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Huidige situatie
Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua

cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat

‘huidig’. Er ligt een stevige en haalbare inzet voor schoolleiders die

wordt gesteund door alle bonden, maar we weten ook: je moet de huid

niet verkopen voordat de beer geschoten is. De AVS heeft haar huid het

afgelopen jaar in elk geval vast goed ter markt gebracht: onze acties en

mediaoptredens hebben het tekort aan schoolleiders en de disbalans

tussen verantwoordelijkheid en beloning goed op de kaart gezet. Toch ligt

er nog geen CAO, mede omdat de broodnodige extra investeringen in ons

funderend onderwijs achterblijven.

Gelukkig zien we op veel plekken lokale bestuurders al vooruitlopen op

de cao die wordt verwacht: op eigen initiatief verhogen zij al het salaris

van (adjunct)directeuren. Waardering en begrip voor de belangrijke rol van

schoolleiders groeit. Maar het schoolleiderstekort en het lerarentekort zijn

enorm en blijven groeien. Niemand wil de minister of de politiek de huid

over de oren halen, maar ook zij zullen meer moeten gaan bijdragen aan

een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Werkdrukverlaging en een passend salaris

horen daarbij. Je moet toch wel een olifantshuid hebben, wil je nu nog niet

snappen dat investeren in onderwijs urgent is.

Daarom roept de AVS je opnieuw op tot acties. Er moet geïnvesteerd worden

in onderwijs, er moet geïnvesteerd worden in schoolleiders en die nieuwe

cao moet er komen! Het wordt tijd dat onze bestuurders op alle niveaus de

moeite nemen in de huid van de schoolleider te kruipen en te beseffen dat

deze concrete stappen echt nodig zijn. Aan jou vraagt de AVS: zet samen

met ons door en blijf ons helpen de belangen van schoolleiders

én het lerarentekort stevig op de agenda te houden. Het is

een strijd die gaat over de toekomst van ons onderwijs en

daarvoor mag je je huid duur verkopen. Dát is de huidige

situatie. _

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS

zijn terug te lezen via www.avs.nl/vereniging/

vanhetbestuur

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air september 2019
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actueel

avs voert opnieuw actie voor schoolleiders

Online-actie #schoolleidergezocht in volle gang

Het achterblijven van geactualiseerde, in de CAO PO vastgelegde

arbeidsvoorwaarden voor (adjunct)directeuren maakt het

moeilijk ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. Passende

arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge taakbelasting en

grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden, stelt de

AVS. Daarvoor is een extra investering nodig. Want de problemen

die het uitblijven van die investering opleveren, zijn inmiddels in

volle omvang zichtbaar.

Het schoolleiderstekort groeit richting 700 fte en is procentueel

zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is

moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en

continuïteit van onderwijs. Leraren en onderwijsondersteuners

hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen

en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen.

Daarom blijft AVS specifiek actie voeren voor schoolleiders

en zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met een

e-mailbombardement aan de minister en onderwijswoordvoerders

in de Tweede Kamer. Je kunt nog steeds meedoen, tot en met

6 september.

Wat kun je doen?
• Mail ook de actiebrief aan de minister en onderwijswoord-

voerders in de Tweede Kamer. Je hebt als het goed is een

voorbeeldbrief van ons ontvangen. Niet? Mail dan actie@avs.nl

en je ontvangt deze alsnog.

• Meng je in het publieke debat. Bijvoorbeeld op Twitter. Gebruik

hierbij de hashtag #schoolleidergezocht. Adresseer naar keuze

ook @arieslob, onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer

en ons (@schoolleider).

• Hang de A3-actieposter op. Je vindt die midden in deze Kader

Primair. Geef de poster een plek in jouw school en laat zien

dat je pal staat voor jouw beroep en jouw sector. Een digitale

versie is te downloaden op avs.nl/schoolleidergezocht.

Naast de eigen acties is de AVS partner in het gezamenlijk actie-

traject met de andere bonden. Het lerarentekort is immers ook

voor elke schoolleider een grote zorg.

Ideeën, opmerkingen, kritiek? Graag! Laat het ons weten via

actie@avs.nl �

Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris,
een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Daarbij heeft de
AVS jouw hulp nodig.

#schoolleidergezocht
investeer in onderwijs

2
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actueelac tueel

stichting van het onderwijs

Schrap structurele bezuinigingen
De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs, waar de AVS deel van uitmaakt,
roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het
kader van de presentatie van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bijvoorbeeld
personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren.

In de afgelopen tijd heeft de

Stichting van het Onderwijs

meerdere malen haar zorgen

geuit over de tot 183 miljoen

oplopende doelmatigheids-

korting voor de hele sector en

over het feit dat hogere leer-

ling- en studentenaantallen

dan geraamd in de huidige

begrotingssystematiek als

vanzelf leiden tot nieuwe

bezuinigingen op de begro-

ting van OCW. Ook vindt de

stichting het zorgelijk dat

in de onlangs verschenen

Voorjaarsnota een nieuwe

structurele bezuinigings-

maatregel is opgenomen,

namelijk het niet uitkeren

van de prijsbijstelling. Per sal-

do betekent dit een extra

bezuiniging voor scholen en

onderwijsinstellingen van

jaarlijks 145 miljoen euro.

Daarmee lopen de totale

bezuinigingen in het onder-

wijs op tot 328 miljoen euro

op jaarbasis.

Noodinvestering
Onlangs hebben de onder-

wijspartijen in het basis- en

voortgezet onderwijs, waaron-

der ook de AVS, via een brief

minister Slob opgeroepen

een noodinvestering te doen

in het funderend onderwijs

van 423,5 miljoen euro voor

begrotingsjaar 2020. Zij stel-

den dat het nijpende tekort

aan schoolleiders en leraren

en de hoge werkdruk een

acute bedreiging vormen

voor het bieden van het beste

onderwijs. _

onafhankelijke aanjager aangesteld

4,5 miljoen extra voor regionale
aanpak lerarentekort
Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken
regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen
overstijgt het subsidieplafond voor po, vo en mbo, waardoor er aanvragen tijdelijk
blijven liggen. Omdat het van belang is dat de regio’s voortvarend aan de slag
kunnen met de aanpak van het lerarentekort, wordt nu 4,5 miljoen extra beschikbaar
gesteld. Dat schrijven de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer.

Half juni waren er al 45 sub-

sidieaanvragen ingediend

voor de regionale aanpak.

Met het extra geld kunnen alle

huidige aanvragen, mits ze

aan de voorwaarden voldoen,

worden gehonoreerd. In totaal

wordt daarmee 17,5 miljoen

euro in de regionale aanpak

geïnvesteerd.

De ministers melden ook

dat ze een onafhankelijk

aanjager (Merel van Vroon-

hoven, voormalig bestuurder

van de Autoriteit Financiële

Markten) inzetten om de

aanpak van de tekorten te

versnellen en intensiveren.

Deze kan bijvoorbeeld hel-

pen bij het vertalen van

schriftelijke plannen naar

(gezamenlijke) uitvoering in

de praktijk. De aanjager kan

ervoor zorgen dat belemme-

ringen, oplossingen en goede

voorbeelden sneller in beeld

komen.

Zij-instroom
De subsidieaanvragen voor

zij-instroom zijn vorig jaar

en dit jaar flink gestegen.

Vorig jaar is voor bijna 100 zij-

instromers subsidie verstrekt.

Dit jaar zijn er al 1.115 aan-

vragen ingediend. De minis-

ters verwachten na de zomer

nog meer aanvragen voor

alle sectoren, onder andere

vanwege de acties van de

regionale aanpak. Daarvoor

is het huidige budget niet

toereikend. Daarom onder-

zoeken zij of er binnen de

onderwijsbegroting geld kan

worden gevonden om meer

subsidie beschikbaar te stel-

len voor mensen van buiten

het onderwijs die voor de klas

willen gaan staan. De minis-

ters streven ernaar dat dit

jaar alle aanvragen, die aan

de voorwaarden voldoen, wor-

den toegekend. _

Foto: Hans Roggen
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ac tueel

vóór 16 oktober aanvragen

Nieuwe ronde Teambeurs PO
De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties
van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school-
en teamontwikkeling. Tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen
de beurs aanvragen. Schoolleiders kunnen hiervoor gebruikmaken van de
Schoolleiderstegemoetkoming.

Met een Teambeurs kan een

bevoegd gezag subsidie aan

vragen voor twee of meer lera-

ren die dezelfde master gaan

volgen. De subsidie is bedoeld

voor de vergoeding van col-

legegeld, studie- en reiskosten

van leraren en voor het delen

en inzetten van kennis op de

school (bijvoorbeeld in de vorm

van coaching) voor het op

gang brengen van een veran-

derproces. Er is geen subsidie

meer voor het ontwikkelen van

nieuwe masteropleidingen.

Schoolleiders die aansluiten

bij het lerarenteam dat een

masteropleiding volgt, kun-

nen gebruikmaken van de

Schoolleiderstegemoetkoming.

Het doel van deze subsidie

is om de competenties van

schoolleiders in het primair

onderwijs op het gebied van

hoger orde denken en onder-

zoekend leiding geven te

versterken. Zo kunnen school-

leiders hun rol in het ontwik-

kelen en bewaken van een per-

manente verbetercultuur op

scholen beter invullen en zijn

ze beter in staat om leiding te

geven aan de groeiende groep

van masteropgeleide leraren in

het primair onderwijs. _

Meer informatie: www.dus-i.nl/

subsidies

maximaal 48 miljoen

Geld voor krimpende vo-scholen
Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen de komende vijf jaar maximaal
48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen
om te gaan. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de
gemeente, basisscholen en het vervolgonderwijs betrekken.

Minister Slob van Onderwijs:

“De daling van het aantal

leerlingen is een probleem

in grote delen van het

land. Door deze investering

helpen we scholen om

toekomstbestendig te

worden. Hoe dat kan verschilt

per regio. In sommige

regio’s kan dat door betere

samenwerking, maar in

andere regio’s zullen scholen

moeten fuseren of kunnen

er vestigingen verdwijnen.

En soms moet een vestiging

juist open blijven omdat

anders leerlingen te ver

moeten fietsen.”

In 2020 wordt er 10 miljoen

euro en in 2021 wordt

er 15 miljoen euro vrij

gemaakt. Als blijkt dat in de

komende vijf jaren de daling

van het aantal leerlingen

groter is dan nu verwacht

wordt, dan kan het geld dat

daardoor overblijft gebruikt

worden om scholen met

krimp toekomstbestendig

te maken. Het totale bedrag

kan oplopen tot maximaal

48 miljoen euro per jaar. _

tot 1 oktober

Laatste subsidieronde ondersteuning
opleidingsschool
Partnerschappen van scholen

en lerarenopleidingen in het

primair en voortgezet onder-

wijs en het mbo die een aspi-

rant-opleidingsschool willen

vormen, kunnen hiervoor tot

1 oktober subsidie aanvragen

bij het ministerie van OCW.

Dit is de laatste kans voor

partnerschappen om subsidie

aan te vragen. Een onderdeel

van de aanvraag is het ont-

wikkelplan. Tot 1 augustus

kunnen de scholen een con-

cept van het ontwikkelplan

voorleggen aan DUS-I. voor

het schrijven van een ontwik-

kelplan zijn handreikingen

beschikbaar via het Platform

Samen Opleiden & Professio-

naliseren. Hier is ook aanvul-

lende informatie te vinden. _

Meer informatie: www.dus-i.nl/

subsidies

Foto: Hans Roggen
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Boek een gratis les bij je bezoek
Van kennismaken met kleine dieren tot het verzinnen van je eigen ARTIS-verhaal of een les over sterren
en planeten. ARTIS biedt voor alle niveaus kosteloos lessen en werkbladen aan die aansluiten bij het
curriculum. Kijk op www.artis.nl/scholen voor het totale ARTIS-onderwijsprogramma.

Ontdek het in ARTIS
In ARTIS komen natuur, cultuur en erfgoed samen. Elke boom, elk dier, elk
gebouw, elke microbe, elke planeet vertelt een eigen verhaal. De verhalen
van ARTIS bestaan al sinds 1838. En worden elke dag opnieuw geboren.

Schoolreisje of excursie? Zelf op pad door het ARTIS-park met een
speurtocht of een werkblad? Of maak er een hele dag uit van en combineer
je bezoek met ARTIS-Micropia, het enige microbenmuseum ter wereld. In
ARTIS kan een schoolbezoek precies op maat gemaakt worden, zodat ieder
kind een onvergetelijke dag beleeft.

Met een onderwijskaart naar ARTIS
ARTIS bezoeken kan al voor het voordelige
onderwijstarief van € 9,00. Scholen in Noord
Holland die in het bezit zijn van een
onderwijskaart kunnen al voor € 4,00 per leerling
het park bezoeken. Een bezoek aan ARTIS is ook
voordelig te combineren met een bezoek aan
Micropia.

Informatie over het aanschaffen van een
onderwijskaart en voor een overzicht van alle
tarieven kijk op www.artis.nl/onderwijstarieven.

ARTIS_KADER PRIMAIR_210x297.indd   1 15/07/19  11:34
Kleur: fc

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 12-08-19   17:12

GEZOND BINNENKLIMAAT VOOR
NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN

De nieuwe kleuterklassen van de Stedelijke Basisschool in Sint-Eloois-Vijve
(België) moesten naast een inspirerende omgeving vooral een gezond en
comfortabel binnenklimaat bieden. Te warme of slecht verluchte lokalen
hebben namelijk een negatieve invloed op de concentratie, gezondheid en
ontwikkeling van een kleuter. Gelukkig is het er dankzij het Healthy School
Concept van Renson aangenaam en comfortabel les geven én volgen.

