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Inhoud september

Vlammen
Vorig schooljaar sloeg in het primair onderwijs behoorlijk de vlam in de

pan. Dat was nodig. En juist het samen optrekken in één PO-Front gaf en

geeft kracht aan de belangrijke doelstelling: een eerlijk salaris en minder

werkdruk. Ook bij jullie, de leidinggevenden, is de vlam ontstoken. Samen

zijn we gaan staan voor onze leerkrachten en hebben daardoor veel bereikt.

Dat is iets om trots op te zijn. Dus tevredenheid over wat er wél is bereikt,

mocht gehoord worden.

Was en is dit de gehele inzet van de AVS? Nee! Er ligt nog een gloeiend

kooltje in onze hand, want de bredere agenda en inzet van de AVS voor

een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leidinggevenden is nog

niet voldoende gerealiseerd. Hierover sloegen bij een aantal van jullie

behoorlijk de vlammen uit! Ook hebben velen hun begrip uitgesproken voor

onze 'waakvlamstand' in afwachting van het moment om voor deze brede

inzet verder te ontvlammen. In vele vlammende betogen hebben (adjunct-)

directeuren en bestuurders laten weten dat er door de onderhandelende

sociale partners dicht bij het vuur nu ook meer gedaan moet worden voor

de salarissen van de rest van de sector. Tijd om dóór te pakken. Het is niet

dat leiders licht ontvlambaar zijn, maar zij willen nu zeer duidelijk hun

stem laten horen richting de sociale partners, de politiek, het ministerie

en de maatschappij. Want het onvoldoende faciliteren en positioneren

van schoolleiders is gevaarlijk voor de kwaliteit en continuïteit van het

onderwijs, en dat willen we zichtbaar maken.

Kortom: het is nu de beurt aan de leidinggevenden om te gaan vlammen!

Maar altijd ben je ook eindverantwoordelijk, dus passend handelen bij het

ontsteken van de vlam is geboden. Daarom is het tijd voor het luiden van

het brandalarm. Een zichtbare vlam met een helder signaal.

Ik roep alle leidinggevenden op om op 12 september vurig actie te voeren! �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air september 2018
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actueel 

avs zet in op eigen acties voor (adjunct-)directeuren po

#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn 
verontwaardigd dat er niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning in de huidige cao-afspraken. 
Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. De AVS roept 
directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder 
werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die zij vanaf 12 september start.

De acties zijn gericht op het 
zichtbaar maken van:
•  de uitdagende en com-

plexe inhoud van het 
schoolleiderschap

•  de belangrijke rol en 
positie die (adjunct-)direc-
teuren hebben voor de 
kwaliteit en continuïteit 
van onderwijs

•  de verbindende rol die 
schoolleiders hebben 
naar hun shareholders en 
stakeholders

De AVS wil bereiken dat 
zowel politiek als maatschap-
pelijk, maar ook bij de sociale 
partners, draagvlak ontstaat 
voor het verminderen van de 
werkdruk en het verbeteren 
van het salaris van school-
leiders, in lijn met de manier 
waarop dit voor leerkrachten 
is geregeld. Goed onderwijs 
vraagt om goed personeel en 
dat vraagt om een onderwijs-
arbeidsmarkt waar werkdruk 
en salarissen voor élke func-
tie passend zijn. Investeren 
in een eerlijk salaris en ver-
mindering van de werkdruk 
is nodig voor álle functies 
in de school, dus ook voor 
schoolleiders, adjuncten én 
onderwijsondersteunend 
personeel (oop). Een eerlijk 
salaris en vermindering van 
de werkdruk zijn nodig om 
het beroep werkbaar en 
aantrekkelijk te houden; er 
dienen zich ook voor school-
leiders grote tekorten aan. 
Er is sprake van enorme 
werkdruk en veel en diverse 
taken voor schoolleiders. 

Hier hoort voldoende onder-
steuning bij, denk aan een 
conciërge of administratief 
medewerker op elke school.

12 september: 
brandalarm
Voor de eerste actie op 
12 september aanstaande 
vraagt de AVS alle school-
leiders in Nederland ’s 
ochtends om 9 uur hun 
jaarlijkse ontruimingsoe-
fening te houden, met als 
duidelijk signaal het brand-
alarm. Alle leerlingen de 
school uit! Zo zal in heel 
Nederland zichtbaar zijn dat 
schoolleiders alarm slaan. 

Schoolleiders kunnen een 
foto van de actie sturen 
naar actie@avs.nl. Deze zal 
de AVS gebundeld onder de 
aandacht brengen van minis-
ter Slob, de politiek en alle 
sociale partners. En/of deel 
de actiefoto’s op Twitter met 
gebruik van #wijschoolleiders 
en naar keuze de toevoegin-
gen: @schoolleider, @arieslob 
of (een van) de onderwijs-
woordvoerders in de Tweede 
Kamer.
Op 12 september wordt ook 
door leerkrachten in Zuid-
Holland en Zeeland gestaakt, 
als onderdeel van de regio-
nale estafettestakingen van 

het PO-Front. Zoals bij alle 
eerdere stakingen in 2017 en 
2018 roept de AVS haar leden 
op deze te steunen.

Veel steun
Uit een recente ledenpeiling 
van de AVS over de uitkom-
sten van het CAO PO-akkoord 
waar ruim 700 schoolleiders 
op reageerden, blijkt dat 
er binnen de scholen en 
besturen grote steun is voor 
de opvatting dat ook de 
salarissen van schoolleiders 
en oop’ers moeten worden 
verbeterd. 99 procent van de 
ondervraagde schoolleiders 
is die mening toegedaan. 
96 procent geeft aan dat 
hun teams het hiermee eens 
zijn en 97 procent van de 
besturen deelt volgens hen 
die mening. Vooral het feit 
dat adjunct-directeuren nu 
soms zelfs minder gaan ver-
dienen dan leerkrachten in 
de hoogste schaal roept veel 
verontwaardiging op. AVS-
voorzitter Petra van Haren: 
“Het kan niet zo zijn dat een 
leidinggevende, een adjunct, 
minder verdient dan een 
leraar, terwijl zijn verant-
woordelijkheid veel groter 
is.” Van de geënquêteerde 
schoolleiders vindt 91 pro-
cent dat de AVS eigen acties 
voor schoolleiders moet 
initiëren. Zij vinden ook dat 
de AVS daarbij de acties van 
het PO-Front voor gelijk-
schakeling van de salarissen 
met het vo moet blijven 
steunen. _

Voor de eerste actie op 12 september 
aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in 
Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse 

ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk 
signaal het brand alarm. Alle leerlingen de 

school uit!

#wijschoolleiders 

slaan alarm!
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vooral administratieve lasten overheersen positieve effecten

Passend onderwijs zware belasting
voor schooldirecteur
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken
met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de
media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380 leden aan meededen.

Op de vraag ‘Wat gaat goed/
bent u trots op?’ zijn de
ondervraagde schoolleiders
veelal lovend over hun
team. Ze zijn trots op hun
inzet, passie, flexibiliteit,
betrokkenheid en profes-
sionaliteit. Ook geeft een
aantal respondenten aan
dat ze steeds beter in staat
is leerlingen met specifieke
behoeften te begeleiden en
dit ook steeds beter in kaart
heeft. Een schoolleider prijst
bovendien de manier waarop
de school de werkdrukmid-
delen inzet, “zodat het direct
voor de leerkracht in de
klas merkbaar is”. Verder
zijn er positieve antwoorden
over de samenwerking met
ouders, samenwerkingsver-
band en zorgketen. Deze
opgewekte geluiden worden
echter overschaduwd door
de reacties op de andere
vraag van de peiling: ‘Waar
heeft u als schoolleider nog
last van?’

Bureaucratie
Het antwoord dat het meest
gegeven wordt op deze vraag
is: bureaucratie en adminis-
tratieve rompslomp. Het kost
sommige directeuren veel
moeite om via de gemeente
zorgbudgetten te krijgen
of het is een zoektocht om
via het samenwerkingsver-
band ambulant begeleiders,
hulpverleners of andere des-
kundigen in te schakelen.
In de Tweede Kamer is
ook aandacht voor de

bureaucratie bij samenwer-
kingsverbanden. De minister
zegt toe daar goed naar te
willen kijken. Voor de wens
om te komen tot één vorm
van basisondersteuning
voor alle scholen voelt de
minister niets. De samenwer-
kingsverbanden bepalen zelf
met de scholen in de regio
hoe daar vorm en inhoud
aan te geven. De AVS steunt
hierin de minister. Verder
wil de politiek meer kijken
vanuit good practices: samen-
werkingsverbanden die goed
werken, kunnen een voor-
beeld zijn voor anderen.

Andere negatieve geluiden
gaan over de werkdruk (voor
schoolleiders en leerkrach-
ten), veeleisende ouders,
thuiszittersproblematiek,
vervangingsproblematiek,
personeelsgebrek (tekort aan
handen in de klas), te weinig

financien, te grote klassen,
huisvestingsproblematiek,
handelingsverlegenheid van
leerkrachten en de negatieve
beeldvorming in de media.
Verder hebben schoolleiders
bijvoorbeeld last van “(te)
lage Citoscores door Passend
onderwijs” of “collega-
directeuren die selecteren
aan de poort”. Een andere
respondent: “Dat de school
als plaats wordt gezien waar
alles maar opgelost moet
worden”. Volgens een ander
is “de grens van kunnen
bereikt”.

Werkdruk en ouders
Schoolleiders luiden de
noodklok wat betreft hun
werkdruk en die van hun
team. Directeuren moeten
taken van leerkrachten over-
nemen, omdat zij meer tijd
kwijt zijn aan het begeleiden

van leerlingen. Ook noemen
ze de zware taakbelasting
van leerkrachten die er
soms “aan onderdoor gaan”.
Een directeur vindt het
aantal kinderen dat extra
ondersteuning nodig heeft
te groot (25 procent op zijn
school). “Deze zorgkinderen
gaan ten koste van de aan-
dacht voor andere kinderen
in groepen van meer dan
25 leerlingen.”
Veel directeuren wijzen op
de “torenhoge verwachtin-
gen” van ouders en lastige
gesprekken met ouders “die
niet mee willen werken in
het aanbieden van een goede
oplossing”. Een respondent
licht toe: “Het kost ons heel
veel tijd en energie om de
samenwerking met deze
ouders te zoeken of ze ervan
te overtuigen dat we zonder
goede samenwerking hande-
lingsverlegen worden”.

Beeldvorming en
bemoeienis
Een aantal respondenten
noemt de negatieve publi-
citeit waardoor ouders
bijvoorbeeld (nog) kritischer
naar het onderwijs van
hun kind(eren) gaan kijken.
Het kost veel tijd om hun
vertrouwen te behouden.
Ook vinden schoolleiders
dat de politiek zich te veel
bemoeit met de inhoud in
plaats van te zorgen voor
kaders en facilitering. �

Schoolleiders worstelen vooral met de bureaucratie en administratieve
rompslomp rond Passend onderwijs. Foto: Hans Roggen
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toename ouders die niet kunnen of willen betalen

Steeds moeilijker om vrijwillige
ouderbijdrage te innen
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost
om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage
minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de
ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden
aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen
ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop
450 schoolleiders reageerden.

Bijna de helft van de scholen
vraagt 0 tot 30 euro voor
het eerste kind, ruim een
derde 30 tot 50 euro en 13
procent vraagt 50 tot hon-
derd euro. Een enkele school

vraagt meer. Bij de helft van
de scholen zit het school-
reisje in de ouderbijdrage.
De (extra) bijdrage die nog
voor het schoolreisje wordt
gevraagd varieert tussen de

20 en 30 euro. Schoolleiders
geven verschillende redenen
aan waarom het moeilijker
is de ouderbijdrage te innen:
steeds minder ouders zijn
bereid de vrijwillige bijdrage

te voldoen, steeds meer
ouders zitten in de schuld-
hulpverlening, de gemeente
betaalt niet meer mee voor
de minima, ouders hanteren
steeds meer het cafetaria-
model: als ik iets leuk vind
betaal ik.
Vaker een herinnering stu-
ren en nabellen helpt om
de betalingen binnen te
krijgen. Een leuke activiteit
niet door laten gaan helpt
ook. Een school had in
maart nog niet de helft van
de ouderbijdrage binnen en
communiceerde dat naar de
ouders, maar dat leverde wei-
nig op. “Pas na het schrappen
van het Paasontbijt ontstond
er reuring en gingen ouders
wel betalen”, aldus de school-
leider. _

vanaf 3 september door hele land

Regionale
netwerkbijeenkomsten
over CAO PO
De AVS houdt vanaf 3 september door het hele land
netwerkbijeenkomsten. Centraal staat de uitleg over
de nieuwe CAO PO en de inzet van de AVS bij de
volgende cao-onderhandelingen.

Het AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars gaan
hierover graag met schoolleiders in gesprek,
evenals over andere zaken die hen bezighouden.
De bijeenkomsten in de middag of avond zijn in
Heerlen (3 september), Tilburg (3 september),
Zutphen (4 september), Assen (4 september),

Den Haag (5 september), Grootegast (10 september), Castricum
(10 september), Raalte (17 september), Goes (18 september)
en Utrecht (19 september). Tijdens de bijeenkomsten is de CAO
PO 2018–2019 in boekvorm verkrijgbaar tegen een
gereduceerd tarief (€ 15).

Kijk voor de exacte tijden, locaties en
aanmelden op www.avs.nl/artikelen/
regionale-netwerkbijeenkomsten-over-cao-po

overzicht belangrijkste wijzigingen

Veranderingen komend
schooljaar in funderend
onderwijs
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzi-
gingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken
(kunnen) krijgen. Zoals meer ruimte voor invalkrachten,
makkelijker fuseren, afwijken van onderwijstijd, et cetera. _

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen staan op
www.avs.nl/artikelen/
veranderingen-komend-schooljaar-funderend-onderwijs

cao vo 2018 – 2019 beschikbaar

De teksten van de CAO VO 2018–2019 zijn beschikbaar.
Het is de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord
dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni slo-
ten. De afspraken uit de CAO VO 2018–2019 gelden met
terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018. De cao loopt tot
1 oktober 2019. _

Downloaden: www.avs.nl/artikelen/
cao-vo-20182019-beschikbaar
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pilot uitgebreid

Verdubbeling scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar
twaalf. Minister Slob heeft aanvragen van scholen om mee te doen aan de pilot op 15 augustus goedgekeurd.
In Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen/Groesbeek, Sneek, Emmeloord en Horst komen nieuwe tienerscholen. In
Amsterdam, Gorinchem, Ridderkerk, Zwolle, Groningen en Zetten waren die er al.

Op deze tienerscholen krij-
gen leerlingen tussen de 10
en 14 jaar les in een doorlo-
pende leerlijn, zodat ze meer
geleidelijk kunnen over-
stappen van de basisschool
naar de middelbare school.
De scholen zijn allemaal
verschillend opgezet, maar
altijd een nauwe samenwer-
king tussen een basisschool
en een middelbare school.
Het staat scholen in
Nederland vrij om samen
een 10-14-school te

beginnen. De ervaring leert
tot nog toe wel dat er veel
komt kijken bij het opzet-
ten ervan. Zo moet er een
gedegen plan liggen om het
concept in de praktijk te
brengen en moeten de lera-
ren goed voorbereid worden
op het geven van dit soort
onderwijs.
“Ik wil deze scholen graag de
ruimte geven om te ontdek-
ken wat het beste werkt voor
de leerlingen”, aldus minis-
ter Slob. Hiermee geeft hij

gehoor aan een afspraak uit
het Regeerakkoord. Met de
pilot houdt de minister in de
gaten of de onderwijskwa-
liteit op de tienerscholen
op niveau blijft. Daarnaast
worden de succesfactoren in
kaart gebracht, evenals de
problemen waar de scholen
tegenaan lopen. De tevreden-
heid van leerlingen, ouders
en leraren wordt ook onder-
zocht. In 2020 verschijnt het
eindrapport van dit onder-
zoek. _

‘geen ingrijpende stelselwijzigingen’

Kabinetsreactie op rapport Taskforce
samenwerking kinderopvang en onderwijs
Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport ‘Tijd om door te pakken’ van de Taskforce
samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien gedegen adviezen worden gegeven om de
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken. Het kabinet blijft zich afzijdig houden
van ingrijpende stelselwijzigingen en wil niet buiten de huidige wettelijke en financiële kaders treden.

In een brief beschrij-
ven staatssecretaris Van
Ark van Sociale Zaken
& Werkgelegenheid en
minister Van Engelshoven
van Onderwijs per advies
hoe het wordt opgepakt,
voorzien van commentaar
en tips om de samenwer-
king tussen de partijen in
het veld te bevorderen en
stimuleren.
Het kabinet gaat echter niet
aan de slag met adviezen
12 en 13 van de taskforce:

wijzigen van wet- en regelge-
ving om een ontwikkel- en
leercentrum (IKC) in de wet-
geving mogelijk te maken
en het invoeren van een
basistoegangsrecht voor
alle kinderen vanaf 2 jaar.
Dit zijn volgens het huidige
kabinet “stippen op de hori-
zon die buiten het huidige
wettelijke en financiële
kader vallen. Ze vragen om
ingrijpende stelselwijzigin-
gen die het kabinet niet
wenselijk vindt”.

Het staat gemeenten wel vrij
om, binnen de huidige wet-
telijke en financiële kaders,
een gezamenlijk aanbod te
doen aan alle peuters. _

De kabinetsreactie is te
lezen op https://zoek.

officielebekendmakingen.

nl/ kst-31322-373.html

Foto: Hans Roggen

Foto: Hans Roggen
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actueel

bekostiging nu veel te onoverzichtelijk

Slob lanceert wetsvoorstel
voor vereenvoudigde lumpsum
vo-scholen
Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker
maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen
scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget
makkelijker te berekenen, schrijft de minister op 16 augustus in een brief aan de
Tweede Kamer.

Slob vindt het hard nodig
om de rekenmethode van
de basisbekostiging te
versimpelen. “De bekosti-
ging was voor middelbare
scholen veel te onoverzich-
telijk geworden. Door een
simpeler model te kiezen,
weten scholen en school-
besturen voortaan beter

waar ze financieel aan toe
zijn. Ze kunnen bij wijze
van spreken zelf uitrekenen
hoeveel geld ze van het Rijk
moeten krijgen.” Daardoor
kan een school of medezeg-
genschapsraad ook beter het
gesprek aan met het bestuur
over de verdeling van het
geld.

De vereenvoudiging geldt
alleen voor de lumpsum.
Het geld dat vo-scholen via
samenwerkingsverbanden
krijgen voor ondersteuning
van leerlingen en de aparte
subsidieregelingen blijven de
besturen op dezelfde manier
ontvangen als nu.

Door van rekenmethode
te wisselen zijn er scholen
die meer geld krijgen en
scholen die minder geld
krijgen. Daarom komt er
een overgangsregeling.
Schoolbesturen die de meest
negatieve effecten voelen,
krijgen daarnaast nog een
extra tegemoetkoming.
Minister Slob hoopt dat
de basisbekostiging vanaf
2021 op basis van de nieuwe
rekenmethode kan worden
uitgekeerd.

