ kinderen – onderwijs op maat. Dan
moet je als bestuurder kijken: wie kan directeur worden
van deze school, wie ib’er, wat vindt de inspectie ervan,
hoe communiceren we dit naar de ouders? Het is gelukt, de
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Nu ben je voorzitter van AVS. Hoe ga je als vakbondsvoorzitter
het verschil maken?
“De kwaliteit van de schoolleider bepaalt de kwaliteit van
het onderwijs. Dé manier om het onderwijs verder vooruit
te brengen is om schoolleiders te professionaliseren en daar
ga ik me voor inzetten. Een ander punt dat ik belangrijk
vind is governance. De AVS vertegenwoordigt leidinggevenden als werknemers. Niet als werkgevers, dat is de rol van
de besturen. Wat momenteel aan de orde is, is dat de rollen
van werknemer en werkgever door elkaar lopen. Daardoor
komt de autonomie van de schoolleider in het gedrang. De
sector moet zo ingericht worden dat we onze plek hebben
en kennen en vanuit onze rol zuiver opereren. We kunnen
tegenover elkaar staan vanuit een aantal dossiers, maar
we redeneren altijd vanuit de belangen van de sector. Ten
derde wil ik intensief samenwerken met andere partijen
om de onderwijssector verder te versterken. Er moet een
periodiek overleg komen, een soort ‘Schevenings beraad’,
waarin de sectorraden, het ministerie, de AVS, de vakbonden, de inspectie en de Onderwijsraad samen de visie op
de toekomst van het Nederlandse onderwijs bespreken en
cyclisch herijken. Dat is een idee van de nieuwe voorzitter
van de PO-Raad, en ik sta er helemaal achter. Ik ben erg van
de verbinding.”

‘d e r o l l e n v a n w e r k n e m e r
e n w e r k g e v e r lo p e n m o m e n t e e l
d o o r e l k a a r. d a a r d o o r ko m t
de autonomie van de school
leider in het gedrang’

Wat is je boodschap aan de leden van de AVS?
“De AVS is een organisatie die krachten verenigt om de
stem van leidinggevenden in het primair en voortgezet
onderwijs te laten horen. We hebben veel leden, maar er
zijn ook nog veel leidinggevenden géén lid. Als AVS willen we de sector aan onze kant hebben, we willen spreken
namens een achterban. Daarom roep ik iedereen die leidinggeeft in het funderend onderwijs op – ook de mensen
in het middenmanagement, want dat zijn de schoolleiders
van de toekomst – zich aan te sluiten. De leden vraag ik
om collega-leidinggevenden aan te sporen ook lid te worden van de AVS. Voel je als schoolleider verantwoordelijk.
We hebben wat te doen in onze sector.” _

politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Norbert Klein,
woordvoerder Onderwijs namens 50PLUS in de Tweede Kamer.

de oudere leraar
centraal
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) werd medio maart de
Week van het Geld georganiseerd. Aan de
hand van de Cash Quiz heb ik een gastles
voor groep 8 van basisschool ‘t Blokhuus
in Hoevelaken mogen geven. Dat was een
inspirerende ochtend. Niet alleen ontmoet
je enthousiaste leerlingen, maar ook de
leraren. Bij ‘t Blokhuus waren dat twee vijftigers. Al vele jaren zijn zij actief en bevlogen
aan het werk in het basisonderwijs. En
zo zijn er gelukkig velen. Velen die iedere
generatie op weg helpen naar zelfstandigheid in onze samenleving.

een te sobere
seniorenregeling
leidt alleen maar
tot ve r s c h u i v i n g
van problemen na ar
vo lg e n d e g e n e r at i e s
Voor 50PLUS is een onderwijsbeleid puur
gericht op de leerlingen veel te eenzijdig.
Het adagium ‘de leerling centraal’ maakt
de leraar tot een accessoire. Veeleer zou de
leraar centraal moeten staan. Hij of zij is het
die vele jaren lesgeeft aan de kinderen. De
leraar is de bindende, stabiele factor in het
onderwijs. Kinderen komen, kinderen gaan
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en de leraar blijft voor de klas staan. Maar
dan is het van groot belang dat het onderwijsbeleid hier rekening mee houdt.
Nu de pensioenleeftijd steeds verder
omhooggaat, is een goed seniorenbeleid
essentieel. 50-plussers hebben veel
ervaring en kennis. Hoe kunnen we die
behouden voor het onderwijs? Belangrijk
instrument hierbij is de BAPO-regeling
(Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen).
In principe is dat een overeengekomen
regeling tussen werkgevers en werknemers.
Maar nu de overheid de financier van het
primair onderwijs is, bemoeit de politiek
zich er ook mee. 50PLUS staat voor het
behoud van een goede seniorenregeling.
Of dat de huidige BAPO moet zijn, is onderwerp aan de cao-tafels. In het Nationaal
Onderwijsakkoord is opgenomen dat de
BAPO wordt vervangen door een nieuwe
regeling waarbij rekening wordt gehouden
met de bestaande rechten van 50-plussers.
Hoe die nieuwe seniorenregeling er precies
uit komt te zien, blijft onduidelijk. In het
overleg met staatssecretaris Dekker heb
ik aangedrongen op snelle duidelijkheid,
maar vaagheid is het antwoord. Door hem
wordt verwezen naar het cao-overleg. Over
het uitgangspunt dat oudere leraren voor
het onderwijs behouden blijven en dat
uitval voorkomen wordt, is iedereen het wel
eens. Maar hoe wordt door dit kabinet in
feite niet bepaald door het centraal stellen
van de leraar, maar vanuit de portemonnee

h e t a d a g i u m ‘d e
leerling centraal’
m a a kt d e l e ra a r tot
een accessoire

van de rijksoverheid. Voor 50PLUS blijft een
goed seniorenbeleid voor leraren één van
de speerpunten voor de komende tijd.
In de Week van het Geld heb ik kinderen
aangegeven hoe belangrijk het is om
zorgvuldig met geld om te gaan. Maar dat
was altijd gekoppeld aan een direct doel,
zoals een verbouwing van het ouderlijk
huis of een nieuwe smartphone. Dit kabinet
lijkt dat directe doel, namelijk hoe het
onderwijs ook voor volgende generaties
goed en toegankelijk te houden, uit het
oog te verliezen door de kortetermijnfocus
op het beperken van het begrotingstekort.
Dat tekort wordt sterk bepaald door onze
economie. Een oude les die ik daarover
geleerd heb, is dat bij een slechte economie
de overheid juist moet investeren en een
impuls geven. Afbraak, zoals een slechte
en te sobere seniorenregeling, leidt alleen
maar tot verschuiving van problemen naar
volgende generaties. Onze inzet is om dat
te voorkomen. _

reageren?
Mail naar n.klein@tweedekamer.nl.
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Welke bedragen zijn beschikbaar voor de
directievoering?
tekst harry van soest

Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de
bekostiging van de directievoering. Er is inderdaad veel onduidelijkheid over de beschikbare bedragen voor hiervoor. Hieronder alle
beschikbare middelen voor de directievoering op een rijtje:

Normbedrag directeur
basisonderwijs:
t 74.893,14
t 80.748,39
speciaal basisonderwijs:
speciaal (voortgezet) onderwijs: t 80.737,15

• MG so-vso:
1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer

t 42.390,18
t 62.343,27

In deze bedragen is de directietoeslag van t 2.484* verwerkt.
Kleine scholentoeslag (basisonderwijs)
De kleine scholentoeslag is primair ingevoerd om onder andere de
ambulante tijd voor de directie van kleine scholen te bekostigen.
De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen voor de toeslag is 145. De vergoeding
bedraagt het bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening: t 11.050,84 minus (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met
t 76,23).