Basisventilatie
En dat concept verenigt ventilatie en
zonwering in één totaaloplossing.
Kwestie van temperatuur, lucht
kwaliteit en het binnenvallend dag
licht perfect onder controle te kunnen
houden. Een degelijke
basisventilatie garandeert dan
ook een goede luchtkwaliteit in
deze nieuwe kleuterklassen. Raam
ventilatieroosters voorzien de klaslo
kalen continu van verse buitenlucht.
Vervuilde binnenlucht wordt tegelijk
dan weer 24/7 afgevoerd via de
‘Renson Healthconnector’.
Dankzij een CO2gestuurde klep per
lokaal wordt daarbij – op basis van
aanwezigheid in de lokalen – nooit
meer geventileerd dan strikt nood
zakelijk. Dat zorgt op een
energiezuinige manier voor de beste
binnenluchtkwaliteit.

Buitenzonwering
Naast gezonde binnenlucht zorgt de
Renson Fixscreen buitenzonwering
in deze klassen ook voor aangename
binnentemperaturen. De windvaste
doekzonwering houdt de zon tegen nog

voor die het glas van het lokaal kan
bereiken en de kans krijgt om 
de binnentemperatuur ondraaglijk
hoog te laten oplopen op 
warme dagen.

“De systemen hebben praktisch geen
onderhoud nodig en houden onze
klassen koel en fris. We hebben con
trole op de binnentemperatuur, ter
wijl de kinderen toch van voldoende
daglicht kunnen genieten en het

zicht op de omgeving buiten de
klas behouden. Dat vonden we heel be
langrijk.” Beaamt directeur Tony  Sabbe.

“De screens zijn heel eenvoudig te be
dienen, zelfs door de kleuters. Dankzij
die zonwering zitten ze niet langer
te puffen omdat het te warm is in de
klas,” weet juf Inge Deprez van de derde
kleuterklas uit ervaring. “Bovendien
hebben ze ook geen last van vervelende
lichtinval wanneer ze aan hun werkjes
bezig zijn.” Van het ventilatiesysteem
hoeft ze naar eigen zeggen niet wakker
te leggen, al doet het wel duidelijk zijn
werk: “we hoorden in deze nieuwbouw
nog niemand klagen van hoofdpijn of
een muffe binnenlucht. Een duidelijk
teken dat het ventilatiesysteem prima
z’n werk doet.”.

Meer info: www.renson.nl

– Advertorial –
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Boek een gratis les bij je bezoek
Van kennismaken met kleine dieren tot het verzinnen van je eigen ARTIS-verhaal of een les over sterren
en planeten. ARTIS biedt voor alle niveaus kosteloos lessen en werkbladen aan die aansluiten bij het
curriculum. Kijk op www.artis.nl/scholen voor het totale ARTIS-onderwijsprogramma.

Ontdek het in ARTIS
In ARTIS komen natuur, cultuur en erfgoed samen. Elke boom, elk dier, elk
gebouw, elke microbe, elke planeet vertelt een eigen verhaal. De verhalen
van ARTIS bestaan al sinds 1838. En worden elke dag opnieuw geboren.

Schoolreisje of excursie? Zelf op pad door het ARTIS-park met een
speurtocht of een werkblad? Of maak er een hele dag uit van en combineer
je bezoek met ARTIS-Micropia, het enige microbenmuseum ter wereld. In
ARTIS kan een schoolbezoek precies op maat gemaakt worden, zodat ieder
kind een onvergetelijke dag beleeft.

Met een onderwijskaart naar ARTIS
ARTIS bezoeken kan al voor het voordelige
onderwijstarief van € 9,00. Scholen in Noord
Holland die in het bezit zijn van een
onderwijskaart kunnen al voor € 4,00 per leerling
het park bezoeken. Een bezoek aan ARTIS is ook
voordelig te combineren met een bezoek aan
Micropia.

Informatie over het aanschaffen van een
onderwijskaart en voor een overzicht van alle
tarieven kijk op www.artis.nl/onderwijstarieven.

ARTIS_KADER PRIMAIR_210x297.indd   1 15/07/19  11:34
Kleur: fc

– Advertentie –
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GEZOND BINNENKLIMAAT VOOR
NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN

De nieuwe kleuterklassen van de Stedelijke Basisschool in Sint-Eloois-Vijve
(België) moesten naast een inspirerende omgeving vooral een gezond en
comfortabel binnenklimaat bieden. Te warme of slecht verluchte lokalen
hebben namelijk een negatieve invloed op de concentratie, gezondheid en
ontwikkeling van een kleuter. Gelukkig is het er dankzij het Healthy School
Concept van Renson aangenaam en comfortabel les geven én volgen.

Basisventilatie
En dat concept verenigt ventilatie en
zonwering in één totaaloplossing.
Kwestie van temperatuur, lucht
kwaliteit en het binnenvallend dag
licht perfect onder controle te kunnen
houden. Een degelijke
basisventilatie garandeert dan
ook een goede luchtkwaliteit in
deze nieuwe kleuterklassen. Raam
ventilatieroosters voorzien de klaslo
kalen continu van verse buitenlucht.
Vervuilde binnenlucht wordt tegelijk
dan weer 24/7 afgevoerd via de
‘Renson Healthconnector’.
Dankzij een CO2gestuurde klep per
lokaal wordt daarbij – op basis van
aanwezigheid in de lokalen – nooit
meer geventileerd dan strikt nood
zakelijk. Dat zorgt op een
energiezuinige manier voor de beste
binnenluchtkwaliteit.

Buitenzonwering
Naast gezonde binnenlucht zorgt de
Renson Fixscreen buitenzonwering
in deze klassen ook voor aangename
binnentemperaturen. De windvaste
doekzonwering houdt de zon tegen nog

voor die het glas van het lokaal kan
bereiken en de kans krijgt om 
de binnentemperatuur ondraaglijk
hoog te laten oplopen op 
warme dagen.

“De systemen hebben praktisch geen
onderhoud nodig en houden onze
klassen koel en fris. We hebben con
trole op de binnentemperatuur, ter
wijl de kinderen toch van voldoende
daglicht kunnen genieten en het

zicht op de omgeving buiten de
klas behouden. Dat vonden we heel be
langrijk.” Beaamt directeur Tony  Sabbe.

“De screens zijn heel eenvoudig te be
dienen, zelfs door de kleuters. Dankzij
die zonwering zitten ze niet langer
te puffen omdat het te warm is in de
klas,” weet juf Inge Deprez van de derde
kleuterklas uit ervaring. “Bovendien
hebben ze ook geen last van vervelende
lichtinval wanneer ze aan hun werkjes
bezig zijn.” Van het ventilatiesysteem
hoeft ze naar eigen zeggen niet wakker
te leggen, al doet het wel duidelijk zijn
werk: “we hoorden in deze nieuwbouw
nog niemand klagen van hoofdpijn of
een muffe binnenlucht. Een duidelijk
teken dat het ventilatiesysteem prima
z’n werk doet.”.

Meer info: www.renson.nl

– Advertorial –
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t h u i sz i t t er spro b l e m at iek h a r d n ek k i g

Het aantal thuiszitters blijft stijgen.

Verbreding van schoolteams, vroegere

signalering, maatwerk per leerling en

financiële ontschotting moeten het tij alsnog

keren. “We stellen nog steeds het systeem

boven het kind. Nu is het moment om dat

te veranderen.”

tekst irene hemels

Voor duizenden jongeren die Passend onderwijs nodig heb-

ben, lukt het niet dat aan te bieden. Gevolg: ze zitten vaak

langdurig thuis. Een weeffout in het huidige onderwijs-

stelsel, stelt landelijk bestuurlijk aanjager onderwijs, zorg

en jeugd René Peeters. “We blijken met z’n allen in veel

gevallen niet in staat echt aan te sluiten bij wat een kind

nodig heeft. Wat we bieden is te beperkt.” De problematiek

van de thuiszitters is zo hardnekkig doordat we het sys-

teem boven het kind stellen, constateert Peters. “Zowel in

het po als vo gaan we uit van wat een kind op een bepaald

moment moet kunnen. Voldoet het daar niet aan, dan zeg-

gen we dat het zich moet aanpassen. Daar zit de basisfout.”

Strijd om betaling Nul thuiszitters in 2020, was de

ambitie van het Thuiszitterspact dat de ministeries van

OCW en VWS in 2016 sloten met de PO-Raad, VO-raad, de

VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat zal

niet lukken. Wel kan het aantal nog flink naar beneden,

aldus Peeters. Hij pleit in zijn eind vorig jaar verschenen

rapport ‘Mét andere ogen’ voor meer samenwerking tussen

onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdge-

zondheidszorg en gemeenten. Financieringsschotten moe-

ten verder geslecht worden. “Je kunt niet van een reguliere

‘Breng de juiste expertise
Over het thema

Vijf jaar geleden werd Passend onderwijs
ingevoerd. Het onderwerp roept veel discussie
op. Zorgt de wet inderdaad dat kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben vaker in het regulier
onderwijs kunnen blijven? Achten we dat nog
steeds wenselijk? Worden leraren er niet te zwaar
door belast? Zijn er nu minder thuiszitters?

De voortgang wordt nauwgezet gemonitord
door een consortium van onafhankelijke
onderzoeksinstituten dat ieder voorjaar de
stand van zaken publiceert. Volgens de meest
recente evaluatie Passend onderwijs ontbreken
eenduidige antwoorden, behalve op de vraag
over thuiszitters: daarvan weten we – helaas –
zeker dat het aantal niet is gedaald, maar juist
gestegen. In het eerste thema-artikel in deze
Kader Primair gaan we dieper in op de vraag hoe
we het tij alsnog kunnen keren.

De verscheidenheid in Passend onderwijs is
groot, een logisch gevolg van beleid dat erop is
gericht veel ruimte te bieden aan samenwerkings-
verbanden, schoolbesturen en scholen om
voor de eigen situatie passende oplossingen
te vinden. Hoe kiezen schoolleiders elk hun
eigen invalshoeken om de kloof tussen zorg
en onderwijs te overbruggen? Tot slot: ook
hoogbegaafde kinderen hebben baat bij
onderwijs op maat, maar passende begeleiding
bieden is niet altijd eenvoudig.

Of Passend onderwijs niet te veel knelt? Daarover
zijn we voorlopig niet uitgepraat, toont ook het
laatste debat erover in de Tweede Kamer. Vlak
voor het reces zijn nog vijftien moties ingediend.
Volgens een van de – omstreden – aangenomen
moties moet de ruimte voor regionaal maatwerk
worden ingeperkt en moet er een landelijke
norm komen voor basisondersteuning per
schoollocatie. Wordt vervolgd.

thema _ pa ssend onderwijs,  knellend onderwijs?

 dicht bij het kind’
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t h u i sz i t t er spro b l e m at iek h a r d n ek k i g

school vragen de soms complexe problemen op te vangen

met dezelfde beperkte middelen. Scholen vechten soms tot

het gaatje om een kind op school te houden, roepen extra

hulp in. Vervolgens ontstaat vaak strijd over de vraag wie

die gaat betalen.”

Bredere schoolteams Verbreding van schoolteams

met andere professionals dan leraren, zoals gedragsdeskun-

digen, pedagogen en jeugdhulpverleners, is noodzakelijk.

“De leraar kan het niet alleen”, stelt Peeters. Om tijdig een

goede inschatting te maken van wat een kind nodig heeft

en waar nodig laagdrempelig ondersteuning te bieden,

moet de juiste expertise dicht bij het kind voorhanden zijn.

“Naast leraren zou een schoolteam over andere expertise

moeten beschikken, zodat je in een vroeg stadium met

andere ogen gaat kijken. Met zulke versterking op school

kun je ouders en kinderen meer maatwerk bieden. Snel de

weg wijzen naar de juiste hulp kan zwaardere problemen

en thuiszitten voorkomen.”

‘Breng de juiste expertise

Onorthodoxe oplossingen De gemeente Utrecht

lijkt een goed voorbeeld van Peeters’ adagium ‘meer

ruimte geven aan het kind’. De afgelopen vijf jaar nam

het aantal thuiszitters er drastisch af, van honderd

naar ongeveer dertig. Directeur samenwerkingsverband

SterkVO Ank Jeurissen zegt: “Het gaat er vooral om dat er

voor elk thuiszittend kind een plan is. Dat verzorgen we

in onze regio door differentiatie en maatwerk te bieden,

omdat kinderen voortdurend worden gezien vanuit ver-

schillende perspectieven. Denk aan een aangepast rooster,

een vaste mentor door de jaren heen of toevoeging van

een ggz-begeleider die ook het gezin begeleidt.” In samen-

werkingsverbanden is aan elke wijk (po) en elke school

(vo) een kernteam verbonden waarin jeugdzorg, leer-

plicht, jeugdhulpverlening en begeleiders Passend onder-

wijs nauw met elkaar samenwerken. “Die mensen hebben

elkaars telefoonnummers. Door samen te werken vanuit

de maatschappelijke opdracht – het beste voor de ontwik-

keling van een kind – zijn we in staat fundamentelere

 dicht bij het kind’

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium
heeft formeel maar één thuis-
zitter, onder andere dankzij
een sterk basismento-
raat en nauw contact
met ouders.

9k ader prim air september 2019
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Ouders uitnodigen Marieke Folkers, rector van het

Utrechts Stedelijk Gymnasium, kan dat bevestigen: “Formeel

hebben wij één thuiszitter, die binnenkort weer naar school

komt. Vier andere zijn formeel geen thuiszitters, omdat ze

toch met enige regelmaat even naar school komen. In de

praktijk zijn ze het wel en met hen onderhouden we nauw

contact. Zonder een sterk basismentoraat en korte lijntjes

met kernteam en persoonlijke mentor hadden zij zeer waar-

schijnlijk helemaal zonder onderwijs gezeten.” In Utrecht

worden bij elke bespreking ouders uitgenodigd. Een belang-

rijke succesfactor, zegt Peeters. “Het gebeurt nog steeds niet

altijd en overal, maar we kunnen niet over de hoofden van

ouders en kinderen heen spreken. Dat is uitgesloten. Zij heb-

ben vaak hele goede ideeën. Soms gaan die wat ver, maar

schuilt er veel kennis en waarheid in. Daar moeten we beter

naar luisteren.”