In het primair onderwijs
is de bekostiging nog niet
vereenvoudigd, maar het
ministerie en de PO-Raad
werken daar wel aan. _

Tot 28 september
kunnen mensen
reageren op het wetsvoorstel:
www.internetconsultatie.nl/ver-
eenvoudigingbekostigingvo

ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatieregeling
transitievergoeding
vanaf 2020
De Tweede Kamer heeft begin juli ingestemd met
het wetsvoorstel Compensatieregeling transitiever-
goeding van minister Koolmees van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid. Werkgevers worden vanaf 2020
gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij beta-
len na het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan
te nemen en daarom deze scherpe rand van de transitiever-
goeding afhalen. De compensatie komt uit het Algemeen
werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de
uniforme Awf-premie tegenover. Ook krijgen cao-partijen meer
ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschul-
digd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet
de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in
voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. _

aanmelden vóór 1 oktober

5 miljoen voor
aardgasvrije en frisse
basisscholen
Het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basis-
scholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is bedoeld om stappen te zetten op
weg naar aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan
de klimaatdoelstellingen en een gezond binnenklimaat
op scholen. Hiervoor is 5 miljoen euro beschikbaar.

Basisscholen, gemeenten en marktpartijen kunnen meedoen
aan pilots om meer kennis te vergaren over het succesvol aard-
gasvrij en energiezuinig maken van scholen en het verbeteren
van het binnenklimaat. Schoolbesturen kunnen zich samen
met gemeenten aanmelden tot 1 oktober 2018. Voor de (tien)
pilots is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 350.000 euro
per schoolgebouw. Daarnaast is er in totaal 1,5 miljoen euro
beschikbaar voor begeleiding van de geselecteerde pilots en
ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. _

Meer informatie: www.aardgasvrijescholen.nl
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p r i va c y b el ei d:  ov er  pa a r  j a a r  i s   h e t  n o r m a a l

Het onderwerp privacy staat op de

agenda, maar nog niet elke school voldoet

aan de nieuwe Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dat is ook niet

het belangrijkst, denkt expert Job Vos

van Kennisnet. ”Privacy is een dynamisch

proces.”

tekst daniëlla van ’t erve

‘Niet mailen maar
– vertrouwelijk – delen’

thema _ privac y

Over het thema

Het zorgde afgelopen mei op diverse scholen

wellicht voor wat paniek: het ingaan van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG), oftewel de nieuwe Europese wet- en

regelgeving op het gebied van privacy. Is de AVG

strenger? Ja. Brengt het heel veel extra werk

met zich mee? Niet per definitie. Is panikeren

terecht als je het nog niet helemaal op orde

hebt? Nee. Kader Primair zet in dit thema nog

even op een rijtje wat er veranderd is voor

scholen, polst hoe ver het funderend onderwijs

ermee is en plaatst een en ander in perspectief.

“Het is een cultuurverandering die niet van

vandaag op morgen hoeft plaats te vinden”, stelt

privacyexpert Job Vos van Kennisnet.

Ook zoomen we in op de specifieke rol van de

schoolleider bij het omgaan met de AVG. Hoe

geef je daar leiding aan? Waar loop je tegenaan?

Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij

jou en wat laat je over aan het schoolbestuur?

Schoolleiders van het Delftse bestuur Librijn

volgden een training: “Memorysticks heb ik

verbannen; we doen nu alles in de cloud met een

beveiligd wachtwoord.”

Tot slot aandacht voor de privacy van leerlingen.

Hoe leer je hen hun gegevens te beschermen in

een tijd waarin vooral online alles maar gedeeld

lijkt te worden? Een schoolleider: “We laten hen

nadenken: een foto online, wil je dat? En als het

een foto van jou in je bikini is?”
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p r i va c y b el ei d:  ov er  pa a r  j a a r  i s   h e t  n o r m a a l

Scholen moeten sinds 25 mei 2018 voldoen aan de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die alle nationale privacyregelgeving vervangt,
zoals ‘onze’ wet Bescherming persoonsgegevens.
De nieuwe wetgeving stelt hogere eisen aan het delen van
persoonsgegevens, het gebruik van digitale systemen en
de beveiliging van apparatuur en programma’s (zie ook
kader pagina 11). “Ik zie dat scholen al langer bezig zijn
om aan de administratieve eisen te voldoen”, vertelt Job
Vos, jurist en privacyexpert bij Kennisnet. “De vraag of
scholen klaar zijn, vind ik niet het belangrijkst. De eerste
stap is nadenken over waarom en met wie je gegevens
deelt. Ik denk dat die bewustwording redelijk is geland.”
“Eigenlijk is de AVG een aanleiding voor veel scholen om
een mooie inhaalslag te maken”, vervolgt Vos. “Scholen
gingen voorheen vaak wel bewust met gegevens om, maar
de AVG zorgt ervoor dat je dit kunt aantonen. Heb ik wel
een handtekening van een ouder voor het gebruik van deze
foto, een contract afgesloten waardoor leveranciers niet
kunnen gaan hobbyen met data of is het helder waarom ik
met wie een dossier deel? En dat dossier gaan we niet meer
mailen, maar delen via een betrouwbaar systeem, zodat je
controle hebt over wie er toegang toe heeft. De AVG is wat
dat betreft dus strenger dan de vorige wet.”

‘Niet mailen maar
– vertrouwelijk – delen’

Namen geslaagden Sommige scholen vinden de
wetgeving doorslaan, merkt Vos. “Ze denken dat opeens
niets meer mag, maar dat valt wel mee. De kern is dat er
veilig en verantwoord met persoonsgegevens wordt omge-
daan. Daarbij is het zoeken naar de balans. Een mooi
voorbeeld is het bekend maken van de namen van
geslaagden. Volgens de AVG mag dat, mits je toestemming
hebt geregeld. Sommige scholen hebben dat gedaan en
plaatsen een advertentie in de krant, andere waren nog
niet zo ver.”
Natuurlijk gaat er meer werk in zitten, zeker als je nog
helemaal niets hebt gedaan, aldus Vos. “Privacy is geen
adhoc-dingetje. Je bent er niet meer met een toestem-
mingsformuliertje voor foto’s of drie mentorlessen om
het te bespreken. Privacy moet helemaal in het DNA van

‘d e  e e r s t e  s ta p  i s  n a d e n k e n
ov e r  wa a r o m  e n  m e t  w i e  j e
g e g e v e n s  d e e lt .  i k  d e n k  d at
d i e  b e w u s t wo r d i n g  r e d e l i j k  i s
g e l a n d ’

Foto: Hans Roggen
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en hoe je hiermee omgaat. Weten welke informatie op
welke plek staat is hierbij essentieel. Als er een laptop
kwijtraakt en je weet niet eens wat er op staat, hoe kun
je dan goed reageren? Is het genoeg om het wachtwoord
te blokkeren, of moet je ouders informeren of zelfs een
datalek melden? Het is best even werk om alles in kaart
te brengen en goed te regelen, maar zo voorkom je later
dat je overvallen wordt door incidenten.”

Datalek “Of er al datalekken in het onderwijs voor-
komen? Er gaat bijna dagelijks wel iets mis”, zegt Vos.
“Een mailtje naar de verkeerde ouders, een usb-stick
die kwijt is of een dossier naar een verkeerde organisa-
tie. Maar niet alles hoeft te worden gemeld. Een school
moet afwegen hoe groot de impact is op de privacy van
leerlingen en medewerkers. Meestal gaat het om een een-
op-een relatie. Van een zorgdossier van een medewerker
dat per ongeluk naar het hele team werd gestuurd, heeft
een schoolbestuur wel melding gemaakt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit helpt om te analyseren wat er is
misgegaan en oplossingen te vinden.” Een boete zal vol-
gens Vos niet zo snel volgen. “De toezichthouder heeft
toegezegd dat ze daar terughoudend mee zullen zijn.
Het zelf melden zorgt ervoor dat hij een beeld krijgt van

de school komen. Zodat iedere medewerker weet hoe hij
veilig en verantwoord met gegevens omgaat en wat te doen
als er iets misgaat. Dat is best een grote operatie.”
Kennisnet heeft een stappenplan gemaakt waarin de
AVG en de ISO beveiligingsnormen zijn samengepakt.
Maar, waarschuwt Vos, als scholen voldoen aan de eisen
zijn ze nog niet klaar. “Privacy is een dynamisch proces,
waarbij je jaarlijks kijkt naar wat de grootste risico’s zijn

‘s o m m i g e  s c h o l e n  v i n d e n
d e  w e t g e v i n g  d o o r s l a a n .  z e
d e n k e n  d at  o p e e n s  n i e t s  m e e r
m a g ,  m a a r  d at  v a lt  w e l  m e e ’

‘ w e r k d r u k  i s  n i e t  to e g e n o m e n ’

Op de website van jenaplanschool de Lispeltuut in Lelystad

staat onder het kopje ‘persoonsgegevens’ al uitgelegd hoe

de school omgaat met privacy. Directeur Hans Vos: “De werk-

druk is er niet door toegenomen hoor, al was het wel even een

werkje om alle papieren dossiers te versnipperen. Het vraagt

daarnaast een ander soort administratie, waarbij je nog

bewuster bent van wat je met wie deelt en hoe lang we gege-

vens bewaren. Voorheen mailden we gewoon alles, dat kan

niet meer. Alle relevante informatie zetten we in een map die

we delen via Google Drive. Daarvan kun je eenvoudig, maar

expliciet aangeven wie er toegang toe heeft en voor hoe lang,

en of diegene de informatie mag lezen, kopiëren of bewerken.

Ook voor kinderen werkt het makkelijk, ze kunnen thuis

eenvoudig verder werken. Ik durf met zekerheid te zeggen dat

Google Suite for education veilig is. Ik heb een verwerkers-

overeenkomst met ze afgesloten en daar is niets ingewikkelds

aan. Ik vind het vreemd dat Google steeds ter discussie

staat, terwijl Apple en Microsoft zich nauwelijks hoeven te

verdedigen.”

‘ h e t  o n d e r w e r p  l e e f t  e n o r m ’

Stichting BOOR, met 78 scholen

voor primair, voortgezet of speciaal

onderwijs in Rotterdam en omstreken,

heeft privacy hoog op de agenda staan.

“Door de digitalisering is het goed

dat er meer aandacht is voor privacy”,

vertelt bestuur- en beleidsmedewerker

Marleen Quaak. Ze heeft samen met

informatiemanager Erik van Es het

privacy-traject mede vormgegeven.

BOOR is hier al jaren mee bezig. “Eind

2015 heeft er een verscherping van de

wet Bescherming persoonsgegevens

plaatsgevonden, waarbij bijvoorbeeld

al de verwerkersovereenkomsten zijn

geïntroduceerd”, vertelt Quaak. Van Es:

“Met hulp van het standaardcontract

hiervoor van Kennisnet en het convenant

waar veel partijen bij aangesloten zijn,

wordt het maken van afspraken relatief

eenvoudig.”

Belangrijke verandering is het opstellen

van een verwerkingsregister, ook daar

heeft Kennisnet een basismodel voor

ontwikkeld. “Het register is de kern van

de wet, van waaruit je verder werkt en

bijvoorbeeld de rechten afleidt.”

Om bewustwording te bevorderen,

kwam er een interne themapagina

en apart emailadres voor vragen.

Quaak: “Er komen dagelijks vragen

binnen, bijvoorbeeld of er een

verwerkersovereenkomst met de

schoolfotograaf nodig is.”

Het gebruik van Whatsapp, Facebook

of Dropbox ontraden ze, net als het

mailen van persoonsgegevens tenzij dat

versleuteld gebeurt. “Als je bestanden

mailt heb je er geen controle meer op”,

verklaart Van Es. “Binnen een eigen

administratiesysteem kun je regelen wie

er toegang heeft en eventueel dat recht

ook ontnemen als dat nodig is.” Beide

medewerkers zijn best tevreden over de

implementatie en bewustwording. “Maar

het is natuurlijk nooit af. Het register

is een levend document, waarvoor we

met nieuwe partijen afspraken zullen

moeten blijven maken”, zegt Quaak.

Van Es: “Scholen die nog niet zo ver zijn,

hoeven dus ook niet in de paniekmodus

te schieten. Bekijk stap voor stap wat

er moet gebeuren. Eigenlijk is dat best

overzichtelijk.”
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Job Vos, privacyexpert bij Kennisnet: “Eigenlijk is de AVG een aanleiding
voor veel scholen om een mooie inhaalslag te maken.”

p r i v a c y :  w at  i s  e r  v e r a n d e r d ?

Onderbouwing

Een school is verplicht te onderbouwen waarom ze gege-

vens wil verzamelen en hoe lang ze die wil bewaren. Daarbij

mag je niet meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk

en na beëindiging van het gebruik heeft iedereen het recht

te worden vergeten. Dat betekent dat een school de gege-

vens ook weer moet verwijderen.

Beveiliging

De school moet zorgen voor een goede beveiliging van

de leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen en

moet vastleggen waar welke data staan, wie ze heeft

gelezen of aangepast. Daarbij moet een school duidelijk

afspreken wie wanneer en met welk doel toegang heeft tot

leerlinggegevens.

Toestemming

Foto’s of filmpjes van leerlingen vallen onder persoons-

gegevens, waarvoor uitdrukkelijk toestemming nodig is.

Voor leerlingen jonger dan 16 jaar is een handtekening

nodig van de ouders. Het moet daarbij duidelijk zijn

waarmee ze instemmen (specifiek doel), de toestem-

ming moet elk jaar opnieuw gevraagd worden en net zo

eenvoudig weer ingetrokken kunnen worden.

Afspraken leveranciers

Scholen moeten afspraken maken met leveranciers en

uitgevers over hoe zij met leerlinggegevens omgaan:

welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welke

partijen worden ze gedeeld en waar worden ze opgeslagen.

Het privacyconvenant helpt daarbij. De school is verplicht

om ouders en leerlingen boven de 16 actief te informeren

over deze afspraken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De school is verantwoordelijk voor het waarborgen

van de privacy van leerlingen en moet risicoanalyses

uitvoeren. Elk bestuur is verplicht een Functionaris

Gegevensbescherming (FG) aan te stellen die de formele

controle doet. De FG is hier ongeveer een paar dagen per

maand mee bezig en kan een interne medewerker zijn,

zoals een controller die deze taak erbij krijgt. Ook een

externe die bijvoorbeeld voor meerdere besturen werkt, is

een veelvoorkomende mogelijkheid.

Boetes

Een datalek moet binnen 72 uur gemeld worden aan de

Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op naleving

van de privacywetgeving. Iedere school kan hiervoor een

privacy of security officer aanstellen, vaak de ict-coördi-

nator die het datalek afstemt met de FG. De toezichthouder

kan de FG om uitleg vragen en de boetes die hij kan

opleggen zijn met de nieuwe regelgeving flink verhoogd.

thema _ privac y

wat de stand van privacy in het onderwijs is.” Bezwaar
maken tegen eventuele boetes kan binnen zes weken.
Laat je niet gek maken, zegt Vos tot slot. “Er zijn ontzet-
tend veel consultants met mooie aanbiedingen, maar
het is belangrijk dat je de regelgeving zelf in de vingers
krijgt. Het is een cultuurverandering die niet van van-
daag op morgen hoeft plaats te vinden. Het draait in het
onderwijs om lesgeven. Privacy is geen doel op zich, maar
onderdeel van het grotere geheel. Over een paar jaar zal
dit allang ingebed zijn in het onderwijs en kunnen we
hopelijk hard lachen om alle ‘AVGekte’ van nu.” _

Meer weten?
www.kennisnet.nl/informatiebeveiliging-privacy-ibp

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/

onderwijs

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/privacy

‘ w e t e n  w e l k e  i n fo r m at i e  o p  w e l k e
p l e k  s ta at  i s  e s s e n t i e e l ’

11k ader prim air september 2018

937718-02_011_24-Aug-18_13:05:04_walter



s c h o o l l ei d er s  o p  s c h er p  d o o r  in vo er in g  avg

‘Je moet echt
nadenken over
wie je waar toegang
toe geeft’

thema _ privac y

Marc Briek, locatiedirecteur Eglantier Tanthof, Delft:

‘Noodzaak informatie delen
goed uitleggen aan ouders’
“Door de training van de AVS krijg ik wel zin

in die AVG. In de training van de kwartier-

maker werken we met casussen; dan gaat

het onderwerp echt leven. Ik wil ouders,

ook degenen die standaard tegen het delen

van informatie zijn, graag uitleggen dat wij

met z’n allen zorgdragen voor de kinderen.

De ene dag is deze leerkracht, de andere

dag een collega betrokken bij een leerling.

Dan is het belangrijk dat die ook bij de

gegevens kan, om het kind goed te kunnen

begeleiden.

Als locatiedirecteur heb je een voorbeeld-

rol. Ik denk dat men dat ook van mij ver-

wacht. Als er een incident is geweest, wordt

dat doorgaans aan de teamtafel besproken.

Als we met elkaar eens zijn dat zoiets niet

meer mag, moet ik ingrijpen als het toch

gebeurt. Verder is het mijn rol om informa-

tie te verstrekken en waar nodig dingen aan

te passen. Eventueel zou de ib’er of ikzelf

de rol kunnen krijgen om te bewaken dat

iedereen zich aan de regels houdt. We moe-

ten elkaar daarop kunnen aanspreken.

Ik vermoed dat de extra werkdruk door de

AVG wordt overschat. Het is denk ik vooral

een kwestie van wennen.”

“Ik wil ouders, ook die standaard tegen het
delen van informatie zijn, graag uitleggen
dat wij met z’n allen zorgdragen voor de
kinderen.”

Foto’s: Martine Sprangers
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s c h o o l l ei d er s  o p  s c h er p  d o o r  in vo er in g  avg

‘Je moet echt
nadenken over
wie je waar toegang
toe geeft’

Wat betekent de AVG voor onze school en onze

werkwijze? De schoolleiders van het Delftse bestuur

Librijn laten zich trainen door AVS-adviseur Jan

Stuijver. Het schoolbestuur ontlast haar scholen op

dit punt zoveel mogelijk. “De privacy is zo wat beter

geregeld, maar al die extra inzet zie je niet terug in

je bekostiging.” tekst marijke nijboer

>

Wat mag wel, wat niet meer? Wanneer vraag je ouders
om toestemming? De schoolleiders die deelnemen aan de
training zitten vol vragen, maar zijn duidelijk al langer
bezig met het onderwerp privacy. “Voor de afscheidsfoto
van groep 8 wil de fotograaf de contactgegevens van alle
leerlingen hebben”, vertelt iemand. “Dat doen we niet.
Ik benader zelf alle ouders.”
Een van de regels waar vragen over komen, is dat onder-
wijsgevenden alleen inzage mogen hebben in gegevens

van leerlingen die er voor hen toe doen. Dat is wennen,
zegt een schoolleider: “Je moet echt nadenken over wie
je waar toegang toe geeft.” En hoe zit dat met een intern
begeleider? Die mag alleen inzage hebben in de gegevens
van de zorgleerlingen, maar als de ib’er een analyse wil
maken van de opbrengsten van de school, moet hij of zij
toch bij de gegevens van alle kinderen kunnen? Trainer
Jan Stuijver: “Voor dit soort dilemma’s dien je zelf afwe-
gingen te maken en oplossingen te bedenken. Als je het
in het kader van goed onderwijs nodig vindt dat de ib’er
alle gegevens inziet, kun je daar afspraken over maken en
die communiceren met de ouders.”

Geen toestemming Nog zo’n lastige kwestie: een
leerling verlaat eind groep 8 de basisschool en zijn
ouders zijn het oneens met het onderwijskundig rapport.
Zij geven geen toestemming om dit te verstrekken aan de
vervolgschool. Wat nu? Stuijver: “De directeur moet van
elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig
rapport opstellen voor de ontvangende school. Je ver-
strekt het rapport en legt de ouders uit dat je hiertoe
verplicht bent.”
Andere vragen gaan over beeldmateriaal. Leerlingen die
bijvoorbeeld na schooltijd op het plein filmpjes opne-
men en delen: is de school daar verantwoordelijk voor?