Toeslagen directie
• basisonderwijs:
basisonderwijs:
< 97 leerlingen t 19.677,86
> 97 leerlingen t 36.791,72 (inclusief t 2.564 directietoeslag*)
• speciaal basisonderwijs:
< 99 leerlingen t 20.311,06
> 99 leerlingen t 38.241,12 (inclusief t 2.381 directietoeslag*)
• speciaal (voortgezet) onderwijs:
t 22.437,09
so of vso 1 – 49 leerlingen
so of vso 50 leerlingen of meer t 42.390,18
• so-vso:
t 42.390,18
1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer t 62.343,27
• MG (meervoudig gehandicapt) so of vso:
t 42.390,18
1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer t 42.390,18

l i dm a at s c h a p

* Zie artikel 6.29a in de CAO PO 2013.

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.

Onderzoek regeldruk

Contributie 2014/2015
De contributie voor het AVS-lidmaat
schap in schooljaar 2014/2015 is
vastgesteld.
Kijk voor de nieuwe bedragen op
www.avs.nl/vereniging/lidworden/
contributie.
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Convenant beloning schoolleider primair onderwijs
In 2004 is het Convenant schoolleiding afgesloten. Voor scholen
met minder dan 195 leerlingen wordt jaarlijks een bedrag via het
budget personeels- en arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld.
Voor 2013/2014 is het bedrag t 4.896.

Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan
het verminderen van de regeldruk. Per sector is een werkgroep
ingericht die in kaart brengt welke regeldrukpunten zich voordoen.
Doel is te komen tot een gezamenlijke ‘Regeldrukagenda 2014-2017
Primair Onderwijs’. De AVS kan concrete knelpunten in het overleg
inbrengen. Schoolleiders en hun teams kunnen tot en met 25 april
één of meerdere knelpunten aangeven via www.avs.nl/formulier/
avsinventarisatietbvaanpakverminderingregeldrukprimaironderwijs.

avs in de per s

Kwaliteit schoolleiders
AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde op 31 maart in het programma Spitsuur van BNR Nieuwsradio op het inspectieonderzoek
naar de kwaliteit van schoolleiders. Dat schoolleiders – die over
het algemeen naar behoren functioneren – zich in bepaalde competenties nog verder kunnen verbeteren, betekent volgens Van Haren
niet dat er niet goed lesgegeven wordt. “Deze hebben te maken met
hogere orde-denken en het analyseren en interpreteren van data,
nodig voor het onderzoeksmatig leidinggeven.” Belangrijkste verbeterpunt is volgens Van Haren de professionalisering van schoolleiders. “Hun complexe beroep vraagt om bijpassende scholing, iets
waar de AVS zich sterk voor maakt.” In dagblad Trouw van 1 april
zegt Van Haren hierover: “Schoolbesturen moeten hun leidinggevenden meer ruimte en mogelijkheden geven om zich te blijven ontwikkelen.” Ook verwijst ze naar het schoolleidersregister. “Het einddoel
is dat je straks zonder registratie geen schoolleider kunt zijn.”

p u b l i c at i e s

Handboek AVS met
scholingsaanbod 2014/2015
AVS-leden ontvangen op 24 april het handboek van
de AVS met daarin het professionaliseringsaanbod
voor het schooljaar 2014/2015 (primair onderwijs),
vakinformatie en verenigingsinformatie. Het handboek komt in de plaats van de agenda. Steeds meer
leden geven aan de agenda niet te gebruiken, omdat
ze beschikken over een digitale agenda. De vak- en verenigingsinformatie hebben ze echter wel graag bij de hand. Met de komst van het
handboek is alle informatie die u gedurende het schooljaar nodig
hebt gebundeld in één handzaam boekwerk. Het handboek voor het
voortgezet onderwijs verschijnt later dit voorjaar.

avs voordeel

PROambt: nieuwe voordeelpartner
PROambt kan – in nauwe samenwerking met de AVS
– voor zowel besturen, directies als leerkrachten alle
gewenste pensioenberekeningen op maat maken en deze
persoonlijk toelichten. De nieuwe voordeelpartner heeft
met de AVS speciale tariefafspraken gemaakt: een korting
van 12 procent.
PROambt is een adviesbureau dat zich
volledig richt op de ABP-regelingen
voor overheid en onderwijs. Met circa
dertig adviseurs is het de onafhankelijke en deskundige specialist op het
gebied van rechtspositie en pensioen.
Waarmee kan PROambt schoolleiders helpen? Bijvoorbeeld bij
vragen als: hoe ziet een slimme vertrekregeling eruit? Wat zijn de
voor- en nadelen voor werkgever en werknemer? PROambt vertaalt
de complexe regelgeving naar netto-inkomen per maand voor de
medewerker en naar de totale kosten voor het bestuur, uiteraard
rekening houdend met de mogelijkheden van het Vervangings- en
Participatiefonds. AVS-leden krijgen advies aan de hand van duidelijke inkomensberekeningen in bruto- en nettobedragen per maand,
zodat een vertrekregeling op basis van WW of pensioen geen ongewis avontuur wordt, maar een weloverwogen beslissing. Natuurlijk
heeft een gedwongen afscheid op basis van een WW-uitkering voordelen, maar wegen de nadelen – vooral voor het pensioen – daar
tegenop? Ook hier is een vroegtijdige en grondige analyse van de
verschillende alternatieven noodzakelijk als basis voor een verantwoorde beslissing. Het pensioen van een leerkracht van 56 jaar die
in de WW komt, kan bijvoorbeeld dalen van 70 procent tot minder
dan 55 procent levenslang. PROambt zorgt ervoor dat ieder vertrek
– om welke reden dan ook (vroegpensioen, boventalligheid, bezuiniging, et cetera) – omgeven wordt met financiële zekerheid.
Meer informatie: www.avsvoordeel.nl

In het debat tijdens onderwijspoort krimp – dat de AVS samen met de PO-Raad en VO-raad op 2 april organiseerde in Nieuwspoort
Den Haag – waren schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog. Samenwerkingsscholen oprichten makkelijker maken
en de fusietoets afschaffen zijn twee van de genoemde oplossingen. Het eerste kreeg gehoor bij de aanwezige politici, aan het tweede is de Kamer nog niet
toe. “Want grote besturen vormen echt een risico.” Het is een complex thema”, verzuchtte gespreksleider Boris van der Ham na anderhalf uur debatteren.
Zie ook pagina 6. Foto’s: Jan de Groen
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Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen,
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014,
de brochure Professionaliseringsaanbod Voorjaar 2014 of kijk – ook al voor nieuw aanbod
in schooljaar 2014/2015! – op www.avs.nl/professionalisering, de website van het AVS
Professionalisering- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden
en organisaties in het funderend onderwijs.