Openbreken curriculum Geen enkele thuiszitter is

hetzelfde, benadrukt Marije Brouwer-Borghuis, voorzitter

Kennisteam Schoolweigering. Meer dan nu gebeurt, kan

gebruik worden gemaakt van de beschikbare kennis rondom

werkzame interventies zoals cognitieve gedragstherapie.

“Zo ervaren schoolweigeraars veel emotionele stress bij het

vooruitzicht naar school te gaan, vaak leidend tot verzuim.

Vroeg signaleren en goed registreren is essentieel. Juist met

kwetsbare kinderen moet je op tijd aan de slag, ga niet wach-

ten tot ze een maand thuiszitten. De schoolleider speelt een

grote rol in het motiveren van leraren en mentoren om te

letten op signalen, zoals lichamelijke klachten, faalangst en

opstartproblemen na een vakantie of weekend. Door goed

te kijken naar wat achter het verzuim zit, kun je thuiszitten

soms voorkomen.” Daar horen ook creatieve oplossingen bij.

“Belastbaarheid en kwetsbaarheid spelen een grote rol, dat

vraagt maatwerk. Soms betekent dat het openbreken van het

curriculum. Bij deze groep is het de uitdaging bereidheid te

zoeken en te kijken wat je kunt aanpassen. Dat vraagt voort-

durend afstemming. Deze doelgroep vraagt van het onder-

wijs veel flexibiliteit en gesleutel. Soms is dat niet haalbaar.

Maar vaak kan er meer dan we denken.”

stappen te zetten. Bijvoorbeeld met het OPDC Utrecht, dat

tijdelijke extra ondersteuning voor leerlingen met gedrags-

problemen mogelijk maakt. We denken niet vanuit geld,

maar vanuit het kind en doen wat nodig is, waardoor we

onorthodoxe oplossingen bedenken. Zoals vanuit Passend

onderwijs meedenken over de inkoop van specialistische

jeugdzorg door de gemeente, waardoor standaard zorg-

medewerkers op een school aanwezig kunnen zijn. Zulke

oplossingen zijn bovendien vaak goedkoper, omdat we niet

altijd het hele riedeltje aan standaardoplossingen hoeven

af te werken. Bij complexe casuïstiek merken we regelmatig

dat we geneigd zijn te werken vanuit zelfopgelegde kaders

en aannames. Onze scholen tonen moed door van de

gebaande paden af te wijken.”

m a r i e k e  f o l k e r s ,  r e c t o r  u s g

“m e t  o nze  t h u i szi t t er s

o n d er h o u d en  w e  n au w  co n ta c t ”

r e n é  p e e t e r s ,  a a n j a g e r  o n d e r w i j s ,

z o r g  e n  j e u g d

“ d e  l er a a r  k a n  h e t  n ie t  a l l een ”
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Arbitrage Preventie (er snel bij zijn), samenwerken

en krachten bundelen zijn sleutels tot succes, vinden

betrokkenen. Waar het niet lukt, moeten regionale casus-

regisseurs onderwijs en zorg met doorzettingsmacht een

maatwerkoplossing forceren en kunnen besluiten tot

arbitrage waaraan alle partijen zich moeten conformeren.

Minister Slob wil deze door de landelijk aanjager van het

Thuiszitterspact Marc Dullaert uitgewerkte maatregel bij

wet regelen. Of dat thuiszitten echt tegengaat? Volgens

Peeters zal doorzettingsmacht “zeker niet in alle geval-

len werken”. Onderwijsadvocaat Katinka Slump staat veel

Meer weten?
• ‘De kracht om door te zetten. Hoe kunnen we de impasse

rondom thuiszitters doorbreken?’ door Marc Dullaert in

opdracht van de ministeries van OCW en VWS (januari 2019)

• ‘Mét andere ogen. Advies voor versnelling en bestendiging

van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd’ door René

Peeters in opdracht van 18 landelijke organisaties in

onderwijs, jeugd en zorg (december 2018)

• ‘Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs.

Deel 5: Tussenstand’ van Nationaal Regieorgaan

Onderwijsonderzoek (juni 2019)

• ‘Weten Wat Werkt’ van het Kennisteam Schoolweigering, te

verschijnen in juni 2020.

d e  c i j f e r s

Gedurende 2017/2018 waren er 4.479 langdurig thuiszitters:

leerlingen die langer dan drie maanden ongeoorloofd niet

naar school zijn geweest. Daarnaast stond een grote groep

leerplichtige kinderen en jongeren helemaal niet bij een

school ingeschreven, het zogenoemde absolute verzuim: ruim

4.500 leerlingen. Dit aantal daalt, maar verzuim langer dan

drie maanden komt juist steeds vaker voor. Uit tussentijdse

resultaten van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs

blijkt dat het scholen vaker lukt kinderen met een zorgvraag

hulp te bieden. (Bron: ministerie van OCW)

pa ssend onderwijs,  knellend onderwijs?

v r i j s t e l l i n g ,  j a  o f  n e e ?

Als kinderen om lichamelijke of psychische redenen niet

naar school kunnen, kan een vrijstelling onder artikel 5a

worden afgegeven. In de periode 2017/2018 gebeurde dit

voor ruim 5.500 kinderen. Kwartiermaker René Peeters en

Thuiszitterspact-aanjager Marc Dullaert pleiten beiden

voor opheffing van leerplichtontheffing en vrijstellingen,

omdat ze te vaak als vluchtroute worden gebruikt ter

voorkoming van de aanpak van zeer complexe situaties.

Peeters plaatst wel een kanttekening: "Ontwikkeling

kan niet altijd in school plaatsvinden. In bijzondere

situaties is thuisonderwijs ook onderwijs. Maar met meer

passende leerroutes zijn vrijstellingen minder nodig.”

Onderwijsadvocaat Katinka Slump is echter blij dat OCW

dit advies vooralsnog niet overneemt. “De vrijstelling

wordt nu ook gebruikt voor kinderen die niet kunnen

leren op een school omdat voor hen een passend aanbod

ontbreekt. Ouders kiezen na een vergeefse zoektocht

langs scholen voor deze optie om van de leerplicht te

worden verlost. Ik zie kind-ongeschikte scholen niet

opeens veranderen in kindgeschikte scholen.”

ouders van thuiszitters bij en waarschuwt voor inperking

van de rechten van ouders en kinderen. Haar lijkt de

maatregel niet verstandig: “Hiermee dwing je ouders met

halfslachtige oplossingen genoegen te nemen. De wet-

telijke verantwoordelijkheid van ouders staat soms op

gespannen voet met de oplossing die een school biedt.

De onderwijsinspectie kan nu al ingrijpen als het niet

goed gaat en maatregelen nemen tegen scholen die geen

goede zorg leveren aan kinderen en nalaten doeltref-

fende aanpassingen te verrichten. Dwang en drang via

doorzettingsmacht en arbitrage helpen niet een conflict

op te lossen. Het leidt alleen maar tot meer vertrouwens-

breuken.” _

a n k  j e u r i s s e n ,  d i r e c t e u r

s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d  s t e r k v o

“ w e  d en k en  nie t  va n u i t  g el d,

m a a r  va n u i t  h e t  k in d”
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thema _ pa ssend onderwijs,  knellend onderwijs?

Karen Aarden (midden op de foto) haalde
mensen van jeugdzorg haar sbo-school in,
als volwaardige schoolmedewerkers.

Complexe zorgvragen, extra belasting van leraar en klas. En dwars door alles heen: een bureaucratische

kloof tussen onderwijs en zorg. Hoe ga je ermee om? Drie schoolleiders, drie benaderingen.

“Onderwijsmensen zijn gericht op de groep, zorgmensen op het individu.” tekst larissa pans

Weg met de schotten
tussen onderwijs en zorg

t w ee  ‘s t ro n t ei g en w i jze ’  b ero ep s g ro epen ,  één  b el a n g
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s b o  d e  wat e r t u i n ,  a l m e r e

De jeugdhulpmedewerker
is voor leerlingen gewoon
juf Sandra
In Almere werken jeugdhulp en onderwijs intensief samen. Sbo-school

De Watertuin (320 leerlingen) is bestemd voor kinderen die vastlopen

in het onderwijs op een reguliere basisschool. Extra zorgvoorzieningen

zoals logopedie en fysiotherapie zijn in de school aanwezig. De Watertuin

heeft de jeugdhulp met een intensieve samenwerking in school gehaald:

het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA). Schoolleider Karin Aarden:

“Is er een probleem, dan hoef je als ouder niet met je kind naar het

wijkteam of jeugdzorg, maar kun je gewoon de school binnenlopen.”

Alle vormen van preventie en hulp komen samen, zowel organi-

satorisch als financieel. Toen deze samenwerking in 2015

begon, waren in verschillende media enthousiasmerende

interviews met schoolleider Aarden te lezen. Inmiddels

heeft bij alle betrokkenen een realitycheck plaatsgevonden

– ook bij Aarden. “Ik ben nog steeds enthousiast over de

verregaande samenwerking die in Almere is afgesproken

tussen de scholen van het samenwerkingsverband voor

Passend onderwijs, de gemeente en jeugdzorg. De jeugd-

hulpmedewerker is voor leerlingen gewoon juf Sandra.

De mensen van jeugdzorg zijn volwaardige medewerkers

van de school, gaan mee op schoolreisje en lopen de klas in

en uit. We vertrouwen elkaar blind, bij ons geen schot tus-

sen onderwijs en zorg. Maar steeds wanneer bij gemeente

of jeugdzorg nieuwe mensen worden aangenomen, moeten

we opnieuw uitleggen waar het om begonnen is.”

Karin Aarden, sbo-school De Watertuin: “We vertrouwen elkaar blind,
bij ons geen schot tussen onderwijs en zorg.”

Gezamenlijke taal Aarden onderschatte de samen-

werking tussen de twee – volgens haar ’stronteigenwijze’

– beroepsgroepen onderwijs en zorg. “Ook al stellen

we allemaal het belang van het kind voorop, we keken

naar onze leerlingen vanuit verschillende perspectieven.

Onderwijsmensen zijn gericht op de groep en het col-

lectieve belang, zorgmedewerkers op het individuele

belang. Dat betekende soms onenigheid over de juiste

aanpak. We moesten een gezamenlijke taal ontwikkelen.”

‘ w e  k u nn en  sn el  h a n d el en

zo n d er eer s t a l l e m a a l

a a n v r a g en  t e  m o e t en  in v u l l en

vo o r  een  v erw i jz in g .  dat  i s

ec h t w in s t ’

tussen onderwijs en zorg

t w ee  ‘s t ro n t ei g en w i jze ’  b ero ep s g ro epen ,  één  b el a n g
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k b s  d e  v u u r v l i n d e r ,  v e e n e n d a a l

Veel aparte
kamertjes als
voorwaarde

“Je moet er het gebouw voor hebben”, zegt schoolleider Wil Fritz

over Passend onderwijs. De Vuurvlinder is een reguliere school

met 350 kinderen, verdeeld over twee locaties. De populatie is zeer

gemêleerd en telt een flink aantal zorgleerlingen, waaronder drie

met het syndroom van Down. Eén locatie van De Vuurvlinder zit in

het gebouw van een voormalige speciale school. Een geluk: “Daarin

zijn van oudsher al veel aparte kamertjes. Dat is bijna een voorwaarde

als je een fiks aantal zorgleerlingen hebt die toch regelmatig

een-op-een begeleiding nodig hebben.” De andere locatie

mist dat. “Daar zitten onze zorgleerlingen overal: de

directiekamer, de teamkamer, wat er maar even leeg

staat.” Fritz wil De Vuurvlinder graag huisvesten in een

integraal kindcentrum. Daarvoor moet een gloednieuw

gebouw verrijzen in Veenendaal: een grote ruimte met

plek voor kamertjes om kinderen even apart te nemen en

om samen te werken met verschillende instanties. Fritz:

“Ik kijk echt uit naar het nieuwe gebouw. Er komen twee

andere scholen bij en een kinderopvang. In de zomer van

2020 moet het er staan. Het is een ambitieuze planning.”

Chemie in de klas Voldoende menskracht en

expertise acht Fritz een tweede voorwaarde om Passend

onderwijs te kunnen bieden. Hij is wat dat betreft tevreden

over het samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei.

“Het is goed georganiseerd en ze geven relatief veel geld

uit aan zorg. Als er nood is, lukt snel handelen meestal

wel. Je klopt pas aan de deur als het hevig is. Vooral intern

begeleiders zijn druk met de zorgleerlingen. En ik ben als

schoolleider veel tijd kwijt met het invullen van aanvraag-

formulieren. Voor de leerkracht voor de klas is het wel een

verzwaring. Hoewel dat ook te maken heeft met de chemie

in een klas: in een fijne, rustige klas kunnen prima een

paar zorgleerlingen geplaatst worden, maar er zijn ook

groepen waar je er geen één bij kan hebben.”

Wil Fritz, kbs De Vuurvlinder: “Ik kijk echt uit naar het nieuwe gebouw.”

‘ in  een  f i j n e ,  ru s t i g e  k l a s

k u nn en  er  pr im a  een  pa a r  zo rg -

l eer l in g en  b i j ,  m a a r  in  s o m m i g e

g ro epen  nie t  één ’

Dit lukte doordat onderwijs- en zorgmensen zich dezelfde

nieuw ingevoerde methodiek eigen maakten – Schoolwide

Positive Behavior Support – en daarmee dezelfde termi-

nologie. Zo werd het makkelijker gezamenlijk het gedrag

van leerlingen te duiden en passende interventies te

bepalen.