Bianca Wijnolts, locatiedirecteur Montessorischool Jan Vermeer in Delft:

‘Gewoon een beetje beter
nadenken’
“Je gaat beter nadenken over hoe je met

gegevens omgaat. Op ons aanmeldformulier

vragen we ouders bijvoorbeeld naar hun

geloof en burgerlijke staat. Ik ga nadenken

of ik die informatie wel nodig heb.

Ik heb de AVG-poster van Schoool.nl in de

teamvergadering besproken en die hangt

overal in ons gebouw. Memorysticks heb ik

verbannen; we doen nu alles in de cloud met

een beveiligd wachtwoord. Ik zal als loca-

tiedirecteur datalekken registreren en door-

geven. En ik kom in actie als teamleden zich

niet aan de AVG houden, bijvoorbeeld door

gevoelige informatie te laten slingeren.

Onze ouders denken mee. Zij mailden begin

dit schooljaar al: ‘Let op, die leerlingenlijst

met gegevens van de kinderen kun je straks

niet meer rondsturen’.

Het schoolbestuur moet ons als locatie-

directeuren prikkelen zodat we het juiste

doen. Dat doen ze goed met deze gezamen-

lijke studiedag en de aanstelling van een

kwartiermaker. De leerkracht moet zorgen

dat deze bij groepsmails alle adressen in

het bcc-vak zet, voorzichtiger worden bij

het doorgeven van leerlinggegevens en de

email afsluiten als ie de klas uitgaat.

De werkdruk zal wel even stijgen, totdat we

alles op een rij hebben. Ik koop misschien

nog een extra shredder, maar ben van die

dure memorysticks af. Ik maak me niet

zoveel zorgen. We moeten gewoon beter

nadenken over welke gegevens we nodig

hebben en zorgen dat die alleen bij degenen

komen die ze echt nodig hebben.”

“We vragen ouders naar hun geloof en
burgerlijke staat, maar hebben we die
informatie wel nodig?”

Foto’s: Martine Sprangers
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Wilco van der Maas, locatiedirecteur Delftse Daltonschool:

‘Goede ict-afspraken maken’
“Wij moeten met name op ict-gebied nog

goede afspraken maken. Sommige leer-

lingen vragen bijvoorbeeld onze hulp om

hun wachtwoord bij Google te veranderen.

Het is dus handig dat wij een lijst met

wachtwoorden hebben, ook om te kun-

nen zien of leerlingen met de juiste dingen

bezig zijn. Maar mag je als leerkracht of

school de wachtwoorden van je leerlingen

weten? En hebben we daarvoor toestem-

ming van de ouders nodig? Met dat soort

vragen gaan we naar de kwartiermaker.

We spreken elkaar al aan op het laten slin-

geren van informatie. Ik zie het als mijn

taak om de mensen hierop te wijzen.

Ik controleer ook of we aan de voorwaarden

voldoen. Van het schoolbestuur verwacht

ik dat zij inventariseert wat we collectief

kunnen regelen. Ik denk aan de aanschaf

van shredders, maar ook afspraken op ict-

gebied en het informeren van ouders over

nieuwe regels.

Ik verwacht geen extra werkdruk.

Het bewustzijn over privacy moet wel

groeien. En we zullen meer shredders

kopen en ict-aanpassingen doen. Ik wil

bijvoorbeeld de kopieermachine zo aanpas-

sen dat je alleen nog kunt kopiëren met een

persoonlijke code. Samen met het bestuur

zal gekeken worden hoe we deze zaken

bekostigen.”

Stuijver: “Tot vijftien minuten voor-, en vanaf vijftien
minuten na schooltijd is dat geen zaak van de school.”
Schoolbestuur Librijn neemt haar scholen waar mogelijk
werk uit handen. “Wij brengen momenteel de beleidsma-
tige kant op orde”, vertelt André van der Lelij, directeur
financiën en bedrijfsvoering. “Het privacyreglement,
de procedure voor datalekmeldingen; we gaan zorgen
dat dat soort documenten en procedures vastgesteld
worden. Als een school een datalek ontdekt, moet dat
bij ons gemeld worden. Wij handelen het dan af met
de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben een privacy
statement gemaakt en gaan daarover brieven versturen
aan de ouders en medewerkers. We sluiten ook alle ver-
werkingsovereenkomsten op bestuursniveau af.”

Kwartiermaker Librijn heeft veiligheidsdeskundige
Raymond Wannée voor een periode van negen maanden
benoemd tot kwartiermaker en projectleider. Hij geeft
op alle aangesloten scholen (vervolg)trainingen en maakt
samen met elke school een risicoanalyse. Wannée heeft
ook de rol van privacy/security officer op de scholen.
Van der Lelij: “Ik hoop dat we daarmee op onze scholen
alles redelijk op orde hebben, en dan alleen jaarlijks of
tweejaarlijks de bewustwordingsprocessen hoeven te
doorlopen.”

Wannée zoekt uit of het nodig is dat Librijn een externe
functionaris gegevensbescherming aanstelt. Van der Lelij:
“Mocht dat nodig zijn, dan kan dat wellicht gezamenlijk,
bijvoorbeeld via inkooporganisatie Sivon.” Het bestuur
koos ook voor samenwerking bij de aanstelling van veilig-
heidsdeskundige Wannée: deze werkt zowel voor Librijn
als voor de Haagse Scholen. Beide besturen hebben hier-
voor zelf geld vrijgemaakt en delen de kosten.
Van der Lelij: “Of wij de AVG als belastend ervaren? Zeker.
Dit kost Raymond, het bestuur en de scholen tijd. Zelf
ben ik er als beleidsverantwoordelijke zeker een aantal
dagen per jaar mee bezig. De AVG is typisch zoiets dat
de werkdruk verhoogt en waar je geen middelen voor
krijgt. De privacy zal zo best een beetje beter geregeld
worden, maar het kost extra inzet die je niet terugziet in
je bekostiging.”
Stuijver heeft ondertussen nog wat tips voor de school-
leiders. “Zet de AVG regelmatig op de agenda: waar staan
we? En vraag ouders in één keer toestemming voor de
publicatie van beeldmateriaal voor meerdere activiteiten
tijdens het schooljaar.” _

AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt trainingen voor schoollei-

ders en -teams naar aanleiding van de AVG.

Meer informatie: helpdesk@avs.nl

“Van het schoolbestuur verwacht ik dat
zij inventariseert wat we collectief kunnen
regelen.”
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Marianne van Paassen, locatiedirecteur Elsenburgschool (sbo) in Rijswijk:

‘Wederzijdse bewerkers-
overeenkomsten sluiten’
“Wij hebben als speciale school veel

contact met andere basisscholen, samen-

werkingsverbanden en jeugdzorg om ver-

wijzingen te doen. Voorheen spraken we

met ouders af: ik bel X wel even, die ken ik

goed. Maar je kunt geen informatie meer

opvragen of uitwisselen zonder hun schrif-

telijke toestemming. Voortdurend vraag je

je af: kan ik dit telefoontje plegen of deze

mail versturen, of moet ik eerst toestem-

ming hebben?

Wij werken op school veel samen met

schoolmaatschappelijk werk, logopedie

en oefentherapie. En we hebben inge-

huurde docenten die hier muziekles of

handvaardigheid geven. Zij voelen als

rechtstreekse collega’s, maar voor de wet

kunnen we niet zomaar informatie met hen

delen. Ik sluit nu met alle externe part-

ners én vaste medewerkers wederzijdse

bewerkersovereenkomsten. Daarin leggen

we vast hoe we omgaan met ons leerling-

volgsysteem, welke rechten en plichten

daaraan kleven, dat mensen datalekken

melden en hun wachtwoord niet opslaan

op de computer. Wij hebben daarvoor het

format van Parnassys meer schoolspecifiek

gemaakt.

Veel leerlingen op onze school hebben

een gezinsvoogd. Als de moeder aan het

begin van het schooljaar getekend heeft

en daarna is er een gezinsvoogd gekomen,

is die handtekening dan nog geldig? Over

deze kwesties gaan we in gesprek met de

kwartiermaker.

Ik kon laatst een extern contact niet berei-

ken en de telefoniste zei: ‘Ik mag geen

emailadressen meer geven’. Ik denk dat de

AVG vertragend zal werken en dat zorgt wel

voor extra werkdruk.”

“We kunnen niet meer zomaar informatie
delen met samenwerkingspartners.”

thema _ privac y
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l a a t  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  e r v a r e n  w a t  e r  m e t  h u n  g e g e v e n s   g e b e u r t

De bescherming van de (online) privacy van leerlingen valt of staat met hun eigen gedrag.

Hoe leer je kinderen hun gegevens te beschermen? En wat kunnen scholen opsteken van

hun leerlingen? tekst lisette blankestijn

Maak leerlingen
privacybewust

thema _ privac y

“Leerlingen overzien vaak niet welke effecten het delen van foto’s of andere informatie kan hebben.” Foto’s: Hans Roggen
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l a a t  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  e r v a r e n  w a t  e r  m e t  h u n  g e g e v e n s   g e b e u r t

Maak leerlingen
privacybewust

de toestemmingsformulieren werden meegegeven
voor de ouders, hebben we de kinderen hun mening
gevraagd: hoe voelt dat, dat wij jullie foto’s op onze
Facebookpagina zetten? Het werd een heel open
gesprek. Dat vind ik mooi aan het Media Paspoort: dat
vragen je ertoe aanzetten om het gesprek aan te gaan.
Kinderen moeten echt leren dat ze hun wachtwoord
niet met anderen moeten delen. Verder laten we hen
nadenken: een foto online, wil je dat? En als het een
foto van jou in je bikini is? Sommige kinderen maakt
het niks uit, anderen willen niets delen.” Bamber
Delver, directeur van de Nationale Academie voor Media
en Maatschappij die het lesmateriaal uitbrengt: “Het
Nationaal Media Paspoort richt zich op intrinsieke moti-
vatie en laat kinderen voelen wat privacy-schending
(zoals het misbruiken van je wachtwoord of identiteit)
inhoudt.” Een van de opdrachten voor groep 5: bedenk
een nickname waarvan niet meteen duidelijk is dat het
om jou gaat en een wachtwoord dat geheim is en voor
een ander niet makkelijk te raden. Delver: “Het heeft
geen zin om tegen kinderen te zeggen: zo moet je het
doen. Wel werkt: leerlingen hun eigen motivatie en
strategie laten beschrijven om hun privacy te bewaken.
Want waarom zou een kind dat doen? Ze ontdekken dit
zelf. Kinderen hebben namelijk geen privacy; ze zijn
immers al online en geven daar allerlei gegevens weg.”

Kritisch nadenken Ook Dennis Jurhill (docent
Engels aan het St. Michaël College in Zaandam en win-
naar van de eTwinningprijs voor het Better eSafe than
sorry-project) laat zijn leerlingen zelf kritisch naden-
ken. “Daarvoor laat ik hen onderzoeksvragen maken,
bijvoorbeeld over de vraag: ‘Hoe kun je je privacy waar-
borgen op sociale media?’ Leerlingen maken vragenlijst-
jes en leggen die voor aan klasgenoten en vrienden om
erachter te komen hoe die hiermee omgaan.”

Aansprekend Jenaplanschool ‘t Vlot in Hoogezand
was de provinciale winnaar van de MediaMasters Game
2017. Deze game van Mediawijzer.net is onderdeel van
de Week van de Mediawijsheid (jaarlijks in november).
Tom Verbeek, bovenschools directeur: “Wij doen elk
jaar mee. Leerlingen kunnen nu, driekwart jaar later,
nog steeds terughalen wat ze geleerd hebben over het
gebruik van wachtwoorden en het delen van foto’s en
andere gegevens.” Verbeek merkt dat feitelijke kennis
het onderwerp doet leven. “Onze leerlingen weten wel

Er is natuurlijk veel lesmateriaal beschikbaar over gege-
vensbescherming, meestal gratis. Scholen gebruiken
dit soort pakketten vooral om met de klas in gesprek te
gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens liet voor groep 7/8
het lespakket Privacy ontwikkelen. Het Online Masters-
lesprogramma (van VodafoneZiggo in samenwerking
met Mediawijzer.net & ECP/Veiliginternetten.nl) bevat
een nieuw onderdeel over persoonsgegevens & privacy.
Mediawijzer.net heeft de MediaMasters Club. En ook het
Nationaal Media Paspoort (doorlopende medialeerlijn van
po tot en met mbo) is AVG-proof en bevat lessen die het
privacybewustzijn van leerlingen aanscherpen.

Wachtwoord niet delen Obs De Tweemaster in
Nigtevecht werkt met het Nationaal Media Paspoort
en besteedt daarbij ook aandacht aan privacy.
Locatiedirecteur Nick Homan: “Ik stond nog als leer-
kracht voor groep 7/8 toen de AVG werd ingevoerd.
Doordat dit op het Jeugdjournaal kwam, werd pri-
vacy onderwerp van gesprek in de klas. En toen later

“Leerlingen overzien vaak niet welke effecten het delen van foto’s of andere informatie kan hebben.” Foto’s: Hans Roggen

‘ h e t  g a at  e r o m  d at  w e
k i n d e r e n  b e w u s t  m a k e n :
w e l k e i n fo r m at i e  i s  v a n  j o u ,
e n m a g  j e  d u s  b e s c h e r m e n ? ’
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dat ze een goed wachtwoord moeten bedenken. Maar als je
dan vertelt dat een wachtwoord van 8 tekens in 22 minuten
te kraken is, terwijl voor elk teken erbij uren extra reken-
werk nodig is, dan spreekt dat echt aan.”

Rondetafelgespek Lowie Martens, coach van unit
3 (8-12 jaar) op het Amsterdamse kindcentrum Laterna
Magica, werkt met het Online Masters-lesprogramma en
kaartte het onderwerp aan in een klein project over digi-
taal burgerschap. “In een soort rondetafelgesprek hebben
we eerst het woord geanalyseerd: wat is digitaal, wat zijn
burgers, hoe hoor je je als mens te gedragen? Van daaruit
legde ik de koppeling naar privacy. Wat betekent dat voor
jou? Wat wil je delen en met wie? Toen het over het echte
leven ging, kwamen kinderen met voorbeelden als de wc-
deur, die ze op slot willen. Maar toen het gesprek op online
privacy kwam, bleek het besef daarvan flink uiteen te
lopen. De gamende jongens toonden meer bewustzijn van
wat er met hun gegevens zou kunnen gebeuren. Terwijl
het vooral puberende meisjes zijn die veel op sociale media
zitten. Ik heb voorbeelden gegeven van hoe ik zelf mijn
privacy bescherm. Ik heb bijvoorbeeld voorgesteld om voor
sociale media en games een e-mailadres te gebruiken waar-
uit niet je echte naam te herleiden valt. Maar ze mogen zelf
een concept vormen dat voor hen OK is.”

h a c k e n d e  l e e r l i n g e n  i n z e t t e n

Regelmatig in het nieuws: leerlingen die de gegevensbe-

scherming van hun school kraken. Ook Jay, inmiddels havo

5-leerling van het Picasso Lyceum in Zoetermeer, kreeg als

brugklasser een reprimande van de ict-coördinator/informati-

cadocent. “Ik was toen al druk bezig met computers. Het leek

me leuk om te kijken hoe het zat met de netwerktechnische

beveiliging van school. Met ARP-Spoofing kreeg ik de login-

gegevens van de schoolboekenleverancier, en daarmee kon

ik het schoolwerk van andere leerlingen inzien.” Helaas voor

Jay: hij vertelde ‘de verkeerde personen’ over zijn inbraak.

“Ik moest beloven dat ik niks meer zou proberen.” Inmiddels

zit hij in zijn examenjaar. “Mijn profielwerkstuk gaat over het

beveiligen van netwerken tegen hackers. Ik kijk daarbij ook

naar onze eigen school.”

Jeroen van Grunsven, rector van het Picasso Lyceum, is vast

van plan om whizzkids als Jay in te zetten bij de digitale

beveiliging, vertelt hij. “We overwegen om een responsible

disclosure verklaring (RDV) op de site te zetten. Je nodigt

daarmee leerlingen uit om zwakke punten in het systeem op

te sporen. Dat moeten ze natuurlijk niet op eigen houtje doen,

maar wel na overleg met systeembeheer.”

“Laat leerlingen hun eigen motivatie en strategie beschrijven om hun privacy te bewaken. Het heeft geen zin om tegen ze te zeggen: zo moet je het doen.”
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Inbedden De meeste kinderen zijn niet onder de
indruk van zaken als AVG-wetgeving, weet Barbara
Raadsen Tielenius Kruijthoff (EDG Media, met een
redactioneel team ontwikkelaar van Online Masters en
het lesprogramma van de Autoriteit Persoonsgegevens).
“Het gaat erom dat we kinderen bewust maken: welke
informatie is van jou, en mag je dus beschermen?”
Hoe krijg je dit soort stof naar binnen gelepeld, als leer-
lingen er nauwelijks interesse voor hebben? “Bed het
in in een groter geheel. Online Masters heeft onder
andere modules over programmeren, robotica en
design. Dat vinden kinderen hartstikke leuk. De Safe
Master-module bied je hierdoor gemakkelijk ook met-
een aan.” Andere tip: laat kinderen en jongeren ervaren
wat er met hun gegevens gebeurt. “Laat de klas online
iets opzoeken, bijvoorbeeld over een bepaalde gymp.
Een paar dagen daarna zien ze hoe die gymp steeds weer
oppopt. Dán beseffen ze welke sporen ze online hebben
achtergelaten.”

Kleuters Op welke leeftijd wordt onderwijs in privacy
relevant? Rond groep 5, klinkt het veelal, als kinderen zelf-
standig online gaan. Bovenschools directeur Tom Verbeek:
“Als kinderen een jaar of 10 zijn, worden de risico’s steeds
groter.” Raadsen Tielenius Kruijthoff (EDG Media): “Je
moet aansluiten bij wat een kind online doet. Speelt het
Minecraft? Bespreek wat het daar doet. Zitten kinderen
in een groepschat? Dan ga je daarover in gesprek.” In het
Nationaal Media Paspoort komt het thema spelenderwijs
al vanaf groep 1 aan bod, vertelt Bamber Delver. “Dan gaat
het nog over het echte leven: aan wie zou jij een geheim
vertellen? Wat ook werkt: kinderen uit groep 8 hierover
laten praten met jongere kinderen.”

Onvolgroeide hersenkwab Ook na de basisschool
blijft het onderwerp relevant. “Leerlingen weten waar ze
op moeten letten, toch overzien ze door hun hersenont-
wikkeling vaak niet welke effecten het delen van foto’s of
andere informatie kan hebben”, weet docent Jurhill van
het St. Michaël College. “Vergeet ook de groepsdruk niet:
als iedereen op Snapchat zit, wil jij ook meedoen. Ik leg
daarom uit wat de consequenties kunnen zijn als je daar
je locatie deelt.” Rector Jeroen van Grunsven vertelt dat
op zijn Zoetermeerse Picasso Lyceum het ontwikkelen
van privacybewustzijn tot aan de bovenbouw aandacht
krijgt (in het examenvak Informatica). “Dat dit een posi-
tief effect heeft merken we doordat er leerlingen spon-
taan naar ons toe komen als ze denken dat er iets niet in
orde is.”

thema _ privac y

Elkaars privacy Je eigen privacy is één ding. Maar
hoe zit het met bewustwording van de privacy van ande-
ren? Bovenschools directeur Verbeek: “Dat is lastiger.
Doordat onze leerlingen in Google Docs samenwerken
aan opdrachten, komt dit wel aan de orde. Want als je
slordig bent met je wachtwoord, dan heeft de ander
daar last van als er opeens een document weg is.”
Locatiedirecteur Homan hoorde een mooi gesprek. “Twee
vriendinnen hadden een foto van hen samen. De een
vindt het prima om alles te delen, de ander wil dat juist
helemaal niet. Dus toen de ene hun foto online wilde zet-
ten, realiseerde ze zich opeens: wacht even, daarvoor heb
ik dus toestemming nodig!” _

h a n d i g e  l i n k s
• autoriteitpersoonsgegevens.nl/lespakket

• online-masters.nl

• mediawijsheid.nl/schoolleiding

• mediawijzer.net

• mediamasters.nl

• nationaalmediapaspoort.nl

• mediaenmaatschappij.nl

• mediawijsheid.nl/privacy

• hackintheclass.nl

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)

• Gratis volgsysteem
Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van
het Onderwijs

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor
het welbevinden van alle kinderen op school.