Trainingen & opleidingen School for Leadership
April, mei en juni 2014
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Hoe zit het met mijn pensioen?

22 april, 5 juni of 26 juni

ABP, Jan Stuijver

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis

22 april

John G. de Leeuw

• Operationeel werkgeverschap

23 april of 18 juni

Jan Stuijver

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

23 april (ochtend of middag)

Machiel van Driel (BTW-PLAZA)

• Stress- en timemanagement

24 april of 15 mei

Tom Roetert

• Pesten op uw school? Wat nu?

7 mei

Bob Ravelli, Tom Roetert

• Effectief en efficiënt vergaderen

7 mei

Tom Roetert

• Naar andere schooltijden, en dan?

12 mei of 11 juni

Eelco Dam, Paul van Lent

• Schoolprofiel in kaart: klaar voor Passend onderwijs

13 mei, 22 mei (middag)
27 mei of 17 juni (ochtend)

Heike Sieber

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

14 mei

Tineke Snel

• Neurolinguistisch programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden

14 en 15 mei (tweedaagse),
5 en 6 juni (tweedaagse)
en 20 juni

Ger van Drunen

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de basis

16 mei

Platform L21

• Gezond werkgeverschap

16 mei of 26 juni

Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Masterclass Van eiland naar WIJland; collegiaal leren

19 mei, 4 juni of 19 juni

Martine Creemers (OWMJS)

• Masterclass Nederlands Leiderschap (Finnish Lessons)

19 mei of 3 juni

Frank Cuppers (OWMJS)

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

19 mei of 4 juni

Eelco Dam, Paul van Lent

• Loopbaanbezinning

19 en 26 mei of 13 en 20 juni

Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Hoe wordt medezeggenschap professioneel gevoerd? – voor (G)MR-leden

20 mei

Paul van Lent

• Een project: aanpak, uitrol en beheersing (basis)

20 mei, 5 juni

Heike Sieber

• Schooldirectie & privacy (middagsessie inclusief lunch)

21 mei

Jan Stuijver, Romeo Kader

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

22 mei of 11 juni

Jan Stuijver

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de verdieping

23 mei

Platform L21

• Keuzes maken rondom pensioen

23 mei of 20 juni

ABP, Jan Stuijver

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

27 mei of 25 juni

Jan Stuijver

• Mediationvaardigheden voor schoolleiders

27 mei en 26 juni

Jan Plevier, Ruud de Sain

• Stephen Covey: Principes van leiderschap in de praktijk

28 mei of 11 juni

Bob Ravelli

• Masterclass Stratosphere; pedagogie, technologie en veranderkunde

3 juni

Michel van de Ven (OWMJS)

• Eerder stoppen? Wil ik dat?

16 juni

Claudia Bouwman, Tom Roetert

(onder voorbehoud)
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Dit voorjaar (in mei en juni)

Nieuw!

Studiemiddag

Masterclasses

Schooldirectie & privacy

In samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen (OWMJS) biedt de AVS
dit voorjaar drie nieuwe masterclasses aan, te weten:

De schoolleiding is volgens de wet formeel verantwoordelijk voor de
zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens op scholen. Tijdens
deze studiemiddag bespreken we onder ander waarom de schoolleiding verantwoordelijk is voor de naleving van privacywet- en
regelgeving en wat deze verantwoordelijkheid in de praktijk betekent.
Er worden veel actualiteiten (interactief ) besproken en toegelicht
aan de hand van toezichtdocumenten, artikelen, praktijkmodellen en
‘privacy in de media’. Na afloop beschikt u over de nodige kennis en
praktische tools (stappenplan en checklists met actiepunten, privacy
quickscan) waar u op school gelijk mee aan de slag kunt.

Stratosphere; pedagogie, technologie
en veranderkunde (Fullan)
Het samengaan van pedagogie, technologie en veranderkennis kan
volgens Michael Fullan in zijn boek Stratosphere het leren en het
onderwijs tot ongekende hoogten opstuwen. In deze masterclass
verkent u de inhoud en impact van zijn innovatieve ideeën.
Doelgroep: schoolleiders en ict-coördinatoren po
Datum: 3 juni

Nederlands Leiderschap (Finnish Lessons)
De toekomstige schoolleider staat centraal. Er wordt gewerkt met
een flexibel nationaal curriculum, op maat geleerd en lesgegeven,
en leiding gegeven aan een ander type leraar. (Externe) toetsing en
controle zijn vervangen door de kernwaarde ‘vertrouwen’.
Doelgroep: schoolleiders
Data: 19 mei of 13 juni

Van eiland naar WIJland; collegiaal leren
Benadert de professionele ontwikkeling vanuit het informeel leren
op de werkplek. U krijgt inzicht in de vormen van collegiaal leren
en hoe deze een structurele bijdrage kunnen leveren aan een lerende
organisatie(cultuur).
Doelgroep: schoolleiders, ib’ers, leerkrachten po
Data: 19 mei, 4 juni of 19 juni
Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering (Trainingen,
Kwaliteits- en kennismanagement)

2 tweedaagsen en 1 eendaagse

Neurolinguistisch programmeren
voor onderwijsgevenden
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor
presentatie, coaching en communicatieverbetering. Het beschrijft
de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe
hun interactie emoties en gedrag beïnvloedt. De oefeningen geven
uw communicatie een extra dimensie, zowel in groepen als inter- en
intrapersoonlijk. De focus ligt op het effectiever werken met kinderen, ouders en collega’s. Na deze training bent u beter in staat te
luisteren en informatie te filteren. Daarnaast kunt u vanuit uw eigen
kracht omgaan met lastige situaties en conflicten.
Doelgroep: onderwijsgevenden in het po die op het gebied van communicatie en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk willen gaan.
Kosten: t leden 2.450/niet-leden t 2.950
Data: 14 en 15 mei, 5 en 6 juni en 20 juni
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Doelgroep: schoolleiders, algemeen (toezichthoudend of beleids
bepalend) directeuren, middenmanagers, ib’ers, MR-leden, Ouder
raad, vertrouwenspersonen, stafmedewerkers (automatisering of
personeel), personeelsfunctionarissen, et cetera
Kosten: t 145.
Datum: 21 mei