Trots schetst Aarden het resultaat anno 2019: minder

schooluitval, laagdrempeliger zorg en een harmonieuzere

sfeer in de school. De voordelen van ‘haar’ model wegen

nog altijd zwaarder dan de nadelen. “We kunnen snel

handelen zonder eerst allemaal aanvragen te moeten

invullen voor een verwijzing. Dat is echt winst. Ik zou

andere scholen ons model absoluut aanraden.” Het groot-

ste nadeel? “De bestuurlijke drukte. Iedereen vindt wel

ergens wat van. Ik moet permanent vertellen welke meer-

waarde de samenwerking heeft.”
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pa ssend onderwijs,  knellend onderwijs?

i kc- i n - o p r i c h t i n g  s p o o r b u u r t,  a n n a  pa u l o w n a

Op naar meer regionale
samenwerking

Een bureaucratische kloof tussen onderwijs en zorg. Dat is volgens

Spoorbuurt-schoolleider Dennis Burger nu nog de praktijk. “We maken

aparte facturen voor onderwijsassistenten die we bij onderwijs en zorg

inzetten. Dat moet over een tijdje gestroomlijnder gaan.” Ook de lap-

pendeken aan regelingen en zorgcontracten valt tegen. “Wij vallen

met tien andere schoolbesturen onder het samenwerkingsverband

Kop van Noord-Holland. We liggen geografisch dichtbij elkaar,

maar elke gemeente regelt de zorg in het onderwijs anders

en met eigen zorgpartijen.” Inmiddels loopt de samen-

werking beter, er zijn afspraken gemaakt over transparan-

ter werken en eigenaarschap. Ook wordt kritisch bekeken

hoe het samenwerkingsverband het onderwijs organiseert

en financiert.

Het gezamenlijke pedagogische beleid op de school krijgt

al vorm, ziet Burger: “Van schoolleider tot conciërge,

we hebben allemaal dezelfde training gevolgd en weten

wat de aanpak is.” Gemiddeld telt elke klas drie zorg-

leerlingen met een stoornis als dyscalculie of autisme.

Zij worden besproken in een gezamenlijk ondersteunings-

teamoverleg. “Dan zitten we aan tafel met de pedagogisch

medewerker, de school, de ambulante zorg en de ouder.

Voor je iedereen bij elkaar hebt, heb je al heel wat afstem-

mingsproblemen moeten overwinnen.”

Lastige kleuter De impact van Passend onderwijs op

leerkracht en leerlingen kan groot zijn. “We zijn terug-

houdend in het doorverwijzen naar het speciaal onder-

wijs. Maar soms speelt wel de vraag: is het nog eerlijk om

deze leerling te handhaven, ook tegenover de 25 andere

leerlingen in de klas? Zolang de problemen cognitief zijn,

kunnen we veel. Maar gedragsproblemen zijn lastiger.

Die hebben veel invloed op de leerkracht en de dynamiek

in de klas. Je moet oppassen dat je als school niet steeds

je grenzen verlegt. De rek is er in sommige groepen echt

uit.” Burger hoopt dat hij met collega-IKC’s in omringende

dorpen tot samenwerking kan komen. “Het zou mooi zijn

als we bij zorgleerlingen uit onze regio gezamenlijk kun-

nen kijken waar ze het beste passen. Welke school kan dit

leerlingprofiel bedienen, wie heeft deze specifieke exper-

tise in huis?” Het zal nog wel een paar jaar duren voor het

IKC gezamenlijke inschrijfformulieren heeft en zorgpar-

tijen die in de school zitten, verwacht hij. “De grootste

voordelen van een IKC zijn de integrale samenwerking

en het vroegtijdige in kaart brengen van de zorg,” zegt

Burger. “Zodat we bij een lastige kleuter gezamenlijk

kunnen kijken: is dit normaal druk opgroeigedrag of iets

anders?” _

Dennis Burger, IKC Spoorbuurt: “Voor je iedereen bij elkaar hebt, heb
je al heel wat afstemmingsproblemen moeten overwinnen.”

‘g ro ot s t e  vo o r d el en  va n  een  i kc

zi j n  d e  in t eg r a l e  s a m en w er k in g

en  h e t  v ro eg t i j d i g e  in  k a a r t  b r en g en

va n  d e  zo rg ’
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Ook hoogbegaafde kinderen
willen deel zijn van een groep

n o g  v eel  v r a g en  ov er  ef f ec t ie v e  b eg el eid in g

Veel scholen ontbreekt het aan kennis en ervaring om hoogbegaafdheid te signaleren bij

leerlingen en ze vervolgens goed te begeleiden. Grote valkuil: denken dat zij vanzelf leren.

“Wees vooral niet bang ze door te verwijzen naar een school waar ze beter op hun plek zijn.”

tekst lisette blankestijn

“Begaafde kinderen willen normaal
gevonden worden, ze willen gewoon les
met hun niet-hoogbegaafde vriendjes.”
Foto: Hans Roggen

thema _ pa ssend onderwijs,  knellend onderwijs?
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Binnen een eigen groep, tussen de ‘gewone’ leerlingen

of met plusklassen waar ze wekelijks een of meer dagen

terecht kunnen: op allerlei manieren en niveaus wordt

geprobeerd in de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kin-

deren te voorzien. Gespecialiseerde scholen kunnen andere

scholen in een samenwerkingsverband ondersteunen.

Maar de eerste uitdaging komt daarvoor al: de signalering.

“Idealiter wordt hoogbegaafdheid vóór de basisschool gesig-

naleerd, bijvoorbeeld door het consultatiebureau”, stelt

Evelyn Kroesbergen, hoogleraar Orthopedagogiek aan de

Radboud Universiteit en gespecialiseerd in leerproblemen.

“Doordat dit meestal niet gebeurt, komt het op het bordje

van het onderwijs, terwijl leerkrachten daarvoor vaak ken-

nis en ervaring missen.” Een rechtstreeks gevolg van een

tekort aan geschoolde specialisten is dat vage adviesbureau-

tjes als paddenstoelen uit de grond schieten, constateert

Kroesbergen. “Meestal met de beste bedoelingen, maar zon-

der de juiste onderbouwing stellen zij hoogbegaafdheid vast

en bieden ze begeleiding. Ik vind dat heel kwalijk, want je

biedt zo niet altijd het goede. Ouders ‘kopen’ daar soms een

hoog IQ.”

ADHD-stempel Het probleem reikt verder: wordt

hoogbegaafdheid wel correct gesignaleerd, dan ontbreekt

het vervolgens vaak aan passende begeleiding. Kroesbergen:

“Een kind kan dan moeilijk gedrag gaan vertonen. Of onder-

presteren om maar niet op te vallen. Sommige kinderen

zijn zo gewend alles snel te leren dat ze zich niet langer dan

vijf minuten kunnen concentreren en dan druk gaan doen.

Dan kunnen zij zomaar het stempel ADHD krijgen, terwijl

dat niet aan de hand is – ze zijn domweg niet genoeg uitge-

daagd om langer op een probleem te puzzelen.”

Gepest Op cbs Ten Holtens Erve in Nijbroek ziet het

team de gevolgen als kinderen die passende begeleiding

niet krijgen. “Als een begaafd kind vanaf een andere school

binnenkomt, heeft het soms al een hele geschiedenis. Vaak

is het gepest of heeft het andere trauma’s”, vertelt direc-

teur Jolanda de Boer. “Wij kijken dan: hoe kunnen we dit

kind de beste zorg bieden en hoe verhoudt zich dat tot de

rest van de klas? Voor ieder kind is dat maatwerk.” Van de

66 kinderen in haar leerlingenbestand heeft bijna de helft

begaafdheidskenmerken. Dat was niet altijd zo. “In 2010

had de school nog maar 28 kinderen. Toen is besloten

iedereen aan te nemen, ook kinderen met leer- en gedrags-

problematiek. Daarbij hebben we ons gespecialiseerd in

begaafdheid.” Ten Holtens Erve biedt Passend onderwijs bin-

nen de normale klassenstructuur. Een hoogbegaafdheids-

specialist en een remedial teacher ondersteunen daarbij.

“Begaafde kinderen willen normaal gevonden worden, ze

willen gewoon les met hun niet-hoogbegaafde vriendjes.

We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaars waarde

leren zien. Voor onze leerlingen is het heel normaal als

iemand een klas hoger of lager meedoet. In de ochtend

hebben we het standaardprogramma voor taal en rekenen,

waarbij we wel differentiëren met onder andere pluswerk

uit de methodes en een verrijkingsaanbod. Begaafde kinde-

ren kunnen daarnaast met de projectmethode ‘Leskracht’

verdiepend aan de slag met verschillende leervragen.”

Ook hoogbegaafde kinderen
willen deel zijn van een groep

n o g  v eel  v r a g en  ov er  ef f ec t ie v e  b eg el eid in g

‘e r  i s  v e e l  m e e r  o n d e r z o e k
n o d i g  n a a r  s i g n a l e r i n g  e n  n a a r
e f f e c t i v i t e i t  v a n  i n t e r v e n t i e s ’
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Volhardende ouders Op Ten Holtens Erve is de

grootste puzzel het managen van de verwachtingen van

de ouders, vertelt De Boer. “Veel zij-instromende begaafde

kinderen hebben een lastige geschiedenis en hun ouders

hopen dat hun kind bij ons in korte tijd weer blij is.

Dat lukt uiteraard niet altijd en dat kan lastig zijn. Ouders

zijn vaak erg volhardend, ook in hun prestatiegerichtheid.

Soms kampen ze met een trauma uit hun eigen jeugd.”

De Boer denkt dat meer kennis en kunde in scholen nodig

zijn. “Een andere grote valkuil bij hoogbegaafde kinderen

is dat leerkrachten denken dat zij vanzelf leren. Maar ook

zij hebben instructie nodig. Dat ‘leren leren’ is voor ons

een belangrijk aandachtspunt. Vaak kampen deze leerlin-

gen ook met faalangst door hun perfectionisme. Daarnaast

heeft de ontwikkeling van de executieve functies soms

extra aandacht nodig.”

Klas overslaan Veel wetenschappelijke kennis over

hoogbegaafdenonderwijs ontbreekt nog, aldus hoogleraar

Kroesbergen: “Er is veel meer onderzoek nodig naar sig-

nalering en de effectiviteit van methoden en interventies.

En de kennis die er is, zou beter met het onderwijsveld

gedeeld moeten worden. Veel leraren zijn bijvoorbeeld

huiverig om een leerling een klas over te laten slaan, ter-

wijl uit onderzoek blijkt dat de effecten van versnelling

meestal positief zijn, ook in sociaal-emotioneel opzicht.”

Toch worden er stappen gezet, vindt zij. “Onderzoekers

van de Radboud Universiteit lanceren dit jaar een plat-

form om interventies te verzamelen waarvan de effecti-

viteit wetenschappelijk is aangetoond: Wetenschappelijk

Expertisecentrum Radboud Talent In Ontwikkeling, ofte-

wel RATIO.”

Chinese les Er zijn ook argumenten om hoogbegaafde

leerlingen juist in een eigen groep te zetten. Dat gebeurt

op basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg,

een school met dertien groepen waarvan vijf voor hoog-

begaafden, de zogenoemde SterQ!-klassen. “Vanaf groep

3 bieden wij hoogbegaafde kinderen fulltime onderwijs.

Zo’n eigen groep heeft grote voordelen”, vertelt directeur

Ruud Hoogesteger. “Het is belangrijk dat leerlingen een

klik hebben met hun leerkracht. Bij ons heeft iedere leer-

kracht echt iets met deze doelgroep. Daarnaast willen

‘a l s  e e n  b e g a a f d  k i n d  v a n a f
e e n  a n d e r e  s c h o o l  b i n n e n ko m t ,
h e e f t  h e t  s o m s  a l  e e n  h e l e
g e s c h i e d e n i s ’

Ook begaafde kinderen hebben instructie nodig en moeten ‘leren leren’. Foto: Nationale Beeldbank
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kinderen onderdeel zijn van een groep. Met gelijkgestem-

den hoeven ze zich minder aan te passen en worden ze

cognitief meer uitgedaagd.” De hoogbegaafde leerlingen

werken meer met thema’s en volgen topdownonderwijs:

niet stap voor stap via eenvoudige deelopdrachten, maar

juist vanuit het complexere grote geheel of hogere doel van

een opdracht. Hoogesteger: “Dat werkt voor hen het beste.

Vakken als rekenen en taal doen ze in de helft van de tijd,

zodat we onderwijstijd over hebben voor verrijking. Spaans

of Chinees bijvoorbeeld. Of schaken. Daarvoor huren we

gastdocenten in. Daarnaast volgen de leerlingen creatieve

vakken en gaan ze koken. De andere kinderen komen

ze tegen tijdens klasoverstijgende activiteiten en bij het

buitenspelen.”

Huppelend “Wees vooral niet bang om hoogbegaafde

kinderen door te verwijzen als je denkt dat ze op een

andere school beter op hun plek zijn”, tipt Hoogesteger.

“Wij hebben leerlingen die dertig kilometer verderop

wonen, maar die komen bij ons ’s middags wél huppelend

naar buiten.” Hoogesteger wil meer naar buiten treden met

de kennis van zijn team en een regiofunctie gaan vervul-

len. “Ten eerste om de kinderen die niet op onze school zit-

ten te kunnen helpen en ten tweede om het werk van mijn

eigen personeel te verdiepen.” Samen met een schooldirec-

teur uit Zierikzee wil Hoogesteger hiervoor een subsidie

aanvragen uit de landelijke regeling die minister Slob van

OCW in maart 2018 bekendmaakte.