Kanjer
training

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
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‘ to e n  h e t  g e s p r e k  o p  o n l i n e
p r i va c y k wa m ,  b l e e k  h e t  b e s e f
d a a r va n  f l i n k  u i t e e n  t e  lo p e n ’
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HOE KAN EEN INTEGRAAL LEER-, PORTFOLIO-
EN VOLGSYSTEEM HET ONDERWIJS/
DE LEERLING BETER ONDERSTEUNEN?
Vanuit mijn rol als leerkracht en kwartiermaker van het Regionale Talentnetwerk (samenwerking MinOCW en
Platform Bètatechniek) constateerde ik dat er binnen het basisonderwijs behoefte is aan een combinatie van een
kindportfolio- en volgsysteem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Daarnaast is er een groeiende
behoefte om de brede talentontwikkeling in beeld te brengen.
Als Onderwijspionier* leerde ik om niet alleen het bestaande te optimaliseren, maar ook om vanuit verschillende
zienswijzen meer ideeën te onderzoeken. Binnen een multidisciplinaire denktank van gebruikers en makers
stelden we randvoorwaarden op voor een kindgericht geïntegreerd volg- en portfoliosysteem dat voor
verschillende scholen bruikbaar is. Na een uitgebreid marktonderzoek werd duidelijk dat wat wij voor ogen
hadden, nog niet bestond én dat een dergelijke oplossing nieuw ontwikkeld moest worden. Partner in crime,
Tim Smit (projectmanager informatiesystemen academisch onderwijs), was bereid om zijn expertise in te
zetten voor het basisonderwijs. Onder zijn leiding is Meloo gerealiseerd. Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en
Ontwikkelomgeving.

Meloo is een product van Leskracht

– Advertorial –

“Meloo brengt kind en talent tot bloei”

Voor de leerkracht brengt Meloo met zich mee “het
ontwikkelen van eigenaarschap van alle inhoudsleerlijnen
van het curriculum”. Van daaruit kan projectmatig
onderwijs in samenhang ontstaan op basis van
geselecteerde kennisdoelen en betekenisvol leren met
aandacht voor metacognitie, samenwerken, registratie,
etc. Het systeem is voorzien van een communicatiebox,
thematische kennisbanken, takenplanner, portfolio,
coachomgeving, rapport en toetsregistratie. Meloo biedt
ook een integraal leerlingadministratiesysteem (inclusief
absentie en prevalentie) waarin dossiers veilig worden
opgeslagen. Kinderen kunnen binnen Meloo talenten,
prestaties en werkstukken zichtbaar maken in een
trotsmap. Het systeem waardeert en synchroniseert de
achterliggende kennisdoelen en vaardigheden binnen
een gevalideerd volgsysteem. Een school kiest zelf welke
functionaliteiten benut gaan worden.
Bekijk de mogelijkheden en het gebruiksvriendelijk
design van Meloo via www.leskracht.nl/meloo).
Voor scholen die een demo willen, organiseren we
regionale bijeenkomsten.
Aanmelden kan via www.leskracht.nl/skillsfactory.

*Astrid Timmermans leverde in 2009 als Onderwijspionier haar bijdrage aan het innovatief vermogen van het
onderwijsveld. Haar onderwijsidee heeft zich uitgebreid in onderwijsbeleid en -vernieuwing, inmiddels bekend

onder de noemer “W&T-onderwijs” (wetenschap & technologie). Bron: www.kl.nl/projecten/onderwijs-pioniers
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze

maand in Zo kan het ook!: Het Auris College in Goes gebruikt een afgedankte

ANWB-praatpaal om pesten aan te pakken. Hun pestervaringen delen de

leerlingen niet, maar de paal maakt veel onderwerpen wel bespreekbaar.

tekst irene hemels

Op het Auris College zitten jongeren met

hoor- en taalproblemen. De praatpaal

moet pesten zichtbaar en bespreekbaar

maken, vertelt schoolmaatschappelijk wer-

ker Angela Hoogesteger. “De leerlingen zijn

communicatief minder vaardig. Als iemand

gepest wordt en hij kan niet goed uit zijn

woorden komen, zal hij niet snel aan de bel

trekken.” De bedoeling was dat leerlingen

het in de praatpaal zouden zeggen als ze

gepest worden. Dat wordt opgenomen en

beluisterd door een docent en vervolgens

volgt er actie op. Althans dat was het plan,

aldus Hoogesteger. “Leerlingen delen

hun pestervaringen echter niet in de paal.

Dat hadden we eigenlijk ook niet echt ver-

wacht. Maar het doel om pesten bespreek-

baar te maken is wel bereikt. Het is een

opvallend visueel element, tastbaar ook,

dat maakt nieuwsgierig en nodigt uit om op

school onderwerpen te bespreken.”

Toen de ANWB een aantal praatpalen

beschikbaar stelde voor een goed doel,

bedacht het Auris College zich geen

moment. Hoogesteger: “In samenwerking

met de leerlingenraad hebben we fana-

tiek campagne gevoerd om een praatpaal

te krijgen. De leerlingen bedachten zelf dat

de paal als antipestpaal een goede manier

zou zijn om de aandacht op onze school te

richten. We werken met de geïntegreerde

leerlijn Sociaal gedrag (SOC), waarvan

pesten onderdeel uitmaakt. Daar zijn we

op zich tevreden mee, maar het blijft een

onderwerp dat lastig zichtbaar te maken is

en met de praatpaal kan dat wel. De leerlin-

genraad heeft de paal vorig jaar tijdens de

Week Tegen Pesten geïnstalleerd; een mooi

symbolisch moment om extra aandacht te

schenken aan pesten.”

Het achterliggend doel van de antipest-

paal – die inmiddels omgedoopt is tot

‘inspiratiepaal’ – is breder. “Het taboe op

pesten versterk je door de praatpaal anti-

pestpaal te blijven noemen. Dan schiet

het zijn doel voorbij. Het is een hulpmid-

del om zaken aan de orde te stellen.

De leerlingenraad zet de paal bijvoorbeeld

ook in bij verkiezingen. En we gebruiken

’m als ideeënpaal bij bepaalde thema’s

die we bespreken. Je rijdt ’m zo de klas in.

Iedereen krijgt meteen zin om mee te doen.

Je creëert een ludiek moment en dat levert

grote betrokkenheid op.”

Het is een symbool van veiligheid, creati-

viteit en talentontplooiing geworden,

legt Hoogesteger uit. “Twee jongens met

autisme zijn door het elektrotechnisch

bedrijf – dat er wieltjes onder monteerde

en de techniek verzorgt – betrokken bij

de programmering van de inspiratiepaal.

Zij hebben ontdekt dat ze talent hebben

voor techniek en willen daarmee verder.

Het zelfvertrouwen van een andere leerling

met grote aanpassingsproblemen heeft

een enorme boost gekregen omdat hij

een grote rol speelde tijdens de nationale

burendag, waar hij op eigen initiatief

vertelde over de praatpaal en de link met

pesten.”

Door de gift van de ANWB heeft de praat-

paal niets gekost. Volgens Hoogesteger

kan de paal ook binnen het reguliere

onderwijs en daarbuiten een rol spelen.

“Het kan overal als ijsbreker fungeren

om lastige onderwerpen bespreekbaar te

maken.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Zo kan het ook’.

van antipestsymbool
tot inspiratiepaal

Het Auris College in Goes gebruikt een
afgedankte ANWB-praatpaal om onder andere
pesten bespreekbaar te maken.

HOE KAN EEN INTEGRAAL LEER-, PORTFOLIO-
EN VOLGSYSTEEM HET ONDERWIJS/
DE LEERLING BETER ONDERSTEUNEN?
Vanuit mijn rol als leerkracht en kwartiermaker van het Regionale Talentnetwerk (samenwerking MinOCW en
Platform Bètatechniek) constateerde ik dat er binnen het basisonderwijs behoefte is aan een combinatie van een
kindportfolio- en volgsysteem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Daarnaast is er een groeiende
behoefte om de brede talentontwikkeling in beeld te brengen.
Als Onderwijspionier* leerde ik om niet alleen het bestaande te optimaliseren, maar ook om vanuit verschillende
zienswijzen meer ideeën te onderzoeken. Binnen een multidisciplinaire denktank van gebruikers en makers
stelden we randvoorwaarden op voor een kindgericht geïntegreerd volg- en portfoliosysteem dat voor
verschillende scholen bruikbaar is. Na een uitgebreid marktonderzoek werd duidelijk dat wat wij voor ogen
hadden, nog niet bestond én dat een dergelijke oplossing nieuw ontwikkeld moest worden. Partner in crime,
Tim Smit (projectmanager informatiesystemen academisch onderwijs), was bereid om zijn expertise in te
zetten voor het basisonderwijs. Onder zijn leiding is Meloo gerealiseerd. Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en
Ontwikkelomgeving.

Meloo is een product van Leskracht

– Advertorial –

“Meloo brengt kind en talent tot bloei”

Voor de leerkracht brengt Meloo met zich mee “het
ontwikkelen van eigenaarschap van alle inhoudsleerlijnen
van het curriculum”. Van daaruit kan projectmatig
onderwijs in samenhang ontstaan op basis van
geselecteerde kennisdoelen en betekenisvol leren met
aandacht voor metacognitie, samenwerken, registratie,
etc. Het systeem is voorzien van een communicatiebox,
thematische kennisbanken, takenplanner, portfolio,
coachomgeving, rapport en toetsregistratie. Meloo biedt
ook een integraal leerlingadministratiesysteem (inclusief
absentie en prevalentie) waarin dossiers veilig worden
opgeslagen. Kinderen kunnen binnen Meloo talenten,
prestaties en werkstukken zichtbaar maken in een
trotsmap. Het systeem waardeert en synchroniseert de
achterliggende kennisdoelen en vaardigheden binnen
een gevalideerd volgsysteem. Een school kiest zelf welke
functionaliteiten benut gaan worden.
Bekijk de mogelijkheden en het gebruiksvriendelijk
design van Meloo via www.leskracht.nl/meloo).
Voor scholen die een demo willen, organiseren we
regionale bijeenkomsten.
Aanmelden kan via www.leskracht.nl/skillsfactory.

*Astrid Timmermans leverde in 2009 als Onderwijspionier haar bijdrage aan het innovatief vermogen van het
onderwijsveld. Haar onderwijsidee heeft zich uitgebreid in onderwijsbeleid en -vernieuwing, inmiddels bekend

onder de noemer “W&T-onderwijs” (wetenschap & technologie). Bron: www.kl.nl/projecten/onderwijs-pioniers
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Overheid maakt 5 miljOen
vrij vOOr aardgasvrije
en frisse basisschOlen

begin juli van dit jaar maakte de overheid bekend dat het ministerie

van binnenlandse Zaken 5 miljoen euro beschikbaar heeft gemaakt

voor een innovatieprogramma om basisscholen aardgasvrij te

maken en van een gezond binnenklimaat te voorzien. en zoals

onderzoek laat zien, is deze pilot geen overbodige luxe…

Waarom deze pilots?
Op veel scholen is de temperatuurbeheersing en

ventilatie suboptimaal. hoge cO
2
-concentraties,

vreemde luchtjes en onaangename vochtgehaltes

zorgen in honderden scholen voor concentratie-

problemen en comfort- en gezondheidsklachten,

met slechtere schoolresultaten als gevolg. dat is

dan ook de reden waarom het ministerie van bin-

nenlandse Zaken het innovatieprogramma “aard-

gasvrije en frisse basisscholen” heeft opgestart.

meldde het rvO in een onderzoek uit 2011 dat

een gezond binnenklimaat tot een productiviteits-

verbetering van wel 10% kan leiden. het onafhan-

kelijke onderzoeksinstituut tnO meldt verder dat

in zo’n tachtig procent van de schoollokalen de

cO
2
-concentratie vaak drie tot vier keer boven

de gezonde grenswaarde uitkomt. deze cijfers

maken duidelijk hoe belangrijk het is voor scholen

om hun binnenklimaat op orde te hebben. beter

ventileren is immers beter presteren.

Frisse Scholen
de overheid benadrukt al langere tijd het belang

van een gezond binnenklimaat voor scholen, en

spoort scholen aan om “frisse scholen” te wor-

den. dat zijn scholen met een goed binnenklimaat

en een lage energierekening. in september 2015

kwam de overheid met de nieuwste versie van het

Programma van eisen frisse scholen. dat is een

overzicht met eisen waar een school aan moet

voldoen om een frisse school te zijn. Ook lan-

ceerde het rvO dit jaar de beslisboom verduurza-

ming scholen, die een overzicht van aanbevolen

maatregelen geeft voor schoolbesturen die hun

gebouwen willen verduurzamen.

Schoolventilatie
er zijn allerlei manieren om het binnenklimaat van

een school te verbeteren en de energierekening

omlaag te halen. denk bijvoorbeeld aan goede

isolatie of energiezuinigere verlichting. eén van

de belangrijkste mogelijkheden om het binnen-

klimaat van scholen op orde te krijgen, is het toe-

passen van goede ventilatie. dat is waar ned air u

kan helpen.

Ned Air EduComfort
ned air is een fabrikant van duurzame ventilatie-

systemen. in 2015 ontwierp het bedrijf een spe-

ciale schoolventilatie-unit om het binnenklimaat

van scholen te kunnen verbeteren. de unit heet

de educomfort 950. deze schoolventilatie-unit

ververst de lucht in klaslokalen door de ‘vervuilde’

“Hoe doen andere scholen dat?”

Door heel Nederland zijn al honderden klaslokalen voor-

zien van de schoolunits van Ned Air. Tijdens de zomerva-

kantie zijn er op landelijk niveau ook weer tientallen units

geïnstalleerd, zodat de leerlingen na de vakantie in een

fris klaslokaal zitten. Een voorbeeld van een project dat

Ned Air dit jaar afrondde, is de Rotterdamse school Me-

lanchthon Schiebroek. Voor die school leverde het bedrijf

twintig Ned Air EduComfort 950’s, die inmiddels helpen

om het binnenklimaat van de school op orde te houden.

scholen die graag een gezonder binnenklimaat

willen, kunnen zich tot 1 oktober 2018 samen met

gemeenten aanmelden voor deelname aan deze

pilot.

Onderzoek naar een gezond
binnenklimaat
het is al langer bekend dat een gezond binnenkli-

maat cruciaal is voor de gezondheid en prestaties

van leerlingen en werknemers in een gebouw. Zo

binnenlucht af te voeren en frisse buitenlucht

naar binnen te brengen. daarbij draagt de unit

de warmte van de binnenlucht over aan de bui-

tenlucht, wat het warmteverlies reduceert. dat

resulteert in twee voordelen: het cO
2
-gehalte in

het lokaal blijft laag en de stookkosten dalen. de

educomfort 950 voldoet aan het Programma van

eisen frisse scholen klasse b. dat betekent dat de

unit minder dan 33 db(a) aan geluid produceert,

en dus praktisch onhoorbaar is, en dat het cO
2
-

niveau aangenaam laag blijft. tenslotte heeft de

unit een modern design, waardoor het goed past

bij het interieur in de meeste klaslokalen.

Meer weten?
Ook voor uw school is het mogelijk om in korte

tijd het binnenklimaat naar een hoger niveau

te tillen. Wilt u meer informatie over de school-

ventilatie-units van ned air? kijk dan op

www.nedair.nl/schoolventilatie of stuur een

mailtje naar info@nedair.nl. Wilt u zich aanmelden

voor de pilot “aardgasvrije en frisse basisscholen”?

ga dan naar www.aardgasvrijescholen.nl.
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Overheid maakt 5 miljOen
vrij vOOr aardgasvrije
en frisse basisschOlen

begin juli van dit jaar maakte de overheid bekend dat het ministerie

van binnenlandse Zaken 5 miljoen euro beschikbaar heeft gemaakt

voor een innovatieprogramma om basisscholen aardgasvrij te

maken en van een gezond binnenklimaat te voorzien. en zoals

onderzoek laat zien, is deze pilot geen overbodige luxe…

Waarom deze pilots?
Op veel scholen is de temperatuurbeheersing en

ventilatie suboptimaal. hoge cO
2
-concentraties,

vreemde luchtjes en onaangename vochtgehaltes

zorgen in honderden scholen voor concentratie-

problemen en comfort- en gezondheidsklachten,

met slechtere schoolresultaten als gevolg. dat is

dan ook de reden waarom het ministerie van bin-

nenlandse Zaken het innovatieprogramma “aard-

gasvrije en frisse basisscholen” heeft opgestart.

meldde het rvO in een onderzoek uit 2011 dat

een gezond binnenklimaat tot een productiviteits-

verbetering van wel 10% kan leiden. het onafhan-

kelijke onderzoeksinstituut tnO meldt verder dat

in zo’n tachtig procent van de schoollokalen de

cO
2
-concentratie vaak drie tot vier keer boven

de gezonde grenswaarde uitkomt. deze cijfers

maken duidelijk hoe belangrijk het is voor scholen

om hun binnenklimaat op orde te hebben. beter

ventileren is immers beter presteren.

Frisse Scholen
de overheid benadrukt al langere tijd het belang

van een gezond binnenklimaat voor scholen, en

spoort scholen aan om “frisse scholen” te wor-

den. dat zijn scholen met een goed binnenklimaat

en een lage energierekening. in september 2015

kwam de overheid met de nieuwste versie van het

Programma van eisen frisse scholen. dat is een

overzicht met eisen waar een school aan moet

voldoen om een frisse school te zijn. Ook lan-

ceerde het rvO dit jaar de beslisboom verduurza-

ming scholen, die een overzicht van aanbevolen

maatregelen geeft voor schoolbesturen die hun

gebouwen willen verduurzamen.

Schoolventilatie
er zijn allerlei manieren om het binnenklimaat van

een school te verbeteren en de energierekening

omlaag te halen. denk bijvoorbeeld aan goede

isolatie of energiezuinigere verlichting. eén van

de belangrijkste mogelijkheden om het binnen-

klimaat van scholen op orde te krijgen, is het toe-

passen van goede ventilatie. dat is waar ned air u

kan helpen.

Ned Air EduComfort
ned air is een fabrikant van duurzame ventilatie-

systemen. in 2015 ontwierp het bedrijf een spe-

ciale schoolventilatie-unit om het binnenklimaat

van scholen te kunnen verbeteren. de unit heet

de educomfort 950. deze schoolventilatie-unit

ververst de lucht in klaslokalen door de ‘vervuilde’

“Hoe doen andere scholen dat?”