Eendaagse

Naar andere schooltijden, en dan?
Overweegt u als directeur op uw school te komen tot het invoeren
van andere schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd
te zien. Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en afspraken
waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen
ook de belangen van ouders, leerkrachten en de rol van de MR aan
de orde. De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ vormt
de leidraad en krijgt u mee.
Doelgroep: (adjunct-)directeuren
Kosten: leden t 349/niet-leden t 449
Data: 12 mei of 11 juni

Eendaagse

Stress- en timemanagement
Altijd tijd tekort komen is slecht voor uw gemoedsrust en uw productiviteit. In deze training oefent u met het stellen van prioriteiten
en het realiseren van haalbare doelen en plannen. U ontdekt wat
de oorzaken zijn van uw tijdsproblemen en leert structuur aan te
brengen in uw werkzaamheden. Na het volgen van deze training
maakt u bewuster gebruik van uw energie.
Doelgroep: iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil
omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.
Kosten: leden t 349/niet-leden t 449
Data: 24 april of 15 mei
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Nieuw!

Aanbod in samenwerking met ABP en Loyalis:

Bijeenkomst ‘werkgeverschap’ ABP

Eendaagse training met Loyalis-inkomensscan

Keuzes maken rondom pensioen Eerder stoppen? Wil ik dat?
Werknemers hebben vaak eigen wensen en ideeën over het afronden
van hun loopbaan. Voldoende inkomen voor later speelt een belangrijke rol bij de keuzes die zij kunnen maken. Het is belangrijk dat u
als leidinggevende op de hoogte bent wat er speelt en wat er mogelijk is voor de werknemer. Tijdens deze bijeenkomst komen onder
meer de volgende onderwerpen aan bod: de samenhang tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen, de AOW-regeling, de keuzes
die u kunt maken bij ABP KeuzePensioen en het pensioen aanvullen
met individuele pensioenvoorzieningen. Daarnaast wordt ingegaan
op pensioen en de partner door het bespreken van de Anw-regeling,
de Anw-compensatie van ABP, het ABP NabestaandenPensioen
bij overlijden voor en vanaf 65 jaar en de mogelijkheden tot het
uitruilen van pensioen. Verder komt arbeidsongeschiktheid aan bod
en de gevolgen voor het ABP KeuzePensioen. De AVS biedt deze
bijeenkomst aan in samenwerking met ABP.
Doelgroep: schoolleiders en bestuurders
Kosten: t 35 per deelnemer (ochtend inclusief lunch)
Data: 23 mei of 20 juni

U krijgt als werkgever en werknemer zicht op de persoonlijke
situatie en inkomensverwachting voor de betreffende werknemer.
De mogelijkheden om eerder te stoppen of minder te gaan
werken brengen we tijdens deze training in kaart. Via opdrachten
en oefeningen staan we stil bij de persoonlijke vitaliteit van uw
werknemer. Daarnaast krijgt elke deelnemer tijdens de training
in een persoonlijk gesprek met een specialist van Loyalis Kennis
en Consult (LKC) een inkomensscan gericht op zijn / haar wensen
en mogelijkheden. Deze scan is bedoeld voor werkgever én
werknemer, zodat ze samen, met behulp van een directe contact
persoon bij LKC kunnen bekijken hoe nu verder. De AVS biedt
deze training aan in samenwerking met Loyalis Kennis en Consult.
Doelgroep: werknemers van 55 jaar en ouder die inzicht willen
krijgen in de mogelijkheden van minder werken of eerder stoppen.
Kosten: t 1.200 per cursist (inclusief inkomensscan t.w.v. t 750) /
t 900 per cursist als werkgever (semi)collectief IPAP-contract bij
Loyalis heeft
Datum: 16 juni

2 eendaagsen

Loopbaanbezinning
Belangrijk doel van deze tweedaagse training (twee afzonderlijke
dagen of een tweedaagse incompany) is het voorkomen van het
vastlopen in de loopbaan. Voor veel medewerkers speelt de vraag
hoe ze kunnen doorwerken op een prettige en productieve manier.
U en uw team krijgen de tijd om eens stil te staan bij uw werk en u
te bezinnen op uw leven(sfase). Zowel directeuren als hele schoolteams en groepen leerkrachten kunnen zich aanmelden. In het
kader van IPB en POP-gesprekken of leeftijdsbewust personeelsbeleid kan deze training medewerkers weer inspiratie en plezier in
het werk geven. De AVS biedt de training aan in samenwerking met
Loyalis Kennis en Consult.
Doelgroep: schoolteams, team van directeuren
Kosten: t 1.100 per deelnemer/t 825 per deelnemer (als werkgever
(semi)collectief IPAP-contract bij Loyalis heeft)
Data: 19 en 26 mei of 13 en 20 juni

Meer informatie, inschrijven
en advies op maat
Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en
inschrijven op www.avs.nl / professionalisering. Of neem contact
op met de AVS via schoolforleadership@avs.nl of tel. 0302361010. Wilt u een training, opleiding, advies of coaching op
maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met
Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.

Professionaliseringsaanbod 2014/2015
Op www.avs.nl/professionalisering vindt u extra aanbod, nieuw
aanbod en de startdata van opleidingen als Middenkader,
Schoolleider Start- en Vakbekwaam en Op weg naar excellent
schoolleiderschap. Op 24 april ontvangt u het AVS Handboek
met daarin onder andere het professionaliseringsaanbod voor
schooljaar 2014/2015 (primair onderwijs). Het vo-handboek
verschijnt later dit voorjaar.
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Met ZO Matcht meer regie over ondersteuning op school
Het programma Zorg & Onderwijs Matcht, in 2012 gelanceerd door de AVS en Intraverte (een landelijke multidisciplinaire paramedische praktijk), geeft leerkrachten en
intern begeleiders paramedische basiskennis en praktische handvatten voor de begeleiding van l eerlingen.
Daarbij staat vroegsignalering centraal. Daarnaast focust
ZO Matcht op een efficiënte zorgstructuur. Wat is de
meerwaarde van het programma met het oog op Passend
onderwijs? tekst winnie lafeber
“Met ZO Matcht krijgt onze school meer regie over de ondersteuning.
We kunnen nu beter onze verwachtingen uitspreken en kritische vragen stellen, omdat we weten wat we nodig hebben. We zijn meer een
gelijkwaardige gesprekspartner met de zorgverlener.” Aan het woord
is Maarten Jurgens, directeur van basisschool SamSam in Oosterhout
(Overbetuwe), die met zijn hele team een pilot van twee studiedagen
volgde. Onderdeel van ZO Matcht is de training ‘Anders kijken naar
kinderen’, waarin verbreding van de paramedische basiskennis en
vroegsignalering belangrijke onderdelen zijn. ZO Matcht is bovendien
ingebed in het webbased leerlingvolg- en administratiesysteem
Parnassys. “Het programma biedt een tool om in een vroeg stadium
bepaalde ontwikkelingen te signaleren bij kinderen. Sociaalemotionele en sensomotorische ontwikkelingen dragen bij aan de
cognitieve ontwikkeling van een kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
veel gymmen helpt voor een kind met dyslexie, omdat sporten bepaalde delen van je hersenen activeert. Het zogenaamde ‘oerei’ (Op Een
Rij EI) dat in de training aan de orde komt, zorgt voor een praktische
checklist bij (vroegtijdige) signalering. Deze systematiek zorgt ervoor
dat leerkrachten, ib’ers en zorgverleners dezelfde taal spreken.”