Autisme Toch kent ook de Tweemaster-Kameleon uitda-

gingen. Ook in de hoogbegaafdengroepen zijn er leerlingen

die erbovenuit steken. “In principe werken de SterQ!-

groepen al een leerjaar hoger, maar sommige leerlingen

kunnen nog sneller gaan en zijn in groep 7 cognitief klaar

voor het vo. Als ze er ook sociaal-emotioneel aan toe zijn,

kunnen ze vroegtijdig uitstromen.” Een andere uitdaging

vormen hoogbegaafde leerlingen die ‘dubbel bijzonder’

zijn: niet alleen hoogbegaafd, maar hebben ook autistische

kenmerken of een andere stoornis. Directeur Hoogesteger:

“Zij kunnen gewoon bij ons terecht. Maar wij zijn niet in

autisme gespecialiseerd, dus we kijken tijdens de intake-

procedure wat de overhand heeft. Leerkrachten noemen

soms een kind autistisch dat daar wel kenmerken van

heeft, maar in wezen hoogbegaafd is.” _

In juli nam de Tweede Kamer een motie aan om de

samenwerkingsverbanden op te dragen ook het passend

onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen te bekostigen

en te voorkomen dat daarvoor een eigen bijdrage aan de

ouders gevraagd wordt.

d e  e x p e r t i s e  v a n  d e  s c h o o l l e i d e r

Hoe zorg je dat je goed bent toegerust

om leiding te geven aan onderwijs aan

hoogbegaafden? Schooldirecteur Jolanda

de Boer: “Ik heb mijn kennis gaandeweg

opgedaan. Mijn team en ik hebben enorm

veel geleerd van onze ECHA-specialist

(European Council for High Ability, een

Europese organisatie om het onder-

wijs aan (hoog)begaafde leerlingen te

verbeteren, red.). Waar nodig schakel

ik mensen in om te kijken hoe we Pas-

send onderwijs vorm kunnen geven voor

alle kinderen op onze school.” Collega-

directeur Ruud Hoogesteger: “Ik heb

Onderwijskunde gestudeerd, maar ben

geen hoogbegaafdheidsspecialist. Het

zijn de leerkrachten die weten hoe je deze

kinderen les geeft. Mijn kwaliteit moet

zijn om naar hen te luisteren en met hen

in gesprek te gaan.” Kim Verweij, SterQ!-

leerkracht in groep 4/5: “Ruud denkt

in mogelijkheden en oplossingen. Hij

netwerkt met andere schooldirecteuren

en biedt de leerkrachten kansen. Toen

ik me na mijn Leonardo-opleiding verder

wilde ontwikkelen, zocht hij mee naar een

geschikte opleiding en organiseerde daar

tijd en ruimte voor. Zijn kennis over hoog-

begaafdenonderwijs heeft hij van ons.”

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

Vakken als rekenen en taal doen hoogbegaafde leerlingen in de helft van
de tijd, zodat er onderwijstijd over is voor verrijking. Zoals leren schaken.
Foto: Corepics VOF / Nationale Beeldbank
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: op basisschool Het Overbos

in Oostvoorne ondersteunen sinds november (groot)ouders de leerlingen.

Drie ochtenden per week lezen, rekenen en spellen ze een half uurtje mee.

tekst astrid van de weijenberg

“Om leerstrategieën goed in te slijpen,

kunnen veel leerlingen extra vlieguurtjes

goed gebruiken”, ervaart Caroline

Stenneken, directeur van obs Het Overbos

in Oostvoorne (260 leerlingen). “Maar de

klassen zitten vol en de leerkracht heeft

niet altijd tijd voor een-op-een aandacht.

Tegelijkertijd zien we dat ouders heel

betrokken zijn bij school. Vooral inhou-

delijk. Ze helpen liever met leren dan met

spelletjes of feestjes.” Het boek ‘Leren

met ouders’ van Joris Spekle inspireerde

Stenneken om werk te maken van dit soort

ouderbetrokkenheid. Ook de wildgroei aan

externe huiswerkbegeleiding stimuleerde

haar, onder andere door de kansenongelijk-

heid die daaruit voortvloeit. “Wij willen

graag dat kinderen na

de schooldag buiten

kunnen spelen.

Bovendien is thuis

oefenen met je ouders

niet altijd gezellig.”

Speciale cursus
Stenneken ging aan

de slag met Educto,

een organisatie voor

zorg aan kinderen met

leerproblemen. Veertig

ouders volgden een

speciale cursus.

Ze kregen uitleg over

spelling- en reken-

onderwijs, maar ook

over pedagogische

principes: maak con-

tact, doe een didactisch spelletje, evalueer

met een smiley. Daarnaast werd duidelijk

verteld dat de pilot er niet is omdat de

school het niet zelf zou kunnen, ‘maar

omdat het zo fijn is dat we het met elkaar

kunnen’. De pilot past gewoon binnen het

bestaande budget. Alleen voor de ontwikke-

ling – de inzet van Educto – zijn extra kosten

gemaakt.

Met liefde
De groepsleerkracht en intern begeleider

zien welke leerlingen baat hebben bij extra

ondersteuning. Zij maken voor ieder kind

een schema voor zes weken. Leerkracht

en projectleider Jephta de Groot zorgt dat

het oefenmateriaal klaarligt. De leerkracht

houdt de regie en eindverantwoordelijk-

heid. De ouderondersteuning vindt plaats

op drie ochtenden per week, van half

negen tot negen uur. In alle hoeken van

de school zijn dan kinderen met een ouder

bezig. “Vaak ook aan mijn bureau,” vertelt

directeur Stenneken, “dat sta ik met liefde

af.” Meestal werken kinderen met hun eigen

(groot)ouders; als die niet kunnen, zoekt

de school een andere ouder. “Bijkomend

voordeel is dat ouders stipt om half negen

op school zijn en de leerkracht om negen

uur kan beginnen aan de instructie.”

Interventie
Het eerste half uur van deze dagen hebben

leerkrachten veel minder leerlingen in de

klas en dus extra tijd voor de zorgleerlin-

gen, die wel bij hen blijven. Stenneken:

“Voor hen is extra expertise nodig, die heeft

de leerkracht. De plusleerlingen gaan naar

een speciale plusleerkracht.” Projectleider

De Groot loopt gedurende het half uur met

de (groot)ouders rond en is beschikbaar

voor vragen. Ze kijkt of interventie nodig is

en of ouders en leerlingen plezier hebben.

De pilot is nu twee keer positief geëvalu-

eerd. De midden-leerlingvolgsysteemscores

tonen grote stappen op het gebied van

vaardigheden. Basisschool Het Overbos is

dus zeker van plan door te gaan. _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

‘ouders helpen liever
met leren dan met feestjes’

Drie keer per week leren kinderen van Het Overbos een half uurtje
samen met een ouder of grootouder.
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Op verkenning:
Digitaliseren van
overstap- en zorgprocessen

Hoe breng je de ondersteuningsbehoefte van
een leerling in kaart? Of hoe zorg je voor een
goede overdracht van gegevens bij het wisse-
len van school? Onderwijs Transparant werkt
dagelijks aan het ontzorgen van (basis)scho-
len rondom hun overstap- en zorgprocessen.
Onderwijs Transparant wordt met name ingeschakeld door
samenwerkingsverbanden. Het team helpt bij het structure-
ren en vertalen van de verschillende wensen in de regio. Een
voorbeeld is de door hen ontwikkelde 1Loket module, waar
ook het Samenwerkingsverband Dordrecht mee werkt.

Bernard Toet van Onderwijs Transparant: “We zijn een jaar
voor de invoering van passend onderwijs met acht samen-
werkingsverbanden om tafel gaan zitten. Daar is 1Loket uit
ontstaan. In 1Loket komen alle ondersteunings(aan)vragen
terecht en is daarmee het schakelpunt tussen leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte en het aanbod dat
hierin voorziet.”

De ontwikkeling hield niet op na die eerste gesprekken. Toet:
“De samenwerking met onze klanten is onze kracht. Samen
met hen blijven wij onze modules verfijnen, zoals nu met de
verschuiving die we zien van het expertisemodel naar het
schoolmodel.”

Wim Kolthof van het Samenwerkingsverband Dordrecht
werkt al langere tijd met Onderwijs Transparant en de 1Loket
module: “De Loketmodule bracht een mooie, vaste structuur
in de manier van werken. Meerdere partijen konden (op af-
stand) met elkaar samenwerken op een casus. Het logboek
maakt het een heerlijke transparante manier van werken en
de module houdt de ouders betrokken. Wat dat betreft maakt
Onderwijs Transparant hun naam meer dan waar.”

“Onze kracht zit in de
intensieve samenwerking

met onze klanten.”

Meer weten?
www.onderwijstransparant.nl | 088 - 2200 700 | info@onderwijstransparant.nl

21-9000-0823-01 AVS KP

“Het is zeker niet het geval dat iedereen met hetzelfde pro-
ces werkt,” legt Toet uit. “We bieden een generieke vorm aan
maar leveren ook maatwerk voor meerdere PO samenwer-
kingsverbanden. Als een samenwerkingsverband specifieke
verzoeken heeft, dan krijgt dit een plek in hun module.” Deze
ondersteuning is ook in Dordrecht goed bevallen. Kolthof:
“We hebben regelmatig werkoverleggen en de opbouw van
de module biedt veel flexibiliteit. Het is een goede combinatie
van gezamenlijk werken en vastheid. We zijn echt gegaan
van chaos binnen PO naar overzicht en structuur.”

Bernard Toet

- Advertorial -
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Op verkenning:
Digitaliseren van
overstap- en zorgprocessen

Hoe breng je de ondersteuningsbehoefte van
een leerling in kaart? Of hoe zorg je voor een
goede overdracht van gegevens bij het wisse-
len van school? Onderwijs Transparant werkt
dagelijks aan het ontzorgen van (basis)scho-
len rondom hun overstap- en zorgprocessen.
Onderwijs Transparant wordt met name ingeschakeld door
samenwerkingsverbanden. Het team helpt bij het structure-
ren en vertalen van de verschillende wensen in de regio. Een
voorbeeld is de door hen ontwikkelde 1Loket module, waar
ook het Samenwerkingsverband Dordrecht mee werkt.

Bernard Toet van Onderwijs Transparant: “We zijn een jaar
voor de invoering van passend onderwijs met acht samen-
werkingsverbanden om tafel gaan zitten. Daar is 1Loket uit
ontstaan. In 1Loket komen alle ondersteunings(aan)vragen
terecht en is daarmee het schakelpunt tussen leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte en het aanbod dat
hierin voorziet.”

De ontwikkeling hield niet op na die eerste gesprekken. Toet:
“De samenwerking met onze klanten is onze kracht. Samen
met hen blijven wij onze modules verfijnen, zoals nu met de
verschuiving die we zien van het expertisemodel naar het
schoolmodel.”

Wim Kolthof van het Samenwerkingsverband Dordrecht
werkt al langere tijd met Onderwijs Transparant en de 1Loket
module: “De Loketmodule bracht een mooie, vaste structuur
in de manier van werken. Meerdere partijen konden (op af-
stand) met elkaar samenwerken op een casus. Het logboek
maakt het een heerlijke transparante manier van werken en
de module houdt de ouders betrokken. Wat dat betreft maakt
Onderwijs Transparant hun naam meer dan waar.”

“Onze kracht zit in de
intensieve samenwerking

met onze klanten.”

Meer weten?
www.onderwijstransparant.nl | 088 - 2200 700 | info@onderwijstransparant.nl

21-9000-0823-01 AVS KP

“Het is zeker niet het geval dat iedereen met hetzelfde pro-
ces werkt,” legt Toet uit. “We bieden een generieke vorm aan
maar leveren ook maatwerk voor meerdere PO samenwer-
kingsverbanden. Als een samenwerkingsverband specifieke
verzoeken heeft, dan krijgt dit een plek in hun module.” Deze
ondersteuning is ook in Dordrecht goed bevallen. Kolthof:
“We hebben regelmatig werkoverleggen en de opbouw van
de module biedt veel flexibiliteit. Het is een goede combinatie
van gezamenlijk werken en vastheid. We zijn echt gegaan
van chaos binnen PO naar overzicht en structuur.”

Bernard Toet

- Advertorial -
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achtergrond

Minister Slob trok voor de zomer abrupt de

stekker uit het experiment ‘flexibiliseren

onderwijstijd’, maar de Tweede Kamer floot

hem terug. Straks mogen misschien wel alle

basisscholen onder voorwaarden flexibele

schooltijden hanteren.

tekst daniëlla van ’t erve

‘Geef ons gewoon
Kinderen zongen een protestlied, ouders schreven brieven

en boden een petitie aan en scholen en onderwijsorgani-

saties maakten bezwaar. Het nieuws dat minister Slob het

experiment flexibiliseren onderwijstijd beëindigde, waar-

door de pilotscholen zich weer aan de wet zouden moeten

gaan houden, leidde vlak voor de zomer tot veel onbegrip.