Door heel Nederland zijn al honderden klaslokalen voor-

zien van de schoolunits van Ned Air. Tijdens de zomerva-

kantie zijn er op landelijk niveau ook weer tientallen units

geïnstalleerd, zodat de leerlingen na de vakantie in een

fris klaslokaal zitten. Een voorbeeld van een project dat

Ned Air dit jaar afrondde, is de Rotterdamse school Me-

lanchthon Schiebroek. Voor die school leverde het bedrijf

twintig Ned Air EduComfort 950’s, die inmiddels helpen

om het binnenklimaat van de school op orde te houden.

scholen die graag een gezonder binnenklimaat

willen, kunnen zich tot 1 oktober 2018 samen met

gemeenten aanmelden voor deelname aan deze

pilot.

Onderzoek naar een gezond
binnenklimaat
het is al langer bekend dat een gezond binnenkli-

maat cruciaal is voor de gezondheid en prestaties

van leerlingen en werknemers in een gebouw. Zo

binnenlucht af te voeren en frisse buitenlucht

naar binnen te brengen. daarbij draagt de unit

de warmte van de binnenlucht over aan de bui-

tenlucht, wat het warmteverlies reduceert. dat

resulteert in twee voordelen: het cO
2
-gehalte in

het lokaal blijft laag en de stookkosten dalen. de

educomfort 950 voldoet aan het Programma van

eisen frisse scholen klasse b. dat betekent dat de

unit minder dan 33 db(a) aan geluid produceert,

en dus praktisch onhoorbaar is, en dat het cO
2
-

niveau aangenaam laag blijft. tenslotte heeft de

unit een modern design, waardoor het goed past

bij het interieur in de meeste klaslokalen.

Meer weten?
Ook voor uw school is het mogelijk om in korte

tijd het binnenklimaat naar een hoger niveau

te tillen. Wilt u meer informatie over de school-

ventilatie-units van ned air? kijk dan op

www.nedair.nl/schoolventilatie of stuur een

mailtje naar info@nedair.nl. Wilt u zich aanmelden

voor de pilot “aardgasvrije en frisse basisscholen”?

ga dan naar www.aardgasvrijescholen.nl.
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interview

c ao  p o 20 1 8 – 20 19 :  m o o ie  a a nze t

Met gemengde gevoelens kijken AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest terug

op de recente cao-onderhandelingen in het primair onderwijs. Er zijn al wat belangrijke zaken

geregeld; met name voor leraren. De belangen van (adjunct-)directeuren komen echter pas aan

de orde tijdens de vervolggesprekken in september. tekst marijke nijboer

‘Nu vol doorpakken
voor belangen
schoolleiders’

De AVS is tevreden over de afspraken die in juni zijn
gemaakt voor de CAO PO 2018–2019. En driekwart van
de leden stemt hiermee in. Maar AVS-onderhandelaars
Paul van Lent en Harry van Soest kregen ook veel boos-
heid en onbegrip over zich heen. De ochtend na het slui-
ten van het onderhandelingsakkoord stond de telefoon
roodgloeiend. Van Lent en Van Soest snappen dat wel; de
gesprekken richtten zich tot nu toe vooral op de belangen
van leraren. Maar de schoolleiders willen ook hun eigen

belangen goed geregeld hebben. In september, tijdens de
vervolgonderhandelingen, gaan de twee onderhandelaars
daar weer vol gas tegenaan, verzekeren ze.

Terugdringen werkdruk De lerarensalarissen in
het po lopen sterk achter bij die van collega’s in het vo
en er is veel onvrede over de werkdruk. Niet lang voor
de verkiezingen in maart 2017 richtten leraren PO in
Actie op en ontketenden een sterke lobby met deze twee
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c ao  p o 20 1 8 – 20 19 :  m o o ie  a a nze t

‘Nu vol doorpakken
voor belangen
schoolleiders’

s a l a r i s v e r h o g i n g  e n  e e n m a l i g e  u i t k e r i n g

De onderhandelingen tussen enerzijds werkgeversorganisatie PO-Raad en anderzijds de onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO,

FNV Overheid, FvOv en PO in Actie leverden wel degelijk al concrete resultaten op voor de complete achterban, inclusief schoollei-

ders. Zo krijgen alle werknemers een marktconforme salarisverhoging van 2,5 procent per 1 september 2018. En alle medewerkers in

het po krijgen in oktober 2018 een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

speerpunten. Van Lent: “Najaar 2017 werd het werkdruk-
akkoord gesloten. Dat hebben we samen voor elkaar
gekregen. Dit gaat in per 1 augustus 2018 en is een
unicum: geld dat naar de school zelf gaat, waarbij de
personeelsgeleding van de MR bepaalt hoe het besteed
gaat worden.” Voor dit doel wordt een ‘kasschuif’ toege-
past, wat wil zeggen dat hiervoor geoormerkt geld naar
voren wordt gehaald. Per 1 augustus 2018 is t 237 mil-
joen beschikbaar voor het terugdringen van werkdruk.
Het geld voor dit doel loopt op tot t 430 miljoen in 2021.

Geen bijval Medio 2017 was ook het nieuwe regeer-
akkoord rond, waarin t 270 miljoen extra werd uitge-
trokken voor lerarensalarissen. Van Soest: “We hebben
kunnen regelen dat die salarisverhoging geldt voor po,
so én sbo. Maar helaas werd deze niet uitgebreid naar
(adjunct-)directeuren en onderwijsondersteunend per-
soneel (oop). PO in Actie ging alleen voor leraren en de
leraren waren in deze sessie in de lead.” Het ministerie
van OCW leek net als de AVS van mening dat de salaris-
verhoging voor allen zou moeten gelden. Bijvoorbeeld
bekostigd vanuit de reguliere loonruimte die beschikbaar
wordt gesteld naast de extra middelen. Maar dat onder-
werp hoort op de cao-tafel en daar gaan de sociale part-
ners over, niet OCW. Van Soest: “Als vertegenwoordiger
van de schoolleiders stonden wij daarin alleen en kregen
verrassend genoeg geen enkele bijval van de andere soci-
ale partners.”

‘Nu wij nog!’ Sommige AVS-leden konden geen
begrip opbrengen voor deze gang van zaken, maar ande-
ren reageerden bemoedigend. Zij schreven: “Terecht dat
leerkrachten erop vooruitgaan. Nu wij nog!” En: “Voor
de volgende cao moet de inzet zijn om deze stap ook
voor schoolleiders te maken.” Van Soest: “De onderhan-
delingen moeten ook wel in twee stappen. De cao is een
dik boekwerk; al die punten kun je niet in één ronde
regelen.”
Judith Sliedregt, schoolleider en voorzitter van de leden-
raad van de AVS: “Ik heb er vertrouwen in dat onze
onderhandelaars er ook voor de schoolleiders en oop’ers
vol in zullen gaan. Maar of de politiek daar in mee zal
gaan, weet ik niet. Men weet niet goed wat schoolleiders
doen; dat maakt het lastig. Het is duidelijk zichtbaar dat
leerkrachten een hell of a job hebben. Maar dat hebben
wij ook. We moeten alles goed organiseren, problemen
opvangen en zijn eindverantwoordelijk. Dat vraagt
veel. We moeten al jaren met minimale middelen onze
organisaties draaiende houden. Zeer actueel is daarbij
natuurlijk het lerarentekort. Hoe gaan we de gaten in
onze formatie opvullen? Zelf voor de klas, of de ambu-
lante ib’er? Onze eigen werkzaamheden halen we later
in; meestal ’s avonds en in de weekenden. Het begelei-
den en coachen van medewerkers op persoonlijke – en
schoolontwikkeling hoort bij onze corebusiness, net als het
vormgeven van Passend onderwijs. Het blijft lastig voor
de leerkracht om in een grote groep tijd te vinden voor

AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest bespreken de voortgang en resultaten van de cao-onderhandelingen met de interne
ledencommissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid. “Een goed klankbord; daaruit nemen we zaken mee terug naar de cao-tafel.”
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C A O  P O  2 0 1 8 – 2 0 1 9

 • De CAO PO 2018 – 2019 loopt van 1 januari

2018 tot 1 maart 2019.

• Er komen een nieuw loongebouw en func-

tiebeschrijvingen voor leraren die recht

doen aan de complexiteit van lesgeven in

het primair onderwijs.

• De t 270 miljoen is in het loongebouw

ingezet voor de lerarenschalen, vooral

daar waar de salariskloof met het voort-

gezet onderwijs het grootst is.

• Alle leraren krijgen een nieuwe, flink

hogere salarisschaal.

• Alle werknemers krijgen een marktcon-

forme salarisverhoging van 2,5 procent

per 1 september 2018.

• Alle leraren krijgen in oktober een

eenmalige uitkering van 42 procent van

hun nieuwe maandsalaris (naar rato van

de aanstelling en aanstellingsduur).

• Alle werknemers krijgen in oktober een

eenmalige uitkering van t 750 (naar rato

van de aanstelling en aanstellingsduur)

• Er komt meer professionele ruimte. voor

schoolteams. Zo overlegt het team over

de werkverdeling. Op basis daarvan

maakt de hiertoe door het bestuur

gemandateerde schoolleider het werk-

verdelingsplan. Dit wordt ter goedkeuring

voorgelegd aan de (G)MR. De basis blijft

1.659 werkuren; de 40-urige werkweek

vervalt. Ook het basis- en overlegmodel

vervallen.

• Voor vervanging bij zieke leraren geldt

de ketenbepaling niet langer. Hierdoor

kunnen scholen alles op alles zetten om

vervanging te regelen en lesuitval te

voorkomen.

• De verplichte functiemixpercentages

verdwijnen. Er wordt t 70 miljoen extra

toegevoegd aan de lerarensalarissen.

Scholen, leraren en schoolbesturen gaan

zelf over het functiebouwwerk in hun

organisatie.

• Bovenwettelijke uitkeringen worden

aangepast.

• De cao is eenvoudiger, transparanter en

beter leesbaar.

de extra handelingen die zorgleerlingen met zich mee-
brengen. De schoolleider manoeuvreert hierbij tussen de
belasting van de leerkracht, de zorgplicht van de school
en bezorgde ouders die – terecht – het beste voor hun
kind willen. Gekwalificeerd ondersteunend personeel
kan de schoolleider bepaalde taken uit handen nemen,
zodat die zich bezig kan houden met het primaire proces.
De schoolleider, leerkrachten én oop’ers verdienen een
passend salaris voor hun grote inzet. Alle functies zijn
van groot belang om een school draaiende te houden.”

AVS-voorzitter Petra van Haren vult aan: “Uit verschil-
lende onderzoeken blijkt dat goede schoolleiders goede
scholen hebben. Zij hebben een belangrijke rol bij het
ondersteunen van de kwaliteit, ontwikkeling en positi-
onering van leerkrachten en oop’ers en bij het onder-
nemend handelen met partners rond de school zoals
ouders, gemeenten, jeugdzorg en lerarenopleidingen.”
Ze is trots dat driekwart van de AVS-leden instemde met
het cao-akkoord. “Zij beseffen dat het akkoord in het
belang van de sector is. Deze stap betekent dat wij ons-
zelf en onze sector serieus nemen en dat vragen we ook
van anderen. Onze leden laten faciliterend en moreel
leiderschap zien, op een moment dat ze zelf even een pas
op de plaats moeten maken.” Maar Van Haren vindt het
terecht dat vrijwel alle schoolleiders ook nadrukkelijk
reageren op het achterblijven van de invulling van hun
eigen salarishuis en functiebouwwerk. “Dit was en is ook
de insteek van de AVS en hiermee gaan we verder.”

AVS-onderhandelaar Paul van Lent: “Er is ons alles aan gelegen om
(adjunct-)directeuren op hetzelfde salarisniveau te krijgen als in het vo.”

Collega Harry van Soest: “De onderhandelingen moeten wel in twee
stappen. Al die punten kun je niet in één ronde regelen.”

‘d e  p o l i t i e k  w e e t  n i e t  g o e d  w at
s c h o o l l e i d e r s  d o e n ;  d at  m a a k t  h e t
l a s t i g ’
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Van Soest: “We zijn al sinds de CAO PO 2014–2015 bezig
om (adjunct-)directeuren een goede positie te geven, met
passende functiebeschrijvingen. We hebben bewust vast-
gelegd in het akkoord dat zij gemandateerd zijn namens
het schoolbestuur. De werkgever is juridisch verant-
woordelijk, maar de schoolleider is aan zet om bepaalde
dingen te doen, en dat mag beloond worden. De leiding-
gevende heeft een cruciale rol. Dat vinden niet alleen wij;
dit onderstrepen ook de Onderwijsraad1, het CPB en de
Inspectie van het Onderwijs in recente publicaties.”

Balans nodig De salarisverhoging voor leraren is
een goede maatregel om het aanzien van hun beroep
te verhogen, vindt Van Soest. “Maar die balans is ook
nodig voor schoolleiders.” Van Lent: “Er is ons alles aan
gelegen om (adjunct-)directeuren op hetzelfde niveau te
krijgen als in het vo. Je ziet binnen po-schoolbesturen
bijna geen onderscheid tussen de salarissen van leiding-
gevenden en leraren. Daardoor is het moeilijk om vaca-
tures voor leidinggevenden in te vullen.” Sliedregt: “De
salariëring moet voor het hele po in de richting van het
vo worden getrokken. In onze klassen zitten alle niveaus
bij elkaar. Wij verzetten minstens zoveel werk als in het
vo. Conciërges, technisch medewerkers en administratie
zijn in het vo vanzelfsprekend, terwijl het bij ons van de
formatie af gaat. Wat de ledenraad van de AVS betreft is
de eerste inzet: schoolleiders en oop’ers in gelijke tred
omhoog als de leerkrachten. En dan moeten we met z’n
allen gelijkgetrokken worden met het vo.”
Dit onderwerp staat dan ook expliciet op het lijstje met
bespreekpunten voor de cao-onderhandelingen vanaf
september. Van Lent: “Wij hebben bovendien als AVS in
maart een eigen claim bij de minister neergelegd. Daarin
pleiten we voor gelijktrekking van de salarissen van
directeuren en adjunct-directeuren in het po, so en sbo
met het voortgezet onderwijs. Petra van Haren is daar-
over in gesprek met de minister.”

Klankbord Onderhandelaars Van Lent en Van Soest
zijn blij met de ondersteuning die ze vanuit de AVS en
haar achterban krijgt. Van Soest: “We bespreken de
voortgang van de onderhandelingen met onze interne
ledencommissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid.
Dat is een goed klankbord; uit die gesprekken nemen we
zaken mee terug naar de cao-tafel. Ook vragen we input
aan de leden van de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden &
Personeelsbeleid. En het AVS-bestuur bespreekt cao-zaken
met onze ledenraad. Het is goed dat we kunnen spiegelen
en dat we bij wat we doen aan de cao-tafel worden gevoed
vanuit de leden.” _

1 Het recente rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’

van de Onderwijsraad sluit aan bij de visie van de AVS op

schoolleiderschap.
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AVS-onderhandelaar Paul van Lent: “Er is ons alles aan gelegen om
(adjunct-)directeuren op hetzelfde salarisniveau te krijgen als in het vo.”

Collega Harry van Soest: “De onderhandelingen moeten wel in twee
stappen. Al die punten kun je niet in één ronde regelen.”
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k in d er m i s b ru i k  wo r dt  va a k  n ie t  o f  v eel  t e  l a at  g e si g n a l eer d

Om seksueel geweld tegen kinderen beter te kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden, is het

belangrijk dat scholen bijvoorbeeld beschikken over een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon

waarbij kinderen, leraren en volwassenen terecht kunnen met vragen over en meldingen van

seksueel misbruik. Daarnaast is goede seksuele voorlichting nodig, en het bewustzijn dat

tegengaan van seksueel misbruik deel uitmaakt van kinderrechten. tekst susan de boer

Samen de stilte
doorbreken

“De school wordt gezien als dé vindplaats van kinderen
met problemen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.
“Dat betekent niet dat de school altijd de aangewezen
instantie is om die problemen op te lossen. Maar in
geval van seksueel misbruik is er een onderwijskundig
argument. We hebben immers te maken met een kind in
een onveilige situatie. We weten dat kinderen veiligheid
nodig hebben om goed te kunnen leren. We willen gelijke
ontwikkelingskansen voor iedere leerling, dus is het
van belang dat we zorgen voor veiligheid. Daarom is het
belangrijk voor scholen in gesprek te gaan over seksueel
misbruik.”

Moeilijk bespreekbaar Breaking the silence together,
seksueel misbruik van kinderen en wat scholen ertegen
kunnen doen, is ook het centrale thema van de confe-
rentie van Europese schoolleidersorganisatie ESHA op
15 juni in Noordwijk. Want stilte is er rond seksueel
misbruik, zegt Alida Oppers, Algemeen Directeur van het
ministerie van OCW in haar inleiding. “Zowel voor de kin-
deren zelf als voor ouders, leraren en schoolleiders is het
een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Daardoor wordt
kindermisbruik vaak niet of veel te laat gesignaleerd.
Maar we kunnen geen oplossingen vinden als we ons niet
bewust zijn van het probleem. Daarom is het belangrijk
dat we een veilige omgeving scheppen waarin kinderen
hun verhaal kunnen doen.” Oppers signaleert daarbij wel

achtergrond

“Kinderen vertellen het
wanneer het hen uitkomt, aan
iemand die zij vertrouwen.
Daarom is het nodig dat alle
leraren weten hoe ze moeten
reageren en wat ze kunnen
doen.”
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k in d er m i s b ru i k  wo r dt  va a k  n ie t  o f  v eel  t e  l a at  g e si g n a l eer d je meerdere problemen samenkomen in het gezin of
in het kind. Dat kan een school niet aanpakken, maar
wel signaleren en melden.” Op veel scholen is een ver-
trouwenspersoon aangesteld. Maar dat is niet genoeg,
vindt Fernandez: “Kinderen vertellen het wanneer het
hen uitkomt, aan iemand die zij vertrouwen. Dat kan
best iemand anders zijn dan de vertrouwenspersoon.
Daarom is het nodig dat alle leraren weten hoe ze
moeten reageren en wat ze kunnen doen. Ook moet er
helderheid zijn over het verdere verloop. Waar wordt
vervolgens gemeld, wie gaat ermee verder? Als daar
onduidelijkheid over is, loop je het risico dat het kind
steeds opnieuw zijn of haar verhaal moet doen en dat is
schadelijk.”

Preventieve activiteiten Signaleren en melden
zijn belangrijke onderdelen van de bestrijding van
seksueel misbruik, maar er moet meer gebeuren, zoals
de bescherming van kinderrechten. George Nikoliadis,
psychiater en voorzitter van de Lanzarote Committee – een
door de Raad van Europa opgerichte organisatie ter
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en
seksueel misbruik – pleit voor een interdisciplinaire en
intersectorale benadering. Daarbij moet gebruik worden
gemaakt van evidence based aanpakken en uitgegaan wor-
den van empirische data. Preventieve activiteiten, die
niet alleen zijn gericht op slachtoffers maar op alle kin-
deren, systematisering en standaardisering van procedu-
res en kindvriendelijke hulpverlening zijn nodig. “Sinds
de jaren negentig kijken we niet meer naar het slacht-
offer alleen, maar willen we alle kinderen bereiken.
Misbruik kan in het gezin of in de school plaatsvinden.