Geen etiket Zelfstandig jeugdzorgadviseur Paul Nota, die de
effecten van ZO Matcht onderzocht, vindt de vroegsignalering een
belangrijke meerwaarde van het programma. “Door in een vroeg
stadium te kijken wat er aan de hand is, voorkom je dat een kind
een ‘zorgleerling’ wordt, een etiket krijgt. Het handelingsrepertoire
van de leerkracht wordt vergroot, wat ook effect heeft op het
werkplezier van leerkrachten, en het ziekteverzuim gaat omlaag.

Uiteindelijk kan dat leiden tot minder thuiszitters en minder uitval
van leerlingen.” Nota deed onderzoek bij voorbeeldgemeente Epe.
Hij kwam tot de conclusie dat ZO Matcht kan zorgen voor een daling
van uitgaven in het jeugdzorgbudget van bijna 16 procent en een
daling in de zorgkosten voor onderwijs van bijna 5 procent.

Scan

In fase 1 en 2 van het programma komt het Schoolonder
steuningsprofiel aan bod en de analyse van de geldstromen. Via een
nulmeting (eenvoudige scan) wordt gekeken wat er al aanwezig is
qua expertise in de school en wat de ambities zijn. Na afloop krijgt
de school een advies. Schoolleider Jurgens: “ZO Matcht heeft alle
elementen om je zorgplan toe te schrijven naar de nieuwe situatie,
om je zorgplan ‘Passend onderwijs-proof’ te maken. Wat zijn onze
sterke en minder sterke kanten? Hoe moet je met zorgaanbieders
omgaan, zodat je krijgt wat je vraagt? We zijn gewezen op de
mogelijkheden om zorgverzekeraars aan te spreken. In het defini
tieve rapport volgen nog meer handreikingen en tips over het
adviseren va ouders.” Volgens onderzoeker Nota is er voor ouders
veel winst te behalen. “Als je kind gelabeld wordt, raken ouders in
de war. Als alle scholen in een samenwerkingsverband ZO Matcht
gebruiken, kan dat tot 800.000 euro aan zorguitgaven bij ouders
schelen. Het grootste deel van de kosten gaat naar psychische
zorg aan ouders. Bovenop de al eerder genoemde besparing van
uitgaven voor ondersteuning in zorg en onderwijs gaat het om een
enorme kostenreductie bij samenwerkingsverbanden, scholen en
gemeenten.”

Goed moment Luuk van Aalst, directeur samenwerkingsverband
regio Zutphen, heeft tien scholen in zijn verband aangeraden om
een pilot ZO Matcht te volgen. “Preventie is altijd goed. De vroeg
signalering zorgt ervoor dat kinderen later minder behandelingen
nodig hebben. Het is nu een goed moment om aan te sluiten. Als
samenwerkingsverband zijn we volop bezig met Passend onderwijs
en de opbouw daarvan. Als de wet in augustus in werking treedt,
begint het voor ons pas.”

In de training ‘Anders kijken naar kinderen’ leren teams het verband
tussen de cognitieve ontwikkeling en de motorische en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Foto’s: Hans Roggen
k a der prim a ir a pril 20 1 4

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering (Advies op maat,
Bedrijfsvoering en financiën) of www.zorg-onderwijsmatcht.nl
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tenslotte
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training
pu b l i c at i e
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l e s pa k k e t
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conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia

voor: basisonderwijs en voortgezet onderwijs
van: Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP)
wat: prijs

Nationale Onderwijsprijs
De tweejaarlijkse ‘Oscar van het Nederlandse Onderwijs’ heeft
als belangrijkste doelstelling inspirerende initiatieven in het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor het voetlicht
te brengen en te verspreiden. De Nationale Onderwijsprijs
bestaat uit ‘De Bronzen Olifant’ en een bedrag van t 7.000.
Scholen kunnen deelnemen met een activiteit of project
uit hun eigen onderwijspraktijk. In elke provincie wordt in
het najaar een eigen onderwijsprijs uitgereikt. De winnaars
worden genomineerd voor de landelijke finale in maart 2015.
www.onderwijsprijs.nl

voor: schoolleiders po
van: Arbeidsmarktplatform PO i.s.m. Kennisland
wanneer: aanmelden tot 18 mei, start in september

voor: schoolbesturen en gemeenten, verantwoordelijken

wat: actie-onderzoekprogramma

voor onderwijshuisvesting
van: Ruimte-OK i.s.m. PO-Raad en VNG
wanneer: 23 april, 14, 21 en 28 mei, 11 juni
waar: Rabobankkantoren verspreid over het land
wat: gratis regiobijeenkomsten

Vernieuwend leiderschap
Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren,
de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk
de kwaliteit van het onderwijs. Met Vernieuwend Leiderschap
in PO krijgen twintig schoolleiders gedurende een schooljaar
de kans om vernieuwing van binnenuit te realiseren en zelf
(verder) te groeien. Deelnemers gaan onder andere aan de slag
met een zelfbedacht initiatief om innovatie op hun school in
gang te zetten, waarvoor ze een bijdrage van t 5.000 ontvangen.
Aanmelden: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor: primair onderwijs
van: Arbeidsmarktplatform PO
wanneer: aanmelden tot 31 mei

Overheveling buitenonderhoud
Vijf regiobijeenkomsten met voorlichting over de wetswijziging
overheveling buitenonderhoud. De nieuwe rolverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen komt aan bod en hoe het
proces ingevuld kan worden om tot een goede praktijksituatie
te komen. Naast de feitelijke wijzigingen in de wetgeving en
de laatste actualiteiten, zijn deelnemers na de bijeenkomst
op de hoogte van de gevolgen die deze kunnen hebben. In het
najaar volgen nog vier regiobijeenkomsten met eenzelfde opzet.
Aanmelden: www.ruimte-ok.nl. Hier staat ook de brochure
Wetswijziging Buitenonderhoud.