Een stap terug in de tijd, meent ook de AVS. De Tweede

Kamer floot de minister terug. Hij moet het wettelijk

mogelijk maken dat scholen onder voorwaarden kunnen

afwijken van de verplichte schoolvakanties en de vijfdaagse

schoolweek. Vooruitlopend op die wetswijziging mogen

de pilotscholen die aan de onderwijskwaliteit voldoen

hun flexibele schooltijden blijven hanteren. Inmiddels is

duidelijk dat de minister vanaf schooljaar 2020/2021 een

nieuw experiment wil starten. Of alle pilotscholen daar-

aan kunnen deelnemen, hangt af van de voorwaarden die

nog uitgewerkt moeten worden. Kader Primair zet de gang

van zaken op een rij en polst de directeuren van enkele

pilotscholen.

pilot sc hol en mogen to c h door me t  fl e x ibel e  sc hoolt i jden

de ruimte’

Ieder kind kan naar de zomerschool
van basisschool La Res in
Enschede, ongeacht hoeveel
ouders verdienen.
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‘Geef ons gewoon

Daarbij gaat de minister voorbij aan de vijf scholen die

de kwaliteit op orde hebben en draaien naar volle tevre-

denheid van ouders, leraren en leerlingen. “Bij minister

Slob hebben de risico’s voorop gestaan, niet de kansen”,

zegt Renate Klokman, directeur van basisschool La Res in

Enschede. “Dat is ontzettend jammer en onbegrijpelijk

als je ziet welke mooie mogelijkheden we creëren om kin-

deren extra aandacht te geven.”

3. Is er een verband tussen flexibele onderwijstijden en kwaliteit?
Volgens de inspectie wel. Vooral nieuwe scholen lopen de

meeste risico’s, schrijft ze in haar eindrapport. Er gaat te

veel tijd op aan de organisatie, wat het geven van kwalita-

tief goed onderwijs in de weg staat.

“Onzin”, vindt Frank Groot, directeur van Sterrenschool

de Ruimte in Almere Poort, die kampt met een onvol-

doende beoordeling. “Het is niet eerlijk dat slechte resul-

taten gebruikt worden als excuus om het experiment te

stoppen. Het causale verband met flexibele schooltijden is

niet hard te maken. Er zijn veel meer oorzaken voor kwa-

liteitsproblemen. Onze school heeft een onrustige periode

gehad met veel wisselingen van de wacht. Als startende

school kun je dan in de hoek komen waar de klappen

vallen. Dat is nu achter de rug: er staat een team waar-

mee we de toekomst in kunnen en je ziet de resultaten

omhoog gaan. Maar dat staat volkomen los van een ouder

die op een ander moment vakantie wil nemen, waardoor

een kind even niet op school is.”

“Met vastgestelde vakanties kun je de kwaliteit ook niet

garanderen”, valt directeur Wessels van Montessorischool

Casa hem bij. “Volgens de wet mag je nu gedurende

twaalf weken geen onderwijs geven. Maar waar slaat dat

op? Zijn kinderen in die tijd niet in staat om te leren

ofzo? Scholen moeten hun kwaliteit waarborgen, maar

daar gaat deze wetgeving niet bij helpen.”

de ruimte’

1. Waarom wil minister Slob het experiment beëindigen?
Sinds 2011 kregen twaalf scholen de kans zelf hun vakan-

ties en lesdagen in te delen. Twee voorwaarden: leerlingen

moesten minimaal 940 uur les krijgen en hun resultaten

moesten op niveau zijn. Na acht jaar maakte de onder-

wijsinspectie de balans op: vijf scholen haakten af door

kwaliteitsproblemen en twee voldeden nog niet aan alle

kwaliteitseisen. Minister Slob acht daarom het risico te

groot om de wet te veranderen, waardoor alle scholen zou-

den mogen afwijken van de verplichte schoolvakanties en

de vijfdaagse schoolweek.

2. Zijn de risico’s van flexibele onderwijstijden echt zo groot?
Dat is eigenlijk niet te zeggen, vinden de meeste betrok-

kenen. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het experiment

betreft een heel kleine groep scholen en is niet represen-

tatief. Om écht iets te kunnen zeggen over de impact van

flexibilisering op de onderwijskwaliteit moet substantieel

onderzoek worden gedaan.”

De variabelen in dit experiment waren te groot, meent

directeur Tessa Wessels van Montessorischool Casa in

Pijnacker. “Er zijn zwakke scholen ingesprongen die al

jaren geen groei toonden en dit experiment aangrepen

om zichzelf te profileren, met alle negatieve gevolgen van

dien. We hebben geen eerlijke kans gekregen om aan te

tonen dat flexibel onderwijs werkt.”

Ook Montessorischool Casa in Pijnacker groeide enorm (er is een
wachtlijst) en liet een digitaal programma ontwikkelen voor het rooster,
waardoor iets heel complex nu eenvoudig is.
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4. Is goed onderwijs wel mogelijk wanneer zowel leerlingen als
leerkrachten in- en uitvliegen vanwege vakanties?
“Ja, als je het goed regelt”, meent directeur Groot van

Sterrenschool de Ruimte. “Bij ons betaalt het schoolbestuur

een extra leerkracht die anderen tijdens hun vakantie

vervangt. Het is wel eens puzzelen in het rooster, maar

het is goed te doen. De vervangende leerkracht is uitste-

kend op de hoogte van de leerlijnen en weet wat er van

hem gevraagd wordt, waardoor leerlingen prima hun pro-

gramma kunnen volgen.”

“Naast deskundige leraren is een goed leerlingvolgsysteem

belangrijk”, stelt collega-directeur Wessels. “Flexibel onder-

wijs gaat hand in hand met onderwijs op maat. Door het

leerlingvolgsysteem kan elke leerkracht goed aansluiten op

waar een kind gebleven is. Ook voor het rooster hebben we

een digitaal programma laten ontwikkelen, waardoor iets

heel complex nu eenvoudig is geworden.”

“Het experiment heeft uitgewezen dat het op veel scholen

prima lukt”, aldus Hans van der Most, directeur van de

Sterrenschool in Apeldoorn. “Alles valt of staat met een

duidelijke visie en goede voorbereiding. Ik krijg wel eens

vragen van interimmanagers die in maart bellen en in

augustus willen beginnen met flexibele tijden om hun

school weer op de rit te krijgen. Het eerste wat ik zeg: tel er

minimaal een jaar bij op, als het er geen twee zijn. Zomaar

even beginnen zonder ouders, team en bestuur erin mee te

nemen, is gedoemd te mislukken.”

5. De minister stelt dat flexibel onderwijs duurder is, waardoor
sommige pilotscholen een hoge vrijwillige ouderbijdrage vragen.
Dit zou kansengelijkheid in de weg staan. Hoe zit dat?
“Het klopt dat er extra formatie nodig is. Bij ons betaalt het

bestuur de extra leerkracht voor de vervanging, de reke-

ning komt dus niet bij ouders te liggen”, vertelt directeur

Groot van De Ruimte. “Juist door het experiment te stop-

pen, worden de ouders die minder geld hebben keihard

onderuitgehaald. Zij kunnen niet in de zomer op vakantie,

want dat is te duur.”

Montessorischool Casa vraagt inderdaad een hoge ouderbij-

drage (ruim 1.000 euro per jaar), maar niet om flexibilise-

ring mogelijk te maken, aldus directeur Wessels. “Ouders

kiezen bewust voor alle extra’s die we ervan betalen, zoals

een warme lunch en het dierenverblijf. Iedereen is welkom

en we hebben dan ook een gemengde leerlingpopulatie.

Met ouders die het niet kunnen betalen, spreken we een

regeling af. Zij kunnen zich bijvoorbeeld inzetten als vrij-

williger. Van kansenongelijkheid is dus geen sprake.”

“Flexibel onderwijs gaat ongelijke kansen juist tegen”,

meent directeur Klokman van La Res, waar de vrijwillige

ouderbijdrage 25 euro bedraagt. “Ieder kind kan bij ons

naar de zomerschool, ongeacht hoeveel ouders verdienen.

Juist dan kunnen we leerlingen die dat nodig hebben extra

tijd en aandacht bieden. Het is bovendien wetenschappelijk

aangetoond dat de lange zomervakantie voor extra leerach-

terstand zorgt. De minister kan dat tegenspreken, maar wij

merkten elk jaar opnieuw dat de kennis is weggezakt en

dat is nu niet het geval.”

De flexibele onderwijstijden van de Sterren-
school in Apeldoorn voorzien in een behoefte:
het aantal leerlingen is in acht jaar bijna
verdriedubbeld.

‘ f l e x i b e l  o n d e r w i j s  g a at
o n g e l i j k e  k a n s e n  j u i s t  t e g e n ’

26

941426-02_026_23-Aug-19_13:26:28_walter



6. De pilotscholen mogen toch doorgaan, onder bepaalde
voorwaarden. Blij?
“Natuurlijk”, reageert directeur Van der Most van de

Sterrenschool in Apeldoorn, “maar we houden wel een

flinke slag om de arm. Eigenlijk voel ik niets voor een

nieuw experiment. Het blijft afwachten waar de minister

mee komt: wordt het uiteindelijk een wetswijziging, welk

tempo en welke voorwaarden gaan er gelden?”

Van der Most vindt het onterecht dat Slob de negatieve

conclusies zwaarder heeft laten wegen dan de positieve.

Zo beoogde het experiment de aansluiting tussen werk

en privé te bevorderen en dat is gelukt, blijkt ook uit het

inspectierapport. Zijn school op de Veluwe voorziet volgens

hemzelf duidelijk in een behoefte: in acht jaar tijd is het

aantal leerlingen bijna verdriedubbeld naar 170. “Veel

ouders doen seizoenswerk en kiezen bewust voor onze

school, omdat zes weken de kinderen thuis of op de bso

opvangen geen optie is. Een ander deel van de ouders vindt

het ook gewoon prettig om buiten de dure zomervakantie

weg te kunnen.”

Directeur Groot uit Almere zou het liefst helemaal geen

voorwaarden zien. “Nederland is veel te conservatief gewor-

den, dat staat vernieuwing in de weg. Echt betuttelend wat

er gebeurt. Stel dat onderwijskwaliteit een randvoorwaarde

is en de school komt in minder vaarwater, moet die er dan

mee stoppen? Nogmaals, kwaliteit heeft geen rechtstreekse

relatie met flexibele onderwijstijd. Dus geef ons gewoon de

ruimte.”

“Aan de ene kant wordt er geroepen dat je leerlingen moet

voorbereiden op de toekomst, aan de andere kant worden

we gehinderd door wetgeving die nergens op slaat”, vindt

directeur Wessels, die haar school in Pijnacker ook enorm

zag groeien en met een wachtlijst kampt. “Dat ouders

vakantie mogen nemen wanneer ze willen, is puur bijzaak.

Het gaat erom dat je anders naar onderwijs en opvang gaat

kijken. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van

kinderen. Hoe strakker onze systemen, hoe moeilijker het

voor kinderen is om te kunnen zijn wie ze zijn.”

7. Wat is voor basisscholen – ook buiten de pilot – nu al mogelijk?
Sinds 2006 biedt de regelgeving al meer flexibiliteit in

onderwijstijd. Zo kan een school zelf de begin- en eindtij-

den van een schooldag bepalen, net als het exacte aantal

uren onderwijstijd per dag, week, maand en jaar en de

planning van niet centraal vastgestelde vakantieweken.

Ook mag een school zeven keer een vierdaagse schoolweek

inplannen. Directeur Klokman van La Res: “Het is de vraag

of het voor kinderen wel goed is om heel lang zonder

onderbreking door te gaan. Ze zijn gebaat bij een kortere

zomervakantie, wat nu niet mag. De regels staan nu cen-

traal, niet het belang van kinderen.” _

achtergrond

Op Sterrenschool de Ruimte in Almere Poort betaalt
het bestuur de extra leerkracht voor de vervanging,
maar komt de rekening niet bij ouders te liggen.

‘ h e t  c a u s a l e  v e r b a n d  t u s s e n
s l e c h t e  r e s u ltat e n  e n
f l e x i b e l e  s c h o o lt i j d e n  i s
n i e t  h a r d  t e  m a k e n .  e r  z i j n
v e e l  m e e r  o o r z a k e n  vo o r
k w a l i t e i t s p r o b l e m e n ’

27k ader prim air september 2019

941426-02_027_23-Aug-19_13:26:36_walter



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

Een beroemde oud-leerling of betrokken politicus als beschermheer of -vrouw:

veel schoolleiders praten er niet graag over, maar het kan veel betekenen voor het imago

van een school. Zowel bij leerlingen als bij ouders. tekst larissa pans

Een bekende
ambassadeur
geeft je school
smoel

achtergrond

Topvoetballer Davy Klaassen bracht regelmatig een verras-

singsbezoek aan zijn oude basisschool, de Lorentzschool

in Hilversum. Ook opende hij naast de nieuwe locatie

het Cruijff Court ‘Davy Klaassen’. Leuk natuurlijk, maar

schoolleider Jeroen Jansen van de Lorentzschool is de eer-

ste die de ‘ambassadeurstaak’ van Klaassen bagatelliseert.

Het waren eerder toevallige bezoekjes dan dat er een uit-

gekiende strategie achter zat, zegt hij. Bovendien: sinds de

middenvelder in het buitenland voetbalt, is hij niet meer

langs geweest. “Maar veel leerlingen, en zeker hun voet-

balminnende ouders, weten nog wel dat Davy Klaassen op

hun school heeft gezeten en zijn daar trots op. En als we

hem zouden benaderen voor bijvoorbeeld het openen van

een sponsorloop, is de kans groot dat hij langskomt, als

zijn agenda het toelaat.”