De school en de gezondheidsorganisaties hebben de
plicht om kinderen te helpen.” Preventie, bescherming
en vervolging zijn op alle niveaus nodig. De Lanzarote
Committee pleit daarom voor diverse maatregelen die
overheden zouden kunnen nemen, zoals een goede
screening van professionals die werken met kinderen,
seksuele voorlichting op scholen en in gezondheidscen-
tra, de dader of verdachte uit huis plaatsen in plaats van
het kind, en het minimaliseren van het aantal contac-
ten dat een kind moet hebben met vervolginstanties als
justitie. Voor de school is volgens Nikoliadis bewustwor-
ding een van de belangrijkste elementen. “Als je je er
als leraar je ervan van bewust bent dat ook in jouw klas
een kind zit dat seksueel wordt misbruikt, dan kijk je
anders naar de groep. Je let beter op.”

een paar dilemma’s. Hoever reikt bijvoorbeeld de verant-
woordelijkheid van scholen? “Scholen hebben relevante
kennis en expertise in huis. Maar ze kunnen het niet
alleen, ze moeten samenwerken met maatschappelijke
organisaties en het juridisch apparaat.” Daarnaast is het
belangrijk op het juiste moment in te grijpen. Hoe bepaal
je dat moment? “Je kunt niet bij een vaag vermoeden
iemand gaan beschuldigen. Maar je kunt het ook niet
laten lopen met het risico dat het kind in een onveilige
situatie blijft.” Ten derde vraagt Oppers zich af wat dit
betekent voor de professionalisering van leraren. “Wat is
er nodig om leraren voldoende toe te rusten? Of moeten
we meer hulpverleners inschakelen op scholen?” Om zo
vroeg mogelijk te kunnen signaleren, is het belangrijk
om te melden, benadrukt Oppers. “De Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling, die in 2013 van kracht
is geworden, wordt per 1 januari 2019 uitgebreid met
de verplichting een afwegingskader in de code op te
nemen. Daar moeten scholen mee aan de gang. De over-
heid faciliteert dat onder meer door de Beweging tegen
Kindermishandeling te ondersteunen.”

Vertrouwen Het verbeteren van openheid over seksu-
eel misbruik ziet ook Natalia Fernandez, directeur van de
Spaanse Stichting voor preventie van seksueel misbruik
Vicki Bernadet, als dringend noodzakelijk. “De school heeft
de taak te signaleren dat een kind in de knel zit. Vaak zie

‘ h e t  i s  b e l a n g r i j k  d at  s c h o l e n
e e n  v e i l i g e  o m g e v i n g  s c h e p p e n
w a a r i n  k i n d e r e n  h u n  v e r h a a l
k u n n e n  d o e n ’
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EEn rEnovatiE mEt EEn missiE:
Gezond en comfortabel binnenklimaat in
marianum colleGe Groenlo

de renovatie van het marianum college in Groenlo moest

dat op een duurzame manier terug geschikt maken

voor hedendaags onderwijs. naast ruimere lokalen

was men er vooral ook op zoek naar een gezonder

binnenklimaat. daarvoor werd het renson Healthy School

concept toegepast, gebaseerd op een combinatie van

gecontroleerde basisventilatie én buitenzonwering.

Geïntegreerd systeem:
ventilatie én zonwering
De basisventilatie wordt verzorgd
door natuurlijke toevoer van verse
lucht via zelfregelende roosters boven
de ramen, gecombineerd met de CO2-
en temperatuur gestuurde mechani-
sche afvoer van vervuilde lucht via
de centrale ventilatie-unit. Daarmee
wordt (vraaggestuurd en dus energie-
zuinig) nooit meer geventileerd dan
strikt noodzakelijk is voor de best mo-
gelijke binnenluchtkwaliteit.

Een bijkomend voordeel is dat de Fix-
vent ventilatieroosters, waarin ook de
doekzonwering vervat zit, mooi ge-
integreerd zijn in de ramen. Eigenlijk
vormen die één naadloos, geheel met
de RT 72 Reflex raamprofielen van
Kawneer. Het resultaat is een optima-

le lucht- en waterdichtheid. Samen
met het raam wordt die Fixvent
namelijk als één systeem tegen het
stelkozijn gemonteerd.

Thermotune
voorverwarming
Bij het Marianum werd die Fixvent
bovendien gecombineerd met Ther-
motune voorverwarmingselemen-
ten. Die verwarmen de toegevoerde
lucht voor in ruimtes waar be-
hoefte is aan grote toevoerdebieten
en waar toch hoge comforteisen
worden gesteld.
De temperatuur van de binnen-
komende lucht kan zo steeds op
minimaal 16˚C worden gehouden.
Tijdens warme zomerdagen wordt
de binnenkomende lucht dan weer
(beperkt) gekoeld.

Meer info:
www.renson.nl

Healthy School Concept
Goede binnenluchtkwaliteit en

thermisch comfort zorgen onte-

gensprekelijk voor betere leerpres-

taties en minder ziekteverzuim. De

continue natuurlijke toevoer van

verse lucht via zelfregelende venti-

latieroosters is op dat vlak een ba-

sisvoorwaarde, net als de continue

monitoring en gecontroleerde af-

voer van de vervuilde binnenlucht

via de Healthconnector. Die slimme

fijnregelingsklep is uitgerust met

vocht-, CO
2
- en temperatuursenso-

ren om in combinatie met een druk

gestuurde (dak)ventilator het ven-

tilatieniveau af te stemmen op de

behoeften van de aanwezigen.

Ook zonwering is een must om de

binnentemperaturen onder con-

trole te kunnen houden. Door de

zon tegen te houden nog voor die

het glas raakt, lopen klaslokalen

niet het risico om broeierig heet te

worden op warme dagen.

– Advertorial –

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 20-08-18   14:38
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achtergrond

Seksuele voorlichting Goede seksuele voor-
lichting legt een basis voor gesprekken over seksueel
misbruik. “Het moet eerst gaan over gezonde seksuele
relaties. Daarna kun je gaan praten over wat er mis kan
gaan”, zegt Aina Masgoret Ràfols van de Stichting Vicki
Bernadet. “We moeten kinderen woorden geven om te
benoemen wat er gebeurt. Dat doen we in de context
van gewone seksuele voorlichting, waarbij we niet alleen
ingaan op de biologische aspecten, maar ook op de affec-
tieve.” Daarnaast moeten kinderen expliciet leren wat
hun rechten zijn. De Europese organisatie Breaking the
silence together, waarvan Vicki Bernadet deel uitmaakt,
heeft voor scholen een internationaal programma
ontwikkeld voor het omgaan met seksueel misbruik
en de bewustwording van kinderen van hun rechten.
“Volwassenen moeten deze rechten respecteren. Het is
belangrijk dat kinderen dit weten en ook zo voelen.”

Verschillende waarden en normen Europese
landen verschillen in waarden en normen. Openheid
rond seksualiteit is niet altijd vanzelfsprekend. Zo ver-
telt Eszter Salomon, voorzitter van de International Parent
Organisation (Hongarije) dat er landen zijn waar überhaupt
niet wordt gepraat over seks. “In traditionele culturen
in landen als Italië, Griekenland en Portugal is seks een
taboeonderwerp. Als je daarover praat op scholen wor-
den ouders boos. Dan kun je ook niet vertellen wat een
gezonde seksuele relatie is. Ook zijn er verschillen in
culturen binnen de samenleving van één land. Kussen
of knuffelen in het openbaar vindt niet iedereen van-
zelfsprekend, sommigen ervaren dat als een schending
van de integriteit van het lichaam. We weten ook dat
sommige immigranten afkomstig zijn uit een cultuur
waarin alle vrouwen die zonder sluier op straat lopen,
prostituees zijn. Dat zijn zaken die we moeten bespre-
ken.” Hoewel landen en culturen verschillen in waarden
en normen, is het fenomeen kindermisbruik universeel
en vraagt het om actie. Petra van Haren: “Als Europese
schoolleidersorganisatie ESHA kunnen we bijdragen
door kennis en ervaringen over het onderwerp te delen
en zo het bewustzijn te vergroten. Niet ieder land zal
op dezelfde manier te werk gaan, maar we moeten met
elkaar methodes en instrumenten ontwikkelen en inzet-
ten om kinderrechten te beschermen.” _

Het preventieprogramma Breaking the silence together

heeft materiaal ontwikkeld om seksueel misbruik

internationaal bespreekbaar te maken op scholen en de

bewustwording van kinderen over hun rechten te vergroten.

Meer informatie: www.preventingchildsexualabuse.eu/

community-prevention-program

EEn rEnovatiE mEt EEn missiE:
Gezond en comfortabel binnenklimaat in
marianum colleGe Groenlo

de renovatie van het marianum college in Groenlo moest

dat op een duurzame manier terug geschikt maken

voor hedendaags onderwijs. naast ruimere lokalen

was men er vooral ook op zoek naar een gezonder

binnenklimaat. daarvoor werd het renson Healthy School

concept toegepast, gebaseerd op een combinatie van

gecontroleerde basisventilatie én buitenzonwering.

Geïntegreerd systeem:
ventilatie én zonwering
De basisventilatie wordt verzorgd
door natuurlijke toevoer van verse
lucht via zelfregelende roosters boven
de ramen, gecombineerd met de CO2-
en temperatuur gestuurde mechani-
sche afvoer van vervuilde lucht via
de centrale ventilatie-unit. Daarmee
wordt (vraaggestuurd en dus energie-
zuinig) nooit meer geventileerd dan
strikt noodzakelijk is voor de best mo-
gelijke binnenluchtkwaliteit.

Een bijkomend voordeel is dat de Fix-
vent ventilatieroosters, waarin ook de
doekzonwering vervat zit, mooi ge-
integreerd zijn in de ramen. Eigenlijk
vormen die één naadloos, geheel met
de RT 72 Reflex raamprofielen van
Kawneer. Het resultaat is een optima-

le lucht- en waterdichtheid. Samen
met het raam wordt die Fixvent
namelijk als één systeem tegen het
stelkozijn gemonteerd.

Thermotune
voorverwarming
Bij het Marianum werd die Fixvent
bovendien gecombineerd met Ther-
motune voorverwarmingselemen-
ten. Die verwarmen de toegevoerde
lucht voor in ruimtes waar be-
hoefte is aan grote toevoerdebieten
en waar toch hoge comforteisen
worden gesteld.
De temperatuur van de binnen-
komende lucht kan zo steeds op
minimaal 16˚C worden gehouden.
Tijdens warme zomerdagen wordt
de binnenkomende lucht dan weer
(beperkt) gekoeld.

Meer info:
www.renson.nl

Healthy School Concept
Goede binnenluchtkwaliteit en

thermisch comfort zorgen onte-

gensprekelijk voor betere leerpres-

taties en minder ziekteverzuim. De

continue natuurlijke toevoer van

verse lucht via zelfregelende venti-

latieroosters is op dat vlak een ba-

sisvoorwaarde, net als de continue

monitoring en gecontroleerde af-

voer van de vervuilde binnenlucht

via de Healthconnector. Die slimme

fijnregelingsklep is uitgerust met

vocht-, CO
2
- en temperatuursenso-

ren om in combinatie met een druk

gestuurde (dak)ventilator het ven-

tilatieniveau af te stemmen op de

behoeften van de aanwezigen.

Ook zonwering is een must om de

binnentemperaturen onder con-

trole te kunnen houden. Door de

zon tegen te houden nog voor die

het glas raakt, lopen klaslokalen

niet het risico om broeierig heet te

worden op warme dagen.

– Advertorial –
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b e w e g i n g  t e g e n  k i n d e r m i s h a n d e l i n g

Om de signalering en aanpak van

kindermishandeling te verbeteren,

hebben de AVS, PO-Raad, VO-raad,

Brancheorganisatie Kinderopvang,

Belangenvereniging van Ouders in

de Kinderopvang (BOinK), Ouders &

Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en

Branchevereniging Maatschappelijke

Kinderopvang de Beweging tegen Kinder-

mishandeling opgericht.

Doel van de beweging is onder meer de

bekendheid met de meldcode en het

afwegingskader te vergroten. Vanaf

1 januari 2019 moeten professionals

signalen van ernstige acute of structurele

onveiligheid van kinderen melden bij

Veilig Thuis. De onderwijs- en welzijns-

organisaties beschrijven de situaties

waarom het gaat in het afwegingskader

dat is opgenomen in hun eigen Meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie over de meldcode en het

afwegingskader:

www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/

afwegingskader

www.avs.nl/artikelen/afwegingskaders-

verbeterde-meldcode-huiselijk-geweld-

en-kindermishandeling-gepresenteerd

Meer informatie over de Beweging tegen

Kindermishandeling:

Hermien Jacobs, projectleider Onderwijs,

info@hermienjacobs.nl

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Kinderen hebben veiligheid nodig om
goed te kunnen leren.” Foto: Anna Boekelder

31k ader prim air september 2018

937718-02_031_24-Aug-18_13:05:22_walter



1000-21-2000 Kleur: fc

    REKEN
     PROF

Wilt u dit schooljaar
starten met een gratis
proefabonnement op
Rekenprof?
Meld u dan nu aan via
www.rekenprof.com

Vanaf dit schooljaar is de nieuwe
digitale rekenapplicatie Rekenprof

beschikbaar voor leerlingen in
het basisonderwijs in Nederland. 

Rekenprof is volledig digitaal,
methode-onafhankelijk en sluit aan bij

de kerndoelen voor rekenen.
De applicatie is hiermee uitermate

geschikt om naast uw huidige
rekenmethode te gebruiken.

Daarnaast is Rekenprof adaptief,
overzichtelijk en ook geschikt

voor leerlingen in het SBO.

Gratis
proef-abonne-ment

Wilt u meer weten over Rekenprof?
Ga naar www.rekenprof.com

...dé digitale
  rekenapplicatie!

Wij houdenvan rekenen!

– Advertentie –
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– Advertentie –
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Eppo Bruins, woordvoerder

Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

politieke column

behoud de lumpsum,
verantwoord beter
Een nieuwe, en vooral dunnere cao is tot

stand gekomen dankzij onderhandelingen

tussen de vele partijen in het onderwijsveld,

waaronder de AVS. Dat was – en is – belang-

rijk omdat dit kabinet fors meer geld uittrekt

voor het primair onderwijs, maar tegelijk

ook heeft laten weten dat dit niet komt

zonder voorwaarden. Ook eerdere kabinet-

ten trokken namelijk fors extra geld uit voor

meer salaris, kleinere klassen en extra lera-

ren, maar dat geld werd niet aan die doelen

besteed. Althans, volgens de macrocijfers

niet. Een duidelijker bestemming en ver-

antwoording van deze nieuwe middelen is

daarom nodig en de nieuwe cao is daarvoor

een goede eerste stap. Nu hoor ik u denken:

‘Wéér meer verantwoording? Ik word er gek

van’. En toch.

Vanuit de politiek klinkt steeds vaker en

harder de roep om de lumpsum af te schaf-

fen omdat het onduidelijk is ‘waar het geld

blijft’. Die roep komt zowel van rechts als

van links. Van linkse partijen komt de roep

vanwege hun natuurlijke uitgangspunt dat

zaken het beste van bovenaf geregeld kun-

nen worden. Van rechtse partijen komt de

roep vanuit de gedachte dat vrijheid prima

is, maar dan moet er wel gehandhaafd

worden – en dus gecontroleerd en dus ver-

antwoord. De lumpsum ligt dus onder vuur.

De ChristenUnie is geen voorstander van

afschaffing van de lumpsum. Waar links en

rechts om uiteenlopende redenen ervan

uitgaan dat zaken beter lopen als de over-

heid iets doet, daar is voor ons de school

nog altijd het domein van de lokale gemeen-

schap, van ouders en leraren. Zij weten het

beste wat nodig is.

Toch moeten we niet naïef zijn. In de macro-

cijfers zien we dat het budget voor onder-

wijs fors gestegen is in de afgelopen vijftien

jaar, maar het aantal leerlingen en leraren

niet. En het lerarensalaris, gecorrigeerd

voor inflatie, ook niet. Waar zit dat geld dan

in? Als je berekent hoeveel geld een school

krijgt per leerling, en dus per klas, dan zie

je dat er met gemak een overhead van meer

dan 100 procent zit in het systeem. En dat

terwijl er grosso modo schaalvergroting

heeft plaatsgevonden, iets wat volgens de

managementmode van de jaren 90 toch tot

meer efficiency en doelmatigheid had zullen

zorgen?

De nieuwe 1,9 miljard euro per jaar voor

het onderwijs moeten daarom echt in de

klas terecht komen. De werkdruk moet écht

omlaag. En de leraren moeten via primaire

en secundaire arbeidsvoorwaarden gaan

merken dat ze gewaardeerd worden voor

wat ze doen. Leraren zijn schaars en van

groot belang voor de toekomst van onze kin-

deren. En dat mogen (moeten!) ze merken.

Het onderwijs in Nederland is van

goed niveau en kost relatief weinig.

De ChristenUnie gelooft dat de lumpsum

daar juist bij helpt en dat ‘geloof’ wordt

bovendien gestaafd in internationaal weten-

schappelijk onderzoek. Als we de lumpsum

– en dus de autonomie van de lokale

gemeenschap van leraren en ouders – willen

behouden, dan is het – hoe tegenstrijdig

het ook klinkt – juist nodig dat er deze keer

daadwerkelijk kan worden verantwoord

dat het nieuwe geld dat dit kabinet uittrekt

goed wordt besteed door de sector.

Goed schoolleiderschap is daarbij de

sleutel. De positie van de schoolleider als

gemandateerde door de werkgever wordt in

de uitwerking van de nieuwe cao duidelijker

verankerd. Kwalitatief goed leiderschap op

scholen is niet alleen de voorwaarde voor

goed onderwijs, maar ook de voorwaarde

die nodig is om het onderwijs de komende

jaren te kunnen behoeden voor wéér een

nieuwe stelselwijziging. _

Reageren?
Mail naar e.bruins@tweedekamer.nl

v a n u i t  d e  p o l i t i e k  k l i n k t  s t e e d s  v a k e r  e n
h a r d e r  d e  r o e p  o m  d e  l u m p s u m  a f  t e  s c h a f f e n
o m d at  h e t  o n d u i d e l i j k  i s  ‘ w a a r  h e t  g e l d
b l i j f t ’

Foto: Anne Paul Roukema
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Van de AVS

Vervalt mijn voorwaardelijk pensioen als ik per de aow-gerechtigde
leeftijd met pensioen ga?

tekst leonie oude essink

Veel AVS-leden vragen zich af: als je een voorwaarde-

lijk pensioen hebt opgebouwd – dat is het deel van het

pensioen dat je extra krijgt in verband met de afschaf-

fing van de fpu, na te gaan op het Uniform Pensioenoverzicht – en je

wilt volledig met pensioen, is de pensioendatum dan relevant voor

behoud van het voorwaardelijk pensioen?

Het woord zegt het al: een ‘voorwaardelijk’ pensioen is nog

niet definitief. Het kan nog vervallen. Je hebt recht op het

voorwaardelijke deel van het ABP KeuzePensioen en het ABP

Nabestaandenpensioen als je tot 1 januari 2023 onafgebroken in

dienst blijft bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten, of

tot aan je pensionering als deze eerder is. Op 1 januari 2023 of bij

pensionering wordt je voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk.

Je voorwaardelijk pensioen vervalt als je je dienstverband onder-

breekt, tenzij de onderbreking kleiner is dan twee maanden of

18 maanden als je een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt en

je na deze onderbreking weer in dienst bent van een werkgever die

bij het ABP is aangesloten. Deze regels omtrent onderbreking bete-

kenen dat je datum van pensionering gelijk moet zijn aan de datum

waarop je dienstbetrekking eindigt.

Voorbeeld 1
Stel dat je op 17 januari 2019 je aow-gerechtigde leeftijd bereikt,

dan ga je per 17 januari 2019 vanuit een werkende situatie

met pensioen. In dat geval wordt het voorwaardelijk pensioen

onvoorwaardelijk. Als je er echter voor kiest per 1 januari 2019 je

arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder pensioen op te nemen,

om vervolgens per 17 januari 2019 volledig met pensioen te gaan,

is het voorwaardelijk pensioen komen te vervallen omdat je niet tot

je pensionering onafgebroken in dienst bent geweest. Kortom: zorg

ervoor dat de datum waarop je volledig met pensioen gaat direct

aansluit bij de datum dat de dienstbetrekking eindigt.