wat: project

Vierslagleren
Vierslagleren realiseert ‘masterklasse’ op scholen. Hoe?
Scholen/schoolbesturen kunnen een of meer startende leerkrachten aannemen en een baangarantie bieden. Meerdere
schoolbesturen kunnen daaraan samen invulling geven.
Startende en ervaren leerkrachten volgen een master en/
of tweedegraadsopleiding, wat hen breder opleidt en duurzaam inzetbaar maakt, waarbij het lerarenduo niet per se
voor dezelfde klas staat of dezelfde master volgt. De school
ontvangt een aanzienlijke financiële tegemoetkoming in de
verletkosten van de ervaren leerkracht. De kwaliteit van het
onderwijs neemt toe en de schoolontwikkeling staat centraal.
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren
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voor: leerkrachten, vertrouwenspersonen, ib’ers, rt’ers,

(adjunct-)directeuren po
van: Medilex
wanneer: 3 juni
waar: NH hotel, Amersfoort
wat: studiedag

Open en bloot
Over professioneel omgaan met seksualiteit in het primair
onderwijs. Seksuele ontwikkeling van kinderen gaat verder
dan ‘Juf, waar komen baby’s vandaan?’ Wat is eigenlijk een
normale seksuele ontwikkeling? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? En wat als ouders zich mengen in de discussie?
www.medilexonderwijs.nl/seksualiteit

voor: schoolleiders en bestuurders

voor: leerkrachten, ib’ers en schoolleiders po en vo

van: uitgeverij Pica

van: CPS

wat: boek

wat: boek

De professionele
leergemeenschap

Differentiëren is te leren!

Beschrijft de theorie van een professionele leergemeenschap
en geeft tips en voorbeelden uit de onderwijspraktijk. De basis
is het doorlopend elkaar ontmoeten, samen reflecteren en
samen leren, gericht op het primaire proces: het leren van de
leerlingen. Een schoolcultuur waarbinnen mensen voortdurend
met elkaar in gesprek kunnen te gaan over hun vak maakt ruimte voor ontwikkeling en het gebruik van de aanwezige talenten.
www.uitgeverijpica.nl

Laat zien dat leerkrachten de groep en hun onderwijs zo kunnen organiseren dat alle leerlingen tot hun recht komen. Stap
voor stap laten de auteurs zien hoe leerkrachten kunnen differentiëren in instructie. Aan de hand van het model IGDI+ wordt
duidelijk hoe ze tegemoet kunnen komen aan zowel zwakke,
gemiddelde als sterke leerlingen. Met praktijkvoorbeelden,
handreikingen en tips. In een apart hoofdstuk wordt schoolbreed differentiatiebeleid beschreven. Opvolger van Effectieve
instructie. NB: er is ook versie voor het voortgezet onderwijs.
www.cps.nl/uitgeverij

voor: basisscholen

voor: vakleerkrachten, groepsleerkrachten, combinatie-

van: SIE Onderwijs

functionarissen, studenten
van: Alles in beweging i.s.m. Landstede Sport & Bewegen
wanneer: 14 mei
waar: Sportcampus de Pelikaan, Zwolle
wat: landelijke studiedag

wat: sociaal mediaplatform

Eduleap
Een afgeschermde applicatie waarmee leerlingen, ouders
en leerkrachten effectief met elkaar kunnen communiceren.
Kinderen kunnen leiderschap nemen over hun eigen ontwikkeling, en ouders en leerkrachten nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid over de begeleiding in deze ontwikkeling.
Helpt scholen bij de interactieve ondersteuning van het leer
proces. www.sie-onderwijs.nl

voor: (brede) scholen en hun partners, IKC’s, MFA’s
van: Bouwstenen

Basislessen buiten
Het thema is ‘Meer bewegen, meer naar buiten’. Deelnemers
kunnen kiezen uit diverse workshops, zoals buitenspelen met
themabakken, bewegingsonderwijs op het schoolplein en in
de schoolomgeving, kamp- & bosspelen, frisbee, voetballes
en freerunning. De praktijkvoorbeelden zijn direct toe te passen in de eigen onderwijssituatie. Sluit aan op de methode
Basislessen bewegingsonderwijs. www.basislessen.nl/
studiedag-basislessen-buiten

wat: (online) publicatie

Huisvesting brede scholen
en kindcentra

voor: basisonderwijs

‘Van kosten- naar waardesturing’, over investeringen in de
huisvesting van brede scholen, kindcentra en ander maatschappelijk vastgoed, geeft inzicht in hoe (multifunctioneel) gebruik
van gebouwen voor alle partijen iets kan opleveren en welke
hordes daarbij genomen moeten worden. Groei en functionele
scheiding heeft plaatsgemaakt voor krimp en inmiddels verbinden we functies liever. Dat vergt een omslag in denken en doen.
www.bouwstenen.nl

NatuurWijs
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van: NatuurWijs
wat: natuureducatief programma

Wil je als leerkracht samen met de klas tot over je oren in het
groen? Doe dan mee met NatuurWijs in het Horsterwold of op
de Veluwe. Samen met de NatuurWijzer beleven leerlingen een
tot drie dagen in het schooljaar de natuur in al haar vormen.
Gaat hand in hand met het opdoen van basiskennis over natuur
en spelen in en zorgen voor natuur. Het programma wordt
per klas op maat gemaakt en sluit aan bij het natuurgebied,
de kinderen en de lessen op school. www.natuurwijs.nl,
www.staatsbosbeheer.nl
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Samen leren inhoud geven met School aan Zet
‘Het gaat om eigenaarschap’, zegt Joop van Lanen. De voorzitter van het College van Bestuur van
Stichting ATO-scholenkring spreekt over het belang van goed onderwijs en stelt de lerende organisatie centraal. ‘We hebben het hier over de vooruitgang van kinderen. En die verantwoordelijkheid ligt
voor een groot deel bij leerkrachten en directeuren.’

‘Stichting ATO-scholenkring is een samenwerkende
organisatie van twintig
scholen, met onder andere
onderwijsconcepten als
Jenaplanonderwijs en Montessorionderwijs onder haar
vleugels. ‘We zijn vanaf het
begin geraakt door de Lerende Organisatie. Daarbij
komt dat de actieplannen en
bestuursakkoorden van het
ministerie van OCW ons
verplichten om kritisch in
de spiegel te kijken en dat
vind ik een goede zaak.’

Laagdrempelig
De afgelopen jaren heeft
de ATO-scholenkring
zich vooral gericht op ‘het
creëren van laagdrempelig
toegankelijk onderwijs van
een hoog niveau’. Joop van
Lanen noemt het een pioniersfase van zijn gefuseerde scholenorganisatie. ‘Wat
is kwaliteit? Die vraag hebben wij elkaar gesteld. Het
gaat in ieder geval om een
doorlopende lijn van een
goed pedagogisch klimaat.
Waarbij niet de top de kleur
bepaalt maar vooral onze
directeuren gezamenlijk.’