‘d e  m e e s t e  p o l i t i c i ,  s p o r t e r s
e n a r t i e s t e n  z i j n  b e s t  g e n e i g d
h u n  o u d e  s c h o o l  t e  p l e z i e r e n ’

Gevoelig Scholen die latere beroemdheden in hun

bankjes hadden of die bekende mensen aan hun school

hebben weten te binden, staan bepaald niet te springen

om te vertellen over deze ‘ambassadeurs’ en wat zij voor

hun school betekenen. Zo wil de middelbare school waar

minister-president Mark Rutte al negen jaar elke donder-

dagochtend maatschappijleer geeft niet meewerken

aan dit artikel. Ook al zal ‘meester Mark’ (zoals leerlin-

gen hem noemen) zeker bijdragen aan een positieve

beeldvorming van de school en hebben ze met hem een
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>

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

Een bekende
ambassadeur
geeft je school
smoel

traint en coacht professionals op het gebied van zicht-

baarheid en persoonlijke presentatie. Eerder was ze

zelf lerares, adjunct en directeur op basisschool De

Zevensprong in Houten. “Het gaat om de inhoud, zeggen

schoolleiders, maar ondertussen leest bijna geen ouder

het schoolplan en gaat men vaak af op bevindingen van

de buren. Een leuk berichtje over de school op internet

of een vrolijke foto in de krant kan voor ouders net de

doorslag geven om voor die school te kiezen.” De terug-

houdende of zelfs ronduit afwijzende reacties van som-

mige scholen op de vraag over hun ambassadeurs te

spreken, verbaast haar niet. “Onderwijsmensen hebben

in het algemeen weinig op met PR en met zeggen waar

ze goed in zijn. Marketing is – net als in de zorg – een

ambassadeur van jewelste in huis, het onderwerp ligt gevoe-

lig. Ook de Bloemcampschool in Wassenaar, de basisschool

waarop de prinsessen Amalia en Alexia zaten en waar nu

prinses Ariane nog leerling is, houdt de boot af. Hetzelfde

verhaal bij de Kees Boekeschool in Bilthoven, de basisschool

die grossiert in bekende oud-leerlingen (een greep: de prin-

sesjes Beatrix, Irene en Margriet, violiste Janine Jansen,

filmregisseur Nouschka van Brakel, presentator Maureen du

Toit).

Vies woord “Schoolleiders onderschatten het belang

van een lovend artikel in de krant over die bekende oud-

leerling die de school bezocht”, zegt imagodeskundige

Zabeth van Veen van adviesbureau ImagoMatch. “Of die

topvoetballer die een clinic kwam geven op zijn oude basis-

school. Dat zijn de verhalen die rondgaan, die blijven

hangen bij ouders. Daar kunnen scholen eigenlijk heel

gemakkelijk goede sier mee maken.” Van Veen adviseert,

Topvoetballer Davy Klaassen bracht regelmatig een bezoekje aan zijn oude basisschool, de Lorentzschool in Hilversum.

‘e e n  v r o l i j k e  foto  i n  d e  k r a n t
k a n  vo o r  o u d e r s  n e t  d e
d o o r s l a g  g e v e n  o m  vo o r  d i e
s c h o o l  t e  k i e z e n ’
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Ex-schoolleider van het Calvijn College in Amsterdam, Jolanda
Hogewind, verbond ambassadeurs aan de school om het imago te
verbeteren. Zoals Ahmed Marcouch, wijlen Eberhard van der Laan en
Lodewijk Asscher.

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

beetje een vies woord.” Daarnaast is er ook een valkuil: dat

een ambassadeur toch niet bij de school blijkt te passen

of in een affaire verzeild raakt. Van Veen: “Als de ambas-

sadeur negatieve publiciteit krijgt, raakt de school zelf

ook een beetje besmet. Hoe ouders en leerlingen ambas-

sadeurs beoordelen, verschilt bovendien. Leerlingen zul-

len een artiest of sporter heel interessant vinden, terwijl

ouders eerder een minister of bekende wetenschapper

zullen waarderen: die laat zien dat het wel goed zit met de

cognitieve vaardigheden die de school hem of haar heeft

bijgebracht.”

Hulptroepen Wie wél wil vertellen hoe het werkt

met ambassadeurs en waarom schoolleiders er voor open

zouden moeten staan, is Jolanda Hogewind. Bij deze

Amsterdamse schoolleider werd het werken met ambas-

sadeurs geboren uit samenwerking met indirect bij de

school betrokken mensen. Zij werd begin 2019 school-

leider op het IJburg College (“Ik zoek voor deze school

ook weer ambassadeurs”), maar was daarvoor sinds

2009 directeur van het Calvijn met Junior College, zoals

het toen nog heette. Een ‘zwarte’ middelbare school in

Amsterdam Oud-West met veel problemen. Onder andere

door bemoeienis en ambassadeurschap van bekende poli-

tici als Lodewijk Asscher, Ahmed Marcouch en toenmalig

burgemeester Eberhard van der Laan en met enthousiaste

medewerking van Ajacied en oud-leerling Abdelhak Nouri

kon de school een succesvolle doorstart maken. De school

had een slecht imago en was in verwaarloosde toestand

toen Hogewind aantrad: ongemotiveerde leerlingen, een

cynisch en klagerig docententeam, een oud en slecht

onderhouden gebouw, bewaking voor de deur. Het was aan

haar om de school er weer bovenop te helpen en daar kon

ze alle hulp bij gebruiken. Hogewind schakelde als ‘hulp-

troepen’ bewust ambassadeurs in: die konden met hun

kunde en frisse blik meehelpen veranderingen te bewerk-

stelligen. “Allemaal mensen die zich het lot aantrokken

van de school en de leerlingen. Ze hielden zich bezig met

het Calvijn vanuit hun functie, maar raakten gaandeweg

steeds meer betrokken. Zij werden echt medestanders,

ambassadeurs voor verbetering en vernieuwing van de

school.”

30

941426-02_030_23-Aug-19_13:26:38_walter



achtergrond

Slecht imago omdraaien Hogewind voerde een

nieuwe onderwijsvisie door en liet de docenten op een

andere manier naar de leerlingen kijken. “Zij moesten

weer intrinsiek gemotiveerd raken en zien dat jongeren

het kapitaal van de toekomst zijn.” Ze verwierf extra

middelen van de gemeente en er kwam een nieuw school-

gebouw, opgezet rondom het nieuwe onderwijsconcept.

“Onderschat niet de invloed die uitgaat van een nieuw

schoolgebouw op ouders en leerlingen”, zegt imago-

deskundige Van Veen. “Dat geeft ze het idee dat er écht

iets veranderd is.” Ze volgde de gang van zaken rondom

het Calvijn College met veel interesse. “Zij hebben heel

goed gebruik gemaakt van de reddingsboeien die ze

toegeworpen kregen.” De Calvijn-operatie was van een

andere categorie dan het inzetten van een bekende rap-

per of topsporter om

het lustrum van je

school extra luister

bij te zetten, stelt

Van Veen. “Ze hebben

hun slechte imago

slim weten om te

draaien.” Imago blijft

echter kwetsbare

materie. Want inmid-

dels heeft het Calvijn

College toch weer

een smetje opgelopen

door onduidelijk-

heid en vertraging

rondom de examen-

uitslag. Een externe

onderzoekscommis-

sie komt uiterlijk

30 september met

haar bevindingen.

Zomergasten Schoolleider Hogewind ziet dat er ook

een nadeel kan kleven aan het toelaten van ambassadeurs

met hun invloed in de school. “Het gevaar is dat je de

school uit handen geeft. Toen we sterker werden, voelde

ik ook: deze school is van óns, directeur, docenten en

leerlingen. Ik waardeerde heel erg wat onze ambassadeurs

deden en was dankbaar voor alle hulp, maar dacht ook:

dit is mijn opdracht, ik moet ervoor waken dat we zelf

eigenaar blijven van het proces.” De rol van ambassadeurs

is voor Hogewind duidelijk: “Zij moeten het verhaal van

de school vertellen. Jij kan wel zeggen dat je trots bent

en dat je school zo goed is, maar als zij het voor je doen

heeft het veel meer zeggingskracht en een groter bereik.”

Het ambassadeurschap werkt pas echt als de ambassadeur

daadwerkelijk een band heeft met de school en er oprecht

trots op is, beaamt deskundige Van Veen. De lovende

woorden van Eberhard van der Laan in het tv-programma

Zomergasten in 2017 – ‘Het Calvijn College is mis-

schien wel de beste school van Nederland’ – kwamen op

Hogewinds vakantieadres in Spanje terecht. “Er kwamen

enorm veel appjes binnen na die uitzending.” Het was

natuurlijk geweldige reclame voor het Calvijn College,

beaamt Van Veen. “Als de burgemeester pleit voor een

bepaalde school, denken ouders: ‘Dat doet die niet

zomaar, die school zal wel écht verbeterd zijn.’ Hetzelfde

effect heeft het wanneer de koninklijke familie de kin-

deren op een bepaalde school doet. Dat straalt af op die

school.” Ajacied Abdelhak Nouri bood na het behalen

van zijn diploma zelf aan ambassadeur van het Calvijn

te worden en was regelmatig op de school te vinden,

bijvoorbeeld bij het uitreiken van de scheidsrechter-

prijs aan een Calvijn-leerling. Regelmatig vertelde hij

in de media enthousiast over de school en hoe die hem

gevormd had. “Hij werd echt een ambassadeur voor de

leerlingen, hij was trots op hen en zij op hem.” Die fatale

oefenwedstrijd in juli 2017 tegen Werder Bremen,

waarin Nouri neerzeeg op het voetbalveld door te laat

onderkend hartfalen, noemt Hogewind “een enorm

drama”. Ze onderhoudt nog altijd contact met de fami-

lie. Inmiddels hebben Abdelhaks broers zijn ambassa-

deursrol op het Calvijn College met verve overgenomen.

Fotootje voor de site Ze kwamen Hogewind

niet aanwaaien, de ambassadeurs van naam en faam

die zich hard maakten voor haar school. Netwerken,

netwerken, netwerken, is haar devies. Je nek uitsteken

en soms ook iets terug doen, zoals de school ‘uitlenen’

aan ambassadeurs: soms mocht de plaatselijke PvdA-

afdeling er vergaderen, kwam er een delegatie uit het

bedrijfsleven langs voor een bezoek of werd er een

boekpresentatie gehouden. “Vóór schoolleiders in hun

oud-leerlingenbestand gaan napluizen welke potentiële

ambassadeurs er in hun bankjes hebben gezeten:

check wel subtiel of de oud-leerlingen in kwestie goede

herinneringen hebben aan de school”, zegt Van Veen.

“Dan heeft een verzoek om eens iets voor de school

te doen kans van slagen. Want ook al hebben politici,

sporters, artiesten en andere bekende mensen het

meestal druk, de meeste zijn best geneigd hun oude

school te plezieren als het verzoek bij hun huidige

professie past. Dan kan bijvoorbeeld een simpel verzoek

om een fotootje en schoolherinnering voor de website

ervoor zorgen dat die zich onderscheidt van sites van

andere scholen uit de buurt.” _

Imagodeskundige Zabeth van Veen: “Als de
burgemeester pleit voor een school, denken
ouders: dat doet die niet zomaar.”

‘c h e c k  w e l  o f  d e  o u d - l e e r l i n g e n
i n  k w e s t i e  g o e d e  h e r i n n e r i n g e n
h e b b e n  a a n  d e  s c h o o l ’
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Passend onderwijs is niet mislukt, teleurstellingen zijn te wijten aan

onrealistische doelen en slecht verwachtingsmanagement van overheid

en politiek. Dat betoogt Eppo Bruins, woordvoerder onderwijs namens

de ChristenUnie, in de politieke column van deze maand.

politieke column

Het vorige kabinet moest flink bezuinigen op

de overheidsuitgaven. De bezuinigingen wer-

den doorgevoerd in de vorm van decentrali-

saties: ‘Meer doen voor minder geld’ heette

het in het regeerakkoord uit 2012. Ook het

Passend onderwijs, voorheen gefinancierd

via ‘rugzakjes’, werd gedecentraliseerd naar

regionale samenwerkingsverbanden van

scholen. Geen verantwoording meer afleggen

aan ‘Den Haag’, maar aan elkaar. Op zich een

mooi principe. Toch werden de samenwer-

kingsverbanden – bedoeld als verbanden van

samenwerkende scholen – veelal ingericht

als nieuwe instituties met extra manage-

mentlagen én papierwinkel.

In de politiek is afgelopen jaren meermaals

uitgesproken: Passend onderwijs is mislukt.

Maar eerlijk gezegd weten we dat helemaal

niet. We hebben er in ‘Den Haag’ helemaal

geen zicht meer op. Als Kamerleden worden

we door ouders via email en sociale media

wel bestookt met negatieve casuïstiek, maar

de bewindspersoon hierop bevragen is de

afgelopen jaren niet zinvol gebleken. “Ik ga

er niet meer over”, zei Sander Dekker stee-

vast in debatten. “We moeten de evaluatie

afwachten” is sinds anderhalf jaar het wat

meer empathische antwoord van Arie Slob.

Toch was de decentralisatie op zich geen

slecht idee. Het grootste probleem lijkt te

zijn geweest dat het ministerie de systeem-

wijziging presenteerde met een aplomb alsof

vanaf nu alles anders en beter zou worden.

En dat terwijl er niet wezenlijk iets veran-

derde in het onderwijs. Als je het budget

bevriest (bij toenemende maatschappelijke

problematiek en gedragsproblematiek)

en een extra laag in de budgetverdeling

introduceert, moet je voorzichtig zijn met je

beloftes. De slogans van het ministerie logen

er desondanks niet om: “Ieder kind heeft

recht op Passend onderwijs!” en “Vanaf 2020

zijn er geen thuiszitters meer”. Beleid met

onrealistische, campagneachtige doelstellin-

gen leidt altijd tot teleurstelling. En dus kon

je de problemen vooraf uittekenen.

Ik denk dat je niet kunt stellen dat ‘Passend

onderwijs is mislukt’. Bij werkbezoeken aan

scholen zie ik juist mooie voorbeelden van

hoe het wel kan. En als ik mails zou krijgen

van ouders die vertellen over hoe fijn hun

kind het op school heeft, zou mijn inbox

vast tien keer zo vol staan. Maar het belab-

berde verwachtingsmanagement vanuit

politiek en overheid heeft veel teleurstel-

ling gebracht.