In een eerdere Vraag van de Maand is reeds duidelijk gemaakt dat je

in de situatie dat je wordt ontslagen en aanspraak moet maken op

een ww-uitkering, je één maand voor het einde van de dienstbetrek-

king 10 procent keuzepensioen kunt opnemen. Daardoor vervalt

het voorwaardelijk pensioen niet en wordt het niet verrekend met

je ww-uitkering. Overigens kan hierbij wel relevant zijn dat je, als

je meer dan 60 maanden voor de aow-gerechtigde leeftijd (keuze)-

pensioen opneemt, je bij de aanvraag van het keuzepensioen een

zogenoemde ‘intentieverklaring’ moet afgeven. Hierin verklaar je

dat je geen werkzaamheden meer wilt verrichten in (tenminste)

dezelfde mate als waarin je vervroegd met pensioen gaat en dat je

ook niet van plan bent om nog werkzaamheden te gaan verrichten

voor die 10 procent. Indien je deze bedoeling niet blijkt te hebben

gehad, kan dat tot gevolg hebben dat de gehele pensioenaan-

spraak op de vervroegde ingangsdatum moet worden belast tegen

72 procent.

Voorbeeld 2
Stel dat je op 17 januari 2022 de aow-gerechtigde leeftijd bereikt.

Je wordt ontslagen per 1 januari 2019, waarna je aanspraak moet

maken op een ww-uitkering. Indien je per 1 december 2018 alvast 10

procent keuzepensioen opneemt, dan vervalt je voorwaardelijk pen-

sioen niet en wordt deze ook niet verrekend met je ww-uitkering.

Leonie Oude Essink is jurist bij de AVS.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandag van 13.00 – 16.30 uur en

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur via

tel. 030-2361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd

uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

vragen en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d

va k e v e n e m e n t

3e Nationale Schoolleiders Top PO
Save the date! Op 24 november vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort de 3e Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs plaats.

Een dag vol ontmoetingen, reflectie, nieuwe inzichten en mooie contacten. De Nationale Schoolleiders Top PO wordt georganiseerd door de

AVS, NL2025, OCW, PO-Raad, Schoolleidersregister PO en CNV Schoolleiders. https://ponationaleschoolleiderstop.nl
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a v s  i n  d e  p e r s

Zomerwerk, schooljudo, acties #wijschoolleiders,
personeelstekort en schooladvies

Voor het Algemeen Dagblad van 3 augustus werd AVS-voorzitter

Petra van Haren geraadpleegd over het verzoek van leraren aan

ouders om met hun kroost tijdens de zomervakantie (spelenderwijs)

te blijven oefenen met recente lesstof om te voorkomen dat het

wegzakt. Daar wordt echter lang niet altijd gehoor aan gegeven.

Van Haren: “Scholen zien die zes weken vrij als een onderbreking

in de continuïteit van het leren. Dan vragen ze ouders om zelf met

de kinderen te werken.’’ Sommige schoolbesturen richtten bijvoor-

beeld ook zomerscholen op.

Op 20 juli kwam de AVS-voorzitter in EditieNL aan het woord over

het belang van schooljudo.

Het NOS-journaal, RTL Nieuws, ANP, Radio 1, BNR Nieuwsradio,

NU.nl, landelijke en regionale dagbladen besteedden op 19 juli

aandacht aan de aangekondigde acties van de AVS vanaf septem-

ber om – in navolging van de leraren – ook een betere beloning

van schoolleiders in het primair onderwijs te realiseren. Uit een

peiling van de AVS blijkt dat bijna 100 procent van het onderwijs-

personeel vindt dat ook schoolleiders en onderwijsondersteunend

personeel een substantiële salarisverbetering moeten krijgen.

Basisschooldirecteuren en ondersteunend personeel gaan er

namelijk een stuk minder op vooruit. Zo krijgen leerkrachten er

8,5 procent bij en een bonus. Voor schoolleiders is de ‘loonruimte’

maar 2,5 procent. Vooral het feit dat veel adjunct-directeuren nu

minder (gaan) verdienen dan leerkrachten in de hoogste schaal

roept veel verontwaardiging op. Van Haren: “Schoolleiders hebben

een intensief en complex beroep met veel verantwoordelijkheden en

een hoge werkdruk; een tekort dreigt. Het is nodig dat er ook voor

hen een eerlijk salaris wordt afgesproken in lijn met hoe het voor de

leraren is vastgelegd, om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te

houden. Tot op heden hebben we vooral meegestaakt om de leraren

te ondersteunen – je mag van leiders verwachten dat je even pas op

de plaats maakt – maar het is nu tijd om voor onszelf op te komen

en een volgende stap te zetten om de positie van schoolleiders te

versterken.”

In nummer 5 (juli) van Basisschoolmanagement werd de AVS-

voorzitter geïnterviewd over het advies ‘Een krachtige rol voor

schoolleiders’ dat de Onderwijsraad afgelopen voorjaar uitbracht.

In de Volkskrant, Trouw en op NOS Radio 1 en Radio 2 kwam Petra

van Haren eind juni en begin juli aan het woord over het groeiende

lerarentekort en de rol van uitzendbureaus. Vooral (middelbare)

scholen in de Randstad zien zich genoodzaakt via dure bureaus

krachten in te huren. “Dat hun hoge tarieven geaccepteerd worden

zegt iets over de wanhoop van scholen, het ontzorgt de school ech-

ter in een steeds krapper wordende markt.”

Het AD berichtte in juni over een peiling van de AVS waaruit blijkt

dat twee derde van de basisscholen de schooladviezen bijstelt als

leerlingen een beter resultaat scoren op de eindtoets. Een teken

dat de huidige werkwijze werkt, aldus AVS-voorzitter Van Haren in

het dagblad. “Een school geeft een integer advies, kinderen maken

de toets als second opinion en als het nodig is past de school het

advies aan.” Het schooladvies gaat niet omlaag als een kind de

toets slecht maakt, maar kan alleen omhoog worden bijgesteld bij

een beter resultaat.

r e g i o n a l e n e t w e r k b i j e e n ko m s t e n

In gesprek over de CAO PO
De AVS houdt vanaf 3 september door het hele land
netwerkbijeenkomsten. Centraal staat de uitleg over de
nieuwe CAO PO en de inzet van de AVS bij de volgende cao-
onderhandelingen.

Het AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars gaan hierover graag

met schoolleiders in gesprek. Ook over andere zaken die hen

bezighouden. De bijeenkomsten in de middag en avond zijn in

respectievelijk Heerlen, Tilburg (3 sep), Zutphen, Assen (4 sep),

Den Haag (5 sep), Grootegast, Castricum (10 sep), Raalte (17 sep),

Goes (18 sep) en Utrecht (19 sep). Tijdens de bijeenkomsten

is de CAO PO 2018 – 2019 in boekvorm verkrijgbaar tegen een

gereduceerd tarief (t 15).

Exacte tijden, locaties en aanmelden: www.avs.nl/artikelen/

regionale-netwerkbijeenkomsten-over-cao-po

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

CAO PO 2018 – 2019 in
boekvorm beschikbaar

Naast het downloaden van de pdf kunnen AVS-leden en
andere belangstellenden de CAO PO 2018 – 2019 ook in
boekvorm (paperback) bestellen via de website van de AVS.

In de praktijk blijkt dat er veel behoefte is onder leidinggevenden in

het primair onderwijs om gebruik te kunnen maken van een papieren

versie van de CAO PO. Daarom geeft de AVS de tekst opnieuw in

boekvorm uit (verkrijgbaar voor t 16,95). Er is een aparte uitgave

gemaakt van de salaristabellen 2018 – 2019 (verkrijgbaar voor t 9,95).

Tijdens de regionale bijeenkomsten van de AVS over de CAO PO is de

paperback verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief (t 15).

Bestellen: www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

cao-po-20182019
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
oktober en november 2018

Opleiding / leergang / training / masterclass (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 2 oktober Henk Derks, Lisette Verploegen

• Training Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken (po en vo) NIEUW 3 oktober Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Middenkader*** (po) 3 oktober Tom Roetert

• Training Begroten met beleid, de basis (po en vo) 5 oktober Joke Walraven

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 5 oktober Dick Middelhoek, Erno Eskens

• Leergang Gespreid leiderschap** (po) 8 oktober Brigit van Rossum

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) NIEUW 9 oktober Jef van den Hout

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) NIEUW 11 oktober Jan Stuijver

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 11 oktober Vera Ruitenberg

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 11 oktober Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Begroten met beleid, verdieping (po en vo) 11 oktober Joke Walraven

• Leergang Ondernemend leiderschap** (po) – ( in diverse regio’s) 16, 17 of 18 oktober Henk Derks, Peter Vereijken

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden (po) 7 november Clara den Boer

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) NIEUW 8 november Jan Jutten

• Leergang Strategische communicatie en PR** (po) 8 november Noud Cornelissen

• Training Confronteren met respect (po en vo) 8 november Jasper Rienstra, Leidje Witte

• Leergang Stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief** (po en vo) 8 november Tom Roetert

• Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw** (po) NIEUW 13 november Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie (po) 13 november Jan Stuijver

• Leergang Bouwen aan een lerende school – werken met de vijf disciplines

in de dagelijkse praktijk** (po en vo) 15 november Jan Jutten

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school:

van moetisme naar moreel besef** (po en vo) 16 november Jan Jutten

• Training De CAO PO: nieuw en anders (po) 16 november Harry van Soest, Paul van Lent

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 29 november Patricia Aerts

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

** Deze leergangen zijn gecertificeerd
voor formeel leren ten behoeve
van herregistratie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  a dv i e s  o p  m a at
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.
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5 eendaagsen

Leergang
Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is dé manier om

recente ontwikkelingen in je organisa-

tie een goede plek te geven, zoals de

kracht van samen leren, samen onder-

zoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van

een goede dialoog daarover. Het proces van gespreid leiderschap

vraagt om een flexibele en lerende cultuur en om een structuur die

leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor kwaliteit mogelijk

maakt. In deze leergang stel je zelf het recept samen voor gespreid

leiderschap in je organisatie en wat dit voor je persoonlijke leider-

schap betekent. Na afloop hebben deelnemers een op maat

gemaakt herontwerp voor hun organisatie.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 8 oktober 2018 of 21 januari 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/

gespreidleiderschap

eendaagse training

Begroten met beleid
(basis en/of verdieping)

Basis: Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen is het

zaak zorgvuldig te begroten/budgetteren en financieel overzicht

te hebben en houden. Hoe maak je een integrale (meerjaren)

begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op

het schoolplan? Welke keuzes maak je, hoe zet je die om in

budgetten?

Verdieping: Hoe zorg je ervoor dat strategische keuzes ook

financieel onderbouwd zijn en blijven? Hoe krijg je zicht op

de financiële gevolgen van beslissingen? Hoe ga je om met de

lumpsum, interpreteer je een jaarrekening? Kortom, hoe zet je

je financiële middelen optimaal in om de (onderwijskundige)

doelen te bereiken en hoe kun je daarop sturen? Vanuit het

meerjarenbeleidsplan/schoolplan en een meerjarenbegroting

maken deelnemers een koppeling naar de visie en missie van de

organisatie en de betekenis voor het functiegebouw. Ook is er

aandacht voor leerlingenprognoses.

Doelgroep: (aankomend) schoolleiders, inclusief eenpitters

Data: 5 oktober 2018 (basis), 11 en 12 oktober 2018 (verdieping)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/professionalisering

(Trainingen)

eendaagse training

De CAO PO: nieuw en anders
Als leidinggevende heb je dagelijks te maken met de toepassing

van de cao. In deze verdiepingsbijeenkomst met veel interactie en

uitwisseling brengen we de achtergronden en praktijkvoorbeelden

van de belangrijkste dossiers van de CAO PO in beeld en kijken

we naar de toepassing in je eigen organisatie. Na afloop kunnen

deelnemers kunnen de doelen van onder andere professionalisering

en duurzame inzetbaarheid benoemen en hier beleidskeuzes op

bepalen. Er wordt gewerkt met een Excel-tool.

Doelgroep: leidinggevenden po

Data: 16 november 2018, 25 januari 2019 of 29 maart 2019

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/professionalisering

(Trainingen)

Naar aanleiding van de recent verschenen CAO PO

2018 – 2019 organiseert de AVS in september 2018 ook

regionale netwerkbijeenkomsten, zie www.avs.nl/artikelen/

regionale-netwerkbijeenkomsten-over-cao-po

6 eendaagsen

Leergang
Verbindend leiderschap

Hoe kunnen leiders de omslag maken

van fragmentering en overbelasting

naar samenhang en focus? Veel

schoolleiders en leerkrachten kampen

met een hoge werkdruk, niet veroorzaakt door het aantal innovaties,

maar door het gebrek aan samenhang tussen deze innovaties. In de

literatuur zie je ten aanzien van succesvolle schoolontwikkeling en

duurzame veranderingsprocessen een onderscheid tussen de ‘right

and wrong drivers for change’. ‘Wrong drivers’ zijn bijvoorbeeld: te

grote gerichtheid van leiders op het individu en de gefragmenteerde

aanpak. De deelnemers leren zich vooral te richten op de ‘right

driver’s’: verbinden van leerkrachten om van elkaar te leren en het

realiseren van samenhang bij schoolontwikkeling. In samenwerking

met Natuurlijk leren.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, intern begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor

mensen die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 8 november 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/vl

Nieuw!

Nieuw!
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

bouwen en verbinden, die kwaliteiten herkent en deze op de juiste

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver-

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

in hun veelzijdige en veeleisende rol. Leren van en met elkaar staat

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders (po) met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 29 november 2018 of 26 september 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/excellent

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

werkplezier. Hoe meet u het klimaat binnen uw team en bepaalt u

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 11 oktober 2018 of 31 januari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/pl

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding)

en Bildung (persoonlijke, maat-

schappelijke en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we

al aan bildung doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven

aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel

handelen hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 5 oktober 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

en ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/bildung

1  t wee- en 7 eenda agsen
(inclusief terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met

diverse doelgroepen en leeft u in een

glazen huis. Hoe organiseert u de

communicatie van uw school zo effec-

tief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan van de dag,

maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt versterken

en hoe u mensen en middelen beter kunt inzetten. In samenwerking

met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdatum: 8 november 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van

de school’ (hoort bij het thema ‘Regie en Strategie’).

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/communicatie
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leergangen regionaal of incompany volgen

‘Je versterkt elkaar in de praktijk’
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt inmiddels

26 opleidingen en leergangen aan. Deze kunnen bijna allemaal

ook regionaal of incompany gevolgd worden. Twee schoolleiders

vertellen waarom ze voor zo’n traject kozen en hoe dit beviel.

tekst winnie lafeber

“Je werkt veel intensiever samen met directeuren uit je eigen regio,

je leert elkaar beter kennen. Je bent gelijkgestemden, spreekt

dezelfde taal”, zegt Marcel van As, directeur

van Archipelschool De Leeuwenburch in

Middelburg. Hij volgde vorig schooljaar

met ongeveer veertig schooldirecteuren

en managers van kinderdagverblijven uit

de regio Zeeland de leergang Directeur

IKC. Ook de manager kinderopvang en de

directeur van de andere basisschool die in

zijn brede school gehuisvest zijn namen

deel. “Het mes snijdt aan twee kanten: je

wordt samen verrijkt met dezelfde input en

je kunt gelijk met zijn drieën aan de slag in

de praktijk.”

Loek Iedema, directeur van cbs De Burcht

in Heerenveen, volgde afgelopen schooljaar

de leergang Strategische communicatie &

PR incompany. “Samen met alle zestien

directeuren en de bestuurder van Stichting

CBO Meilan onderzochten we de leervraag:

hoe communiceer je handig, zowel in- als

extern? We wilden ons richten op teamleren,

samen leren en bouwen. Verder professiona-

liseren. We zochten een praktische leergang.

Communicatie-expert en kerndocent Noud

Cornelissen is een trekker. Door de mooie

locatie aan het water kom je los van je eigen

school. Ook zijn we bij elkaar op schoolbe-

zoek geweest.”

Voordelen
Iedema ziet veel voordelen van samen

een incompany-traject volgen: “Door de

ontmoeting kun je elkaar versterken,

beïnvloeden en beter maken. Je zoomt in op

elkaars situatie en krijgt direct feedback.

Dat werkt inspirerend. Je volgt dezelfde

onderdelen, zoals mediatraining, positione-

ring van je school, digitale communicatie,

privacywetgeving, persoonlijk leiderschap,

en werkt aan je eigen communicatieframe of plan op maat. Door de

strength finders test krijg je ook inzicht in elkaars talenten, binnen

je school en je stichting. Ons visietraject ‘Samen is beter’ is nu

beter zichtbaar in de school.”

Van As koos voor het regionale IKC-traject omdat zijn brede school

wil toewerken naar een optimale samenwerking tussen de twee

scholen en het kinderdagverblijf. ”Welke stappen moeten we

nemen? Welke koers willen we varen? De opbrengst van het traject

was een zelf vormgegeven koersplan waarin staat dat wij voor onze

wijk dé school willen zijn. Daarvoor hebben we een onderzoek

onder ouders gedaan naar de vrijetijdsbesteding van hun kinderen.

We hadden veel tijd om hier samen over te

praten in een hotel in Renesse, helemaal

los van de waan van de dag. De (bestuurs-

overstijgende) film die we samen maakten,

laat de visie van alle Middelburgse scholen

en kinderdagverblijven zien. Tijdens een

excursiedag hebben we diverse IKC’s

bezocht. Je leert veel van de keuzes die

anderen maken. Door de leergang zijn we

ook met de gemeente in gesprek gegaan

over gebouwaanpassingen. Een voorbeeld

van ontschotting door het creëren van

ontmoeting.”

Concurrentiegevoel opzij zetten
De Middelburgse schoolleider vindt

dat je bij zo’n regionaal traject je

‘concurrentiegevoel’ opzij moet zetten.

“Je moet je kwetsbaar durven opstellen,

dan wordt je vertrouwen niet beschaamd.

Alles is nu transparanter, onze isolatie is

doorbroken: ik heb meer vertrouwen in

collega’s van andere schoolbesturen.”

Collega Iedema uit Heerenveen: “Je moet

je wel veilig voelen in een incompany-

traject. Bij ons was dat vertrouwde gevoel

er. Een ander nadeel kan zijn dat je je

externe netwerk niet vergroot, maar daar

staat tegenover dat je je interne netwerk

verbetert.” Beide schoolleiders kunnen

een regionaal of incompany-traject aan

andere scholen en besturen aanraden.

Van As: “Alle vanzelfsprekendheden

worden doorbroken. Waarom doen

we de dingen die we doen? En dat de

communicatielijntjes nu korter zijn, werkt

door in de dagelijkse praktijk.” _

Bijna alle opleidingen en leergangen van het AVS Centrum

Educatief Leiderschap kunnen ook regionaal of incompany gevolgd

worden. www.avs.nl/professionalisering

Zo’n veertig schooldirecteuren en managers van
kinderdagverblijven uit de regio Zeeland volgden
vorig schooljaar de leergang Directeur IKC.