ATO-scholenkring heeft op
dit moment de ‘basics’ op
orde, zegt Van Lanen. De
scholenkring is nieuw beleid
aan het maken, die past bij
die van een lerende organisatie. De ontwikkeling van
schooldirecteuren en de
docenten spelen daarin een
essentiële rol. ‘We hebben
nagedacht over: samen
leren, ict-geletterdheid,
nieuwe media en creatieve
denkprocessen. Noem het
een kritische scan van onszelf. Daarin
zijn we tot
de conclusie
gekomen, dat
we dit niet
alleen moeten
doen. We
hebben School aan Zet op
bezoek gehad en zijn onder
de indruk van hun inbreng.
Zij hebben ons denken verder aangescherpt en hebben
op sommige punten onze
ogen geopend.’
Wilma Willems is een van
de experts van School aan
Zet. Ze bezoekt scholen en
spreekt in de rol van kritische vriend met schooldirecteuren over hun doelen

en wensen. ‘Het gaat om het
realiseren van hogere opbrengsten, bijvoorbeeld hogere Cito-scores, maar ook
de verantwoordelijkheid van
kinderen bij het leren. Het
is heel breed. Wij hebben
verdiepende thema’s: Taal,
lezen en rekenen, Omgaan
met verschillen, Excellentie & Hoogbegaafdheid en
Wetenschap en Techniek.
ATO heeft vooral baat bij
onze feedback op een thema
als Lezen.’

Ze vervolgt: ‘We zijn een
kritische vriend, een monitor en een aanjager van de
lerende organisatie. In dat
proces brengen we professionals bij elkaar. We hebben
gemerkt dat daar een grote
behoefte van scholen ligt: in
de verbinding en samenhang. Dat past overigens
precies binnen de tijdsgeest,
waarin een leraar het ver-

schil kan en moet maken.
Daarom wordt er binnen
het programma nu extra
ingezoomd op hoe het
samen leren binnen scholen
en tussen scholen versterkt
kan worden

Onderwijsmarkt
School aan Zet is een hulpmiddel en geeft richting,
benadrukt Willems. ‘Maar
vervolgens moeten de
scholen zelf heel verstandig
nadenken. Ik heb gemerkt
dat schoolbesturen na onze
samenwerking beter weten
wat zij nodig hebben. Er is
zoveel te koop op de onderwijsmarkt en die versnippering is niet altijd goed voor
de focus van een school.’
Joop van Langen besluit:
‘School aan Zet heeft ons
aan het werk gezet. Ons op
zaken gewezen die slimmer kunnen, of waar we
vol op in moeten zetten.
Nu zijn wij zelf aan zet. We
beseffen heel goed dat een
fundamentele verbetering
bewerkstellingen geen
kwestie is van een kaartje
kopen!’ |
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boekbespreking

Michael Fullan was onlangs in ons land voor een reeks lezingen ter promotie
van zijn nieuwe boek ‘Stratosphere – de verbindende kracht van technologie,
pedagogie en veranderkunde’. De beroemde Canadese socioloog schrijft
in dit nieuwe werk over wat hij noemt het ‘toekomstige leren in een alom
verbindende digitale wereld’. tekst tom roetert, avs

fullans stratosphere
Zoals de ondertitel van het boek al vertelt,
wil Fullan de kracht van de nieuwe – digitale – technologie gebruiken om het onderwijs blijvend (duurzaam) te veranderen.
Onderwijs dat is gericht op de talenten
van de kinderen en niet op de ontstane
toetscultuur.

Technologie: kracht en gevaar
Fullan wil in ‘Stratosphere’ vooral ook heel
praktisch waarschuwen voor de valkuil die
nieuwe technologie met zich meebrengt.
Technologie invoeren omdat het kan, maar
zonder begeleidende pedagogiek en zonder
een strategie voor de verandering die het
teweeg zou moeten brengen. ‘Digitale
teleurstellingen’ liggen dan op de loer, zoals
de ‘21st Century Skills’ van Trilling & Fadel
(2009), die volgens Fullan te vaag en uitgebreid zijn om bruikbaar te zijn voor echte
innovatieve onderwijsverandering. Fullan
pleit voor een radicaal andere benadering
van het onderwijs en hanteert daarvoor
zijn ‘Skinny’-model: wat is de essentie van
een probleem en wat is de oplossing? Als
voorbeeld hiervoor neemt hij regelmatig
bedrijven als Apple ‘met een beperkt aantal
ambitieuze doelen en het creëren van iets
echt anders dat elegant is in zijn eenvoud’.
Fullan geeft concrete tips aan leraren voor
‘de nieuwe pedagogiek’ zoals hij het noemt.
• Vertel minder, zodat leerlingen zelf antwoorden kunnen vinden;
• Verbind wat je onderwijst met de echte
wereld (levensechte problemen);
• Help leerlingen verschillen zien tussen vaardigheden en (technische)
hulpmiddelen;
• Behandel leerlingen als leerpartners;
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is het een goed
geschreven boek?nee.
is het boek een
aanrader?ja
• L aat leerlingen eigen hulpmiddelen
gebruiken (video, telefoon, tablet) en
gebruik YouTube, Skype, et cetera om
verbinding te leggen met de wereld;
• Gebruik coöperatief leren;
• Geef leerlingen meer
keuzemogelijkheden.

Leiderschap als bindende kracht
Na het geven van zijn visie op technologie
en pedagogie voor de toekomst richt Fullan
zich in zijn nieuwste boek op de veranderkunde. Om een duurzame innovatie in het
onderwijs te forceren, is kennis van veranderkunde nodig. Een effectieve verandering
heeft vier elementen in zich:
• Motiveert mensen deel te nemen aan
betekenisvolle verandering;
• Helpt mensen lering te trekken uit fouten;
• Maakt gebruik van de groep;
• Doet al het bovenstaande op grote schaal
(systeemhervorming).

Leiderschap moet hierbij de ultieme
samenbindende kracht zijn, aldus Fullan.
De schoolleider is van cruciaal belang om
het veranderproces te delen en te dirigeren.