Alle directeuren (waaronder Loek Iedema,
rechtsboven) en de bestuurder van Stichting CBO
Meilan uit Friesland volgden afgelopen schooljaar
de leergang ‘Strategische communicatie & PR’
incompany.
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voor: (G)MR- en OPR-leden, leraren, leerlingen, ouders,

teamleiders, schoolleiders, directeuren, bestuurders,

toezichthouders, samenwerkingsverbanden po en vo

van: Onderwijsgeschillen i.s.m. OCW

wanneer: 7 november

waar: ReeHorst, Ede

wat: 12e WMS-congres

Contact met de achterban
Dit jaarlijkse medezeggenschapscongres staat in 2018 in

het teken van contact met de achterban. Met veel aandacht

voor de rol van schoolleiders/directeuren. Te gast zijn onder

meer oud-politicus, acteur en voorzitter van het Humanistisch

Verbond Boris van der Ham en theaterregisseur, -docent en

communicatietrainer Hester Macrander. Ook AVS-adviseurs Jan

Stuijver en Paul van Lent verzorgen een masterclass. Het WMS-

congres 2018 ‘Contact met de achterban’ is aangemerkt als bron

voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Online

inschrijven vanaf 3 september via www.onderwijsgeschillen.nl/

over-ons/wms-congres

voor: van leraar tot directeur, iedereen die betrokken is bij

leerlingenzorg in po, so, vo en mbo

van: Lexima Academie

wanneer: 26 september

waar: Pathé Ede (voorheen CineMec), Ede

wat: nationale conferentie

Educational Needs
Thema dit jaar is ‘Een passend perspectief in en om de klas’.

Het bieden van Passend onderwijs en omgaan met verschillen

staat centraal. Thema’s als gedragsproblemen, leerstoornis-

sen, ontwikkelingsvoorsprong of combinaties hiervan komen

aan bod. Keuze uit 40 lezingen waarin sprekers een brug slaan

tussen theorie en praktijk over actuele thema’s als inclusief

onderwijs, onderwijs aan nieuwkomers, breinontwikkeling

en omgaan met pestgedrag. Inschrijven tot 12 september.

www.educationalneeds.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders, leraren en ouders (onderbouw)

van: ProjectPuur

wat: boek en les(pakket), workshops/trainingen

De familie Puur (over
kindermishandeling)

Jaarlijks krijgen minstens 119.000 kinderen in Nederland te

maken met kindermishandeling. Auteur Ogenda Adolphin-

Ekhorst, winnares van de Rotterdamse Kinderrechten Award

2017, wil kinderen op gepaste wijze leren over een gezonde

seksuele ontwikkeling en grensoverschrijdend gedrag, en

ouders en professionals helpen de schaamte over dit onderwerp

weg te nemen in gesprekken met kinderen. Ze biedt handvat-

ten voor laagdrempelig onderwijs over kindermishandeling.

www.projectpuur.nl

voor: po en vo

van: Stichting Zorgeloos met diabetes naar school

wat: gratis gidsen

Doe-het-samen gids
diabeteszorg op school

Zowel de gids voor het po als die voor het vo biedt handvaten

aan de school, ouder en leerling om via dialoog te komen

tot een maatwerkoplossing die voor iedereen werkbaar is.

Bestellen: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

voor: bestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, privacy-

officers en functionarissen gegevensbeschermers po en vo

van: Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

wanneer: 10 oktober

waar: Green Village, Nieuwegein

wat: landelijk congres

Informatiebeveiliging en
privacy in het onderwijs

Laat je bijpraten over actuele ontwikkelingen om

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in je school of instel-

ling goed te regelen. Hoe pak je het aan? Wat zijn de meest

recente ontwikkelingen rondom de nieuwe privacywetgeving?

Worden er al boetes uitgedeeld door de toezichthouder in

verband met de AVG? Bezoek werksessies met praktijkvoor-

beelden die bijdragen aan het vergroten van bewustwording

en draagvlak binnen je school. Entree: t 50. Meer informatie

en aanmelden: www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/agenda/

landelijk-congres-ibp-in-het-onderwijs
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voor: directeuren, bestuursleden, leerkrachten,

leerlingbegeleiders, inspectie, beleidsmakers en overige

professionals in en om het po

van: Saxion Pabo Lerarenopleiding i.s.m. Lauk Woltring

(Werken met Jongens)

wanneer: 14 november

waar: Deventer

wat: nationale studiedag

Jongens in het primair onderwijs
Zorgoverleg op school betreft vooral jongens. Bij gelijke

Citoscores krijgen jongens voor vaak een lager schooladvies dan

meisjes. En in het vervolgonderwijs blijven veel jongens onder

hun mogelijkheden. Hoe helpen we jongens hun kwaliteiten

te ontwikkelen? Met sprekers als Jelle Jolles, Louis Tavecchio,

Marcel van Herpen en meer dan 20 interactieve workshops.

Aanmelden tot 15 september.

www.saxion.nl/events/2018/11/jongens-in-het-primair-onderwijs

voor: leerlingen vanaf 11 jaar

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wat: gratis lesmateriaal

Het IkBenOffline.nl
Ganzenbordspel

Spel waarin leerlingen geconfronteerd worden met allerlei situa-

ties die hen aan het denken zetten over hun eigen sociale media

gebruik. Doel is leerlingen bewust te maken van de manier

waarop zij met sociale media omgaan en hoe dit bijvoorbeeld

stress kan veroorzaken. Er is een versie voor 11-13 jarigen en

een vo-versie. www.mediaenmaatschappij.nl/lesmaterialen/

lesmaterialen/ikbenoffline-ganzenbord

voor: schoolleiders, leraren, pedagogisch medewerkers,

beleidsmedewerkers, natuurgidsen/educatief medewerkers,

onderzoekers, ontwerpers

van: IVN Natuureducatie

wanneer: 27 en 28 september

waar: conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

wat: tweedaagse

De groene speelleeromgeving
De pedagogische waarde van natuur: wat is dat eigenlijk, hoe

herken je het en hoe kun je daar in je eigen praktijk handen

en voeten aan geven? Deze kind & natuur-tweedaagse zoomt

in op de groene speelleeromgeving en de mogelijkheden voor

basisonderwijs en kinderopvang. Met lezingen, workshops en

activiteiten. Door zelf te ervaren en ontdekken worden hand-

vaten geboden om met de pedagogische waarde van natuur

aan de slag te gaan. www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/

over-de-tweedaagse

voor: onderwijsbestuurders en (voorzitters van)

medezeggenschapsraden po en vo

van: project Versterking medezeggenschap

wanneer: 19 september, 4 oktober en 10 oktober

waar: Utrecht

wat: gratis masterclasses

Samenspel bestuur en (G)MR
Doel is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol

en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt

wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de

achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en mede-

zeggenschap samen bijdragen aan meer draagvlak voor het

overeengekomen beleid en een soepeler implementatie ervan.

Inschrijven: versterkingmedezeggenschap@gmail.com

voor: scholen

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 17 t/m 23 september

wat: nationaal evenement

Week Tegen Pesten 2018
Uit onderzoek blijkt dat in slechts 4 procent van de pestgevallen

een leerling dit vertelt aan de leraar. Daarom is het thema van

de nationale Week Tegen Pesten dit jaar: ‘Laat je zien’. En daar-

mee wordt de leraar bedoeld. Leerlingen moeten weten dat ze

hun leraren kunnen vertrouwen, zodat ze hen weten te vinden

en om hulp durven te vragen. Op www.weektegenpesten.com

staan tips en tools om hiermee aan de slag te gaan. Zie ook

https://www.facebook.com/weektegenpesten

voor: schoolleiders primair onderwijs

van: Schoolleidersregister PO

wanneer: 28 september

waar: Ouwehands Dierenpark, Rhenen

wat: gratis toekomstverkenning

Een Jungle aan Trends
Hoe toon je leiderschap in deze snel veranderende wereld?

Ga samen met andere schoolleiders en minister Arie Slob in

gesprek over het beroep van schoolleider anno 2018. Geef bij

inschrijving aan welke trend je wil onderzoeken. Gedragsbioloog

Patrick van Veen vertelt aan de hand van voorbeelden uit de

apenwereld over oergedrag van apen en (school)leiders die zich

aanpassen aan een veranderende omgeving om te overleven.

Met gelegenheid om de dieren van Ouwehands Dierenpark te

bezoeken. www.jungleaantrends.nl
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1000-21 Kleur:

Groepsovernachtingen met respect
voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

44 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

www.groepsgebouw.nl/avs

Groepsovernachtingen voor Onderwijs

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van
blije gezichten, van lekker samen zijn in een
mooie natuurlijke omgeving. Wij geloven in
het traditionele kamp, maar dan wel in een
hedendaags jasje.

0577 411 556

44 VERBLIJVEN IN:
Austerlitz

Baarn

Epe

Evertsoord

Huizen

Nunspeet

Oosterhout

Oostvoorne

Ossendrecht

Stroe

Vierhouten
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1000-21 Kleur:

Kinderen doen
het beter 

als ouders en school
samenwerken!

David	Kranenburg
Directeur Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN	PLAATS	VAN
OUDERS	BETREKKEN

Y Wensen	en	verwachtingenavond	voor	ouders
Y Wensen	en	verwachtingendag	voor	kinderen
Y Strategietrajecten	ouderpartnerschap
Y Vaardigheden	trajecten	Actief	Luisteren
Y Studiedagen	en	conferenties

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 20-08-18   15:24

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

21-7000-2896-1 AVS KP 17-18-06

Ieder jaar op de derde dinsdag 

in september is het Prinsjesdag;

een goede aanleiding om in de

klas aandacht te besteden aan

politiek en democratie. Bestel 

een gratis leskoffertje met

lesboekjes voor 30 leerlingen 

en ga aan de slag.

Ieder leskoffertje heeft 4 lessen. Een les bestaat uit een

filmpje, opdrachten en eindigt met een debatspel waarin de

leerlingen met elkaar in debat gaan als echte Kamerleden.

Het lespakket is dit jaar geheel vernieuwd, met onder meer

acht gloednieuwe filmpjes! De leerlingen volgen presentatrice

Joyce en razende reporter Bobby als ze antwoord proberen 

te geven op ‘De Vraag Vandaag’. 

Op www.derdekamer.nl vindt u de filmpjes.

Democratie en politiek
voor groep 7 en 8

De Derde Kamer der Staten-Generaal

Derde Kamer Bestellen?
Bestel het gratis lespakket via: www.prodemos.nl/derdekamer

De Derde Kamer is

een gratis interactief

lesprogramma over

democratie voor

leerlingen van groep

7 en 8 gemaakt op

initiatief van de Eerste

en Tweede Kamer 

der Staten-Generaal

i.s.m. ProDemos.
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boekbespreking

‘EduNext – Transformeer je school van binnenuit’ is de prachtige titel van een

boek met een boodschap waar iedere schoolleider achter staat. De wens om

je school van binnenuit te transformeren heeft inspirerende ideeën nodig.

Auteur Dirk de Boe stelt ons daartoe een duidelijke vraag: hoe zorgen we

ervoor dat de leerling centraal staat in onze organisatie en niet de organisatie

zelf? tekst marleen huisman

De schrijver neemt je mee aan de hand van

een model dat de leerling echt centraal zet

in het leerproces. Kern van het boek is het

doorbreken van patronen die de ontwikke-

ling van de school in de weg staan. Voordat

je patronen met impact kunt doorbreken,

ontwikkel je een visie. Daarmee bepaal je

welke patronen bijdragen tot die visie en

welke deze in de weg staan. Vervolgens

gebruik je de provocatiemethode om

een bepaald, niet wenselijk patroon te

doorbreken. Dit helpt je om vanuit een

bestaande situatie out of the box te denken.

Je provoceert eerst samen om zo tot een

idee te komen dat ver buiten de box is.

Daarna ‘denk je terug’ tot het idee zo is

geworden dat het draagvlak ontvangt en het

patroon doorbreekt. De Boe noemt mooie

voorbeelden hiervan. Stel dat je vindt dat

er te veel vergaderd wordt? De provocatie

is dan om alle vergaderingen af te schaffen.

Om te komen tot acceptabele oplossingen

die voldoende innovatief zijn, kun je het

afschaffen terugdenken tot ideeën als ver-

gaderingen halveren in tijd of staand verga-

deren. Zo kom je via een omweg tot ideeën

die je anders misschien niet bedacht had.

Een ander voorbeeld is een saaie leeromge-

ving opfrissen. De school als pretpark zal op

weinig draagvlak kunnen rekenen. Maar als

je vanuit dit provocatieve idee terugdenkt,

kom je misschien wel uit op muziek bij

binnenkomst of het schilderen van sprook-

jesfiguren op de speelplaats. Of stel dat je

samen besluit zonder lesmethodes te gaan

werken: welke alternatieven kun je vanuit

deze provocatie bedenken?

Vervolgens beschrijft de auteur vanuit

acht verschillende invalshoeken hoe te

transformeer je school
van binnenuit

transformeren met behulp van het transfor-

matierad. In het midden van het rad staat

de leerling. Het rad zelf wordt aangedreven

door minstens acht wielen. Deze zijn de

motoren om het toekomstige onderwijs

anders in te richten. Leerinhoud, leervorm,

leerproces, leertijd zijn vier van de acht

wielen. Aan de hand van de invloed van

leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders

geeft De Boe voorbeelden van hoe het

transformatierad in beweging kan worden

gebracht. De auteur analyseert bij elk wiel

vastgeroeste patronen die in de weg kunnen

zitten en bedenkt via de provocatiemethode

alternatieven die het patroon doorbreken

en het betreffende wiel weer doen draaien.

In een school die zich zo transformeert, wor-

den leraren weer eigenaar van onder meer

de leerinhoud.

De vraag is echter of het boek leidinggeven-

den echt helpt om hun school of scholen

van binnenuit te transformeren. Zeker, de

manier waarop de auteur helpt om moeilijk

haalbare provocaties te ‘herdenken’, is

mooi. Maar inspirerend? Binnen het basis-

onderwijs zijn vooral de voorbeelden van

transformeren herkenbaar. De voorbeelden

van scholen die verder durven gaan bestaan

al in de werkelijkheid om me heen. Ben je

bezig met onderwijsontwikkeling en lukt het

je al om binnen het team draagvlak te creë-

ren tijdens het out-of-the-box-denken, dan

zal dit boek je niet verder helpen. Vind je dat

lastig en ben je op zoek naar voorbeelden

en kapstokken, dan maakt dit boek je krach-

tiger in je keuzes. Je wordt in ieder geval

uitgedaagd om ontwikkelingen te spiegelen

aan je eigen praktijk en welke rol je daarin

als leidinggevende kunt hebben. En het

gedachtegoed van het ‘niet vooruitdenken

maar terugdenken’ kun je altijd op je eigen

situatie toepassen, met andere provocaties.

Zo blijft je oefenen en reflecteren.

Marleen Huisman is uitvoerend bestuurder

bij SKOH, Stichting Katholiek Onderwijs

Haaren.

EduNext – Transformeer je school van binnenuit, Dirk De Boe, 2017,

LannooCampus, EAN: 9789401447171

Eerdere boekbesprekingen zijn te vinden op www.avs.nl/

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

k e r n  v a n  h e t  b o e k
i s  h e t  d o o r b r e k e n
v a n  pat r o n e n  d i e  d e
o n t w i k k e l i n g  v a n
d e  s c h o o l  i n  d e  w e g
s ta a n

43k ader prim air september 2018
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Amsterdam  Eindhoven  Groningen  Heerenveen  Hengelo  Zwolle

directeur primair onderwijs

Montessorischool Elckerlyc en International School
Elckerlyc zijn onderdeel van Stichting Montessori
Onderwijs Zuid-Holland (MZH, een samenwerkings-
verband van vijf montessorischolen en een internationale
school) en zijn gevestigd onder één dak te Leiderdorp. De
montessorischolen staan voor onderwijs dat kinderen
keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. De werkwijze van de
scholen leert kinderen verantwoordelijkheid te dragen
voor henzelf, voor elkaar en voor de omgeving. De visie
van Maria Montessori is richtinggevend. De International
School Elckerlyc is aangesloten bij het IGBO. Zie ook:
www.elckerlyc-montessori.nl

U bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing van
beide scholen en stuurt de adjunct-directeur van de
International School aan. Op basis van een heldere visie
en in samenwerking met het bestuur en uw team vertaalt
u het strategisch beleidsplan in goed onderbouwde
schoolplannen. U bent ondernemend en heeft affiniteit
met financiën. U heeft gevoel voor de cultuurverschillen
binnen de beide scholen en zet in op kwaliteit. U heeft een
hbo-/wo-opleiding en relevante ervaring. U bent
diplomatiek, verbindend, besluitvaardig en kunt omgaan
met de belangen van diverse stakeholders. U beheerst
tevens de Engelse taal.

Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van referentienummer R2239. Voor meer informatie neemt u
contact op met kantoor Amsterdam, dhr. mr. E. Batenburg, 06 - 12 47 98 26. Het functieprofiel en de tijdsplanning vindt
u op onze website.
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1000-21 Kleur:

ATELIER ZUIDERZEE

DOE HET
LEKKER
SELFIE!

Rondleiding & workshop portretfotografie voor groep 7 + 8

16.11.2018 - 05.05.2019

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 20-08-18   15:20

21-8000-0837-01 AVS KP 18-19 sept Kleur:

Algemeen directeur
Minister Calsschool Naarden

Wij zoeken een directeur die per 1 januari 2019
samen met de twee locatieleiders onze school op
innovatieve en verbindende wijze leidt.
De Minister Calsschool is een “éénpitter” met ruim
400 leerlingen op 2 locaties. Het team kijkt uit naar
een algemeen directeur die zich laat leiden door
waarden als vertrouwen, integriteit en ambitie.
De leerlingen willen een algemeen directeur die
behulpzaam is, niet te streng is en die humor heeft.

Meer informatie over deze vacature
www.calsschool.nl
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Uitgelicht

thema _ ‘Privacy is geen adhoc-dingetje’
Het onderwerp privacy staat op de agenda, maar nog

niet elke school voldoet aan de nieuwe Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Dat is ook niet het

belangrijkst: “Privacy is een dynamisch proces. Het is

nooit af.” pagina 8

interview _ ‘Ook schoolleider moet
beter beloond worden’
Met gemengde gevoelens kijken de AVS-onderhandelaars

terug op de recente cao-onderhandelingen in het po.

Er zijn al wat belangrijke zaken geregeld; met name voor

leraren. De belangen van (adjunct-)directeuren komen

echter pas aan de orde tijdens de vervolggesprekken in

september. pagina 24

actueel

///

Foto omslag: Hans Roggen

Werken jouw
leraren al
privacyproof?

Maak leraren
privacybewust
met onze e-learning.

Wat kan ik
doen om een
datalek te
voorkomen?

Hoe kan ik nog
met digitale

tools werken?

Hoe ga ik om
met foto’s van
leerlingen?

Wat mag ik
wel of niet
delen over

een leerling?

Privacypr
oof-

check

Voortgan
gs-

rapportag
e

Coaching

Cert ificaa
t

Meer weten?
Ga naar www.edutrainers.com/avg

1000-21-2000 Kleur: fc

– Advertentie –
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Schrijf je nu in!
xando.nl/workshops

Kom naar
onze gratis
workshops

Een goede basis voor de
toekomst van jullie onderwijs

*

Xando heeft de kennis om een digitale en veilige leeromgeving in te richten en te beheren met
de blik op de toekomst. Wij laten jou en jouw leerlingen graag kennismaken met verschillende
expressievormen met behulp van video, fotografie, tekenen en muziek. Ook programmeren en
augmented reality zijn beschikbaar voor een geheel nieuwe en uitdagende leerbeleving.

Is je interesse gewekt?
Neem dan contact op via 038 - 42 54 060 of mail naar onderwijs@xando.nl

1000-21-2000 Kleur: fc

– Advertentie –
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