Epiloog
De uitgave is voorzien van een uitgebreide
epiloog, een goede gewoonte. Hierin wordt
Fullans betoog nog eens samengevat en verder onderbouwd met onderzoeksgegevens
die van belang zijn voor de Nederlandse
situatie. Veel van de aangehaalde theorieën
en (denk)modellen wordt verder verduidelijkt in overzichtelijke schema’s. Door deze
epiloog wint het boek aan waarde en krijg
je als lezer meer ‘beeld’ en houvast voor het
betoog van Fullan.
Is het een goed geschreven boek? Nee.
Het bevat te veel herhaling, is soms rommelig in de onderbouwingen en niet concreet
genoeg. Juist daar waar je het verwacht.
Is het boek een aanrader? Ja. Het geeft
een compacte en toch wel vernieuwende
visie op de toekomst van het onderwijs.
Vooral de afsluitende epiloog maakt veel
goed en brengt het geheel dichter bij het
Nederlandse onderwijs. _

‘Stratosphere – de verbindende kracht van technologie, pedagogie en veranderkunde’, Michael Fullan, uitgeverij OMJS/
Stichting de Brink, 2013, ISBN: 9789081748469
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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Stichting Sint Josephscholen zoekt m.i.v. 1 augustus 2014 een:

daadkrachtige, ondernemende en
inspirerende DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

Basisschool “De Driemaster”,
Cortenaerpad 32, Nijmegen
Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen
en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen.
Met 3800 leerlingen en 350 personeelsleden staat
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs.
Onze professionele lerende organisatie staat onder
dagelijkse leiding van de directeur/bestuurder die
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid
is professionalisering, onderwijsontwikkeling,
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
josephscholen.nl.
Basisschool “De Driemaster” ligt in de levendige
centrumwijk Bottendaal. De wijk heeft een
maatschappelijk betrokken populatie. De school
is hiervan een afspiegeling. Er is een wisselwerking
tussen betrokken en mondige ouders en de school.
De Driemaster heeft 200 leerlingen, verdeeld
over 9 groepen. De 18 teamleden hebben in het
afgelopen jaar o.l.v. een interim-directie gewerkt
aan een verbetertraject. De daarmee ingezette
onderwijsontwikkeling wordt de komende jaren
verder vorm en inhoud gegeven. De school heeft een
sportief karakter. Duurzaamheid in de vorm van o.m.
een groen schoolplein krijgt veel aandacht.
Meer informatie:
www.dedriemaster-nijmegen.nl

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• die het managen en organiseren van een school goed
beheerst, rust, openheid en een duidelijke structuur weet te
creëren;
• een goede teamontwikkelaar is, die stevig in haar/zijn
schoenen staat en met behoud van relatie anderen aan kan
aanspreken in het uitvoeren en invullen van de gekozen
richting m.b.t. het primaire proces;
• de visie van de school en het daaruit afgeleide handelen
duidelijk richting kan geven, verder weet uit te bouwen, te
verdiepen en te bewaken;
• een open en proactieve houding heeft naar ouders daarbij
grenzen kan aangeven, verwachtingen kan managen, staat
voor wat hij/zij zegt, afspraken nakomt en zichtbaar aanwezig
is in de school;
• in staat is om het team te vormen tot een eenheid dat
vanuit betrokkenheid en inspiratie de gezamenlijke
verantwoordelijkheid weet te vergroten;
• door open en helder te communiceren verbindend is naar alle
geledingen die bij de school zijn betrokken;
• met collega-directeuren op een collegiale wijze binnen de
gegeven managementstructuur deelneemt in bovenschools
overleg;
• een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd of
bereid is deze te volgen;
• de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen
onderschrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse
schoolpraktijk.
Wij bieden:
• een gedreven, hardwerkend en enthousiast team;
• ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
• de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse
beleidsvoorbereiding;
• een maximumsalaris schaal DB.
Voor uitgebreid profiel:
• zie www.josephscholen.nl
Op basis van de ontvangen brieven wordt een eerste selectie gemaakt.
De betreffende sollicitanten worden uitgenodigd voor een online
assessment. O.b.v. de uitslagen van de assessments worden kandidaten
opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats vanaf week 21 in de middag en avond.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de interimdirecteuren, de heren D.Heldoorn en R. Visser (024-3233826) of tot de
directeur/bestuurder van de Stichting Sint Josephscholen, de heer
R. Braat (024-3818283). Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een
uitgebreid curriculum vitae, kan men kan men vóór 4 mei 2014 richten
aan de directeur/bestuurder van de Stichting Sint Josephscholen, R.
Braat, Kelfkensbos 38, 6511 TB
te Nijmegen of per e-mail: bestuur@josephscholen.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www. josephscholen.nl
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Leren is reizen naar je toekomst’

Stichting Sirius

Openbaar primair onderwijs
Amsterdam Zuidoost

Basisschool De Brink is een Integraal Kind Centrum in ontwikkeling. De schoolpopulatie bestaat uit
leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Verbinding en respect
zijn belangrijke kernwaarden. De school is onderdeel van Stichting Sirius. Met ingang van 1 augustus
2014 zoekt De Brink een:

EEN INSPIRERENDE DIRECTEUR (wtf 1.0):
Wij bieden:
★ Mix van culturen;
★ Kinderen die graag willen leren;
★ Betrokken ouders;
★ Een team dat zich inzet voor de leerlingen en hard
werkt aan de eigen professionaliteit;
★ Een mooi en ruim schoolgebouw;
★ Ruime ( gratis) parkeergelegenheid
Wij vragen een directeur die
♦ Vanuit een heldere visie op onderwijs leiding geeft
aan het doorontwikkelen van het onderwijskundig en
pedagogisch concept van de school;
♦ Op een open en inspirerende wijze communiceert met
het team, de leerlingen en hun ouders;
♦ Het opbrengstgericht werken in de school stimuleert
op alle niveau’s;
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♦
♦
♦

In staat is op de eigen ontwikkeling als schoolleider te
reflecteren;
Prioriteiten kan stellen en op een zorgvuldige manier
besluiten neemt;
Een actieve en ondernemende relatie met de omgeving
onderhoudt

Een informatiepakket is op te vragen bij Mw. J. Koster per
email: j.koster@stichting-sirius.nl
Stuur uw sollicitatie t.a.v. Mw. M. Brouwers naar
m.brouwers@stichting-sirius.nl.
Zie ook www.stichting-sirius.nl en
www.basisschool-debrink.nl
Sluitingsdatum vacature is 5 mei 2014
Acquisitie naar aanleiding van de Sirius vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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Gezocht:
Inspirerende directeur Daltonschool
De Poorter in Gorinchem

Op zoek naar
een nieuwe collega?
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Schoolleiders voor drie basisscholen
te Nijmegen
Directeur voor OBS Kudelstaart
in Kudelstaart
Verbindende professionele
schoolleider te Voorburg
Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

Word nu AVS-lid
met forse korting
Maak werk van (uw)
professionele ontwikkeling
Professionaliseringsaanbod 2014/2015 bekend
De AVS heeft nieuw professionaliseringsaanbod ontwikkeld
voor volgend schooljaar, bestaande uit:
•
•
•
•

Opleidingen en trainingen
Advies op maat
Coaching en mediation
(Lerende) Netwerken

Neem alvast een kijkje op www.avs.nl/professionalisering.
Op 24 april verschijnt het Handboek voor
schoolleiders (po), met daarin het volledige
professionaliseringsaanbod 2014/2015.
De versie voor het vo verschijnt later dit voorjaar.

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle
leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders,
bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen
we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning,
scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