De beloftes hebben ertoe geleid dat verschil-

len van inzicht nu vaker lijken te worden

gejuridiseerd. Overheid én scholen én ouders

beroepen zich op regels, procedures en

verantwoordelijkheden. Leraren en school-

leiders zitten nu tussen twee vuren: overheid

en ouders. De tienminutengesprekken zijn

voor sommige leraren bijkans net zo stress-

vol als een inspectiebezoek. Wat een mach-

teloos gevoel moet het geven wanneer je als

leraar niet aan verwachtingen kunt voldoen

en je je als ouder niet serieus genomen voelt.

Het is mijn vurige wens dat de ontmoeting

en onderlinge betrokkenheid op elkaar en

op het kind centraal mogen blijven staan in

de school. Ik ben ervan overtuigd dat leraren

en schoolleiders met hart en ziel alles doen

om zo goed mogelijk onderwijs te geven.

En dat ouders gewoon het beste willen voor

hun kind. Als ouders en leraren schouder

aan schouder staan, versterken ze elkaar

en hebben ze hetzelfde doel. In die zin zou

je kunnen zeggen dat de decentralisatie

nog niet ver genoeg is gegaan. Pas wanneer

leraren en ouders beide het gevoel hebben

dat ze zelf regie kunnen nemen over wat

goed is voor het kind, is Passend onderwijs

geslaagd. _

Reageren?
Mail naar e.bruins@tweedekamer.nl

‘ b i j  w e r k b e z o e k e n  a a n
s c h o l e n  z i e  i k  j u i s t
m o o i e  vo o r b e e l d e n
v a n  h o e  h e t  w e l  k a n ’

Foto: Ruben Timman

passend onderwijs
verdient beter
verwachtingsmanagement
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Van de AVS

Lintje voor oud-directeur AVS
Burgemeester Bouwmeester (gemeente Leusden) reikte
in juni een koninklijke onderscheiding uit aan voormalig
AVS-directeur Roelf Willemstein.

Willemstein (64) kreeg het lintje vanwege zijn grote inzet voor

leiderschapsontwikkeling in het funderend onderwijs en het

welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen. Hij was inspirator

en stimulator van het intersectoraal en interdisciplinair werken in

integrale kindcentra (IKC’s). Onder zijn leiding kwamen honderden

netwerken, nascholingen en leergangen tot stand ten behoeve van

schoolleiders en -bestuurders.

Willemstein was oorspronkelijk leerkracht en directeur in het

speciaal basisonderwijs. Van 2000 tot 2018 was hij algemeen

directeur van de AVS en sinds 2010 daarbij tevens directeur van het

AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Hoe stel ik de lestijd van de leraar vast voor een schooljaar?

tekst jan stuijver

De AVS Helpdesk krijgt geregeld vragen over het verschil tussen de

(berekening lestijd van de) gemiddelde en werkelijke onderwijstijd

in een schooljaar.

Onderwijstijd is de tijd die kinderen in een schooljaar onderwijs

genieten. Je vermenigvuldigt hiervoor eerst het aantal weken in een

jaar (52) x de onderwijstijd per week (25 uur). Dat verminder je met

de door de overheid vastgestelde vakantie-uren (in 2020-2021 zijn

dat er bijvoorbeeld 300, inclusief Goede Vrijdag) en de marge-uren

(13 dagen à 5 uur = 65 uur). In dit voorbeeld is de onderwijstijd dus

52 x 25 – 300 – 65 = 940 uur.

Lestijd is de tijd die de leerkracht in het jaar les geeft. Die kun je op

twee manieren bepalen.

Rekenmethode 1, vanuit de gemiddelde onderwijstijd: je deelt de

onderwijstijd in een jaar door de onderwijstijd in een week, in ons

voorbeeld dus 940:25 = 37,6 weken lestijd.

Rekenmethode 2, vanuit de daadwerkelijke onderwijstijd:

je vermindert het aantal schoolweken (in dit voorbeeld 41)

met de verplichte feestdagen (4 stuks x 0,2 week = 0,8 week)

en de margetijd (65 uur = 2,6 weken). Zo kom je op dezelfde

37,6 weken lestijd.

Het aantal schoolweken varieert per jaar en per regio door de

vakantiespreiding. Als je uitgaat van gemiddelde onderwijstijd, is

de lestijd ieder jaar gelijk. Uitgaande van de daadwerkelijke onder-

wijstijd verschilt de lestijd, afhankelijk van aantal schoolweken in

het jaar.

Na de totstandkoming van de CAO PO (versie maart 2019) heeft de

AVS een handleiding werkverdelingsplan opgesteld (www.avs.nl/

artikelen/handreiking-werkverdelingsplan). In de herziene publi-

catie ‘De jaartaak in het primair onderwijs: van werkdruk naar

gedeelde arbeidsvreugde’ (versie juni 2019) is het werken met het

werkverdelingsplan opgenomen. Hiervoor is een rekenmodel o.b.v.

gemiddelde onderwijstijd opgesteld om de schooltijden te bepalen

en de jaarplanning te maken, op te vragen via helpdesk@avs.nl.

De jaartaakpublicatie is te bestellen via www.avs.nl > vereniging

> publicaties.

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

je lidmaatschapsnummer wanneer je 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

Foto: Thomas Boelaars
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Nieuwe AVS-medewerkers

Rob van Ooijen (r.vanooijen@avs.nl)

werkt sinds 1 juli bij de AVS als

interim hoofd communicatie. Rob is

een ervaren en allround marketing-

en communicatieprofessional en

perswoordvoerder. Hij werkte onder

andere voor de samenwerkende

hulporganisaties achter Giro 555 en CPS

Onderwijsontwikkeling en -advies.

Eveneens sinds 1 juli is Dave Huismans

(d.huismans@avs.nl) in dienst bij de

AVS als vervangend eindredacteur

van vakblad Kader Primair in

verband met zwangerschapsverlof.

Dave is een ervaren bladenmaker

op overheidsgebied en schreef

voor diverse publicaties uit de

onderwijssector.

a v s  i n  d e  p e r s

Eindtoets, schoolleiderstekort en juridisering
BNR Nieuwsradio interviewde AVS-voorzitter Petra van Haren

op 19 juni over de verschillen tussen de diverse eindtoetsen.

Bijvoorbeeld: volgens de Cito Eindtoets kan een leerling naar

de havo, terwijl IEP of Route 8 een vwo-advies geeft. De score

voor de toets heeft onder meer te maken met de taligheid ervan.

Van Haren: “De vergelijkbaarheid van de toetsen is gewaarborgd,

dat heeft het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Maar

sommige leerlingen komen bij de ene toets beter tot hun recht

dan bij een andere. Dit toont de relatieve waarde van de eindtoets

aan. Als second opinion is het een goed instrument, maar het

schooladvies blijft belangrijk.”

In de Volkskant en Metro gaf de AVS op 21 juni haar mening over

het verschuiven van de eindtoets naar begin maart en het geven

van een voorlopig schooladvies tussen 1 februari en 1 maart

(tussen 15 april en 1 mei volgt het definitieve schooladvies).

De AVS reageerde instemmend op de handhaving van de eind-

toets als second opinion na het leidende schooladvies van de

basisschool.

In EenVandaag sprak Van Haren op 8 juli over de personeels-

tekorten in het onderwijs. Het tekort aan schoolleiders is

procentueel nog groter dan dat aan leraren. Bijna een op de

twintig scholen dreigt zonder schoolleider te komen te zitten.

“Als we dat tekort niet

oplossen, worden de overige

problemen alleen maar

groter”, aldus Van Haren.

De AVS zet zich onder andere

in voor een eerlijk salaris

voor schoolleiders, dat recht

doet aan de toenemende

druk op de beroepsgroep.

Diverse media, waaronder NRC, de Volkskrant, BNR, RTLZ

en Editie NL, interviewden via de AVS schoolleiders over het

lerarentekort en hun inspanningen – ook in hun zomervakantie – om

de formatie rond te krijgen.

Ook in EditieNL was er op 8 juli bij monde van de AVS-voorzitter aan-

dacht voor het schoolleiderstekort én de toenemende juridisering in

het onderwijs, naar aanleiding van het uitsluiten van een leerling van

deelname aan de eindmusical.

Op 22 juli werd Petra van Haren opnieuw geraadpleegd door RTL 4,

het AD en Hart van Nederland over een vader die via de rechter

een IQ-test eiste voor zijn dochter, omdat hij twijfelde aan het

schooladvies.

v e r s l a g
a v s - l e d e n r a a d - v e r g a d e r i n g j u n i

CAO PO, dreigende tekorten
en Schoolleidersagenda

De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar
2018/2019 vond plaats op 14 juni.

Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen

in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de CAO PO en het

recent verschenen rapport ‘Verkenning schoolleiders’ van het

Arbeidsmarktplatform PO over de (aantoonbaarheid van de)

dreigende tekorten aan schoolleiders. Ook werkt de AVS samen

met OCW en andere partners in de sector aan het opstellen van een

‘Schoolleidersagenda’, die moet schetsen wat er in de toekomst

nodig is door, voor, van en met schoolleiders. De ledenraad gaf

suggesties mee voor deze agenda.

Het complete verslag vind je op www.avs.nl/artikelen/verslag-avs-

ledenraad-14-juni-2019. De AVS Ledenraad vergadert weer op 7 en

8 november 2019.
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

b r o c h u r e  o p l e i d i n g e n  e n
l e e r g a n g e n 2 0 1 9  e n 2 0 2 0

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering

meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — maatwerkenadvies@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Marieke van Leeuwen.

Opleidingen, leergangen en trainingen
september en november 2019

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

• Training De schoolleider als goede werkgever, de highlights (po) 27 september Jan Stuijver

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) 30 september Jef van den Hout

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum – IKC** (po) 1 oktober Henk Derks, Lisette Verploegen

• Leergang Middenkader*** (po) VOL! Volgende startmoment is 16 maart 2020. 1 oktober Tom Roetert

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 2 oktober Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po en vo) 3 oktober Pia Umans

• Training Begroten met beleid, de basis (po en vo) 4 oktober Joke Walraven

• Leergang Action Learning** (po en vo) 7 oktober Peter de Roode

• Leergang Gespreid leiderschap** (po) 7 oktober Brigit van Rossum

• Leergang Talentvol leiderschap** (po) 10 oktober Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po) 10 oktober John Schreijer, Cock Raaijmakers

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 10 oktober Vera Ruitenberg

• Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** (po) 10 oktober Dick Middelhoek

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 11 oktober Brigit van Rossum

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) 11 oktober Jan Stuijver

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 30 oktober Patricia Aerts

• Leergang Stimulerend beoordelen: gespreksvoering in breed perspectief** (po en vo) 31 oktober Tom Roetert

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 7 november Jan Jutten

• Leergang Strategische communicatie en PR** (po) 14 november Noud Cornelissen

(onder voorbehoud)
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7 eendaagsen

Leergang Strategische
bedrijfsvoering

Als schoolleider wordt steeds meer van

je verwacht dat je gericht stuurt op

onderwijsresultaten en dat je daarbij

anticipeert op de ontwikkelingen die op

de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch

invulling? Kennis hebben van en inzicht in bedrijfsvoeringsproces-

sen zijn een must. In deze leergang kijken we breed naar bedrijfs-

voering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg,

veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische planning

heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je eigen lei-

derschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vormen de

rode draad. We werken en oefenen met casussen en praktijksitua-

ties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfvertrouwen

gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en

financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 10 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering

2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Stimulerend
beoordelen: gespreksvoering in
een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het

functioneren van medewerkers is een

van de belangrijkste taken van een

leidinggevende. Samen in gesprek zijn

over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat

vraagt, is geen eenvoudige zaak. Dit vraagt van de leidinggevende

kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en

oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s. Vaak is er

een drempel om beoordelen (en waarderen) te zien als vanzelf-

sprekende afronding van de gesprekkencyclus. Belangrijke

onderdelen in de leergang zijn de onderzoeksmatige collegiale

visitatie, het verbeterplan en (persoonlijkheids)testen. Ook komen

modellen, theorieën, praktische en procedurele zaken rondom het

voeren van functioneringsgesprekken en beoordelen aan de orde.

Doelgroep: (startende) schoolleiders, adjunct-directeuren, (cluster)

directeuren en startende schoolleiders po en vo

Startdata: 31 oktober 2019 en 6 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘Organisatie van de school’

(deelthema onder ‘Regie en strategie’) en ‘HR-beleid’ (deelthema

onder ‘Regie en strategie’)

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

stimulerendbeoordelen

V.l.n.r. Diana van Oostrom, Marieke van Leeuwen en Vera Ruitenberg

‘Welke opleiding of leergang past bij mij
en bij de uitdaging van mijn school?’

Twijfel je tussen verschillende leergangen?
Wil je graag nog wat meer informatie?

Neem contact op met Marieke van Leeuwen,
Diana van Oostrom of Vera Ruitenberg.
Ze denken graag met je mee over een
passend opleidingstraject.

Mail cel@avs.nl of bel 030-2361010
Ons aanbod vind je op www.avs.nl/professionalisering

Ople
id

in
gsa

dvie
s

op m
aat
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6 eendaagsen

Leergang Professioneel
kapitaal en uplifting leadership:
opwaartse kracht in de school

Het realiseren van kwalitatief hoog-

staand onderwijs met hoge opbreng-

sten kan alleen als we bereid zijn te

investeren in het schoolteam. Bij het

ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’ dient het accent te ver-

schuiven van de focus op het individu naar de focus op het team als

geheel. Voor de schoolleider betekent dit: van de dansvloer naar het

balkon. Andy Hargreaves heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar

leiderschap in excellente organisaties. Welk leiderschap maakt in

zeer goed functionerende organisaties het verschil? Deze vijftien

variabelen (FF-en) komen in het boek Uplifting leadership in hun

onderlinge samenhang aan bod, verbonden met onder andere

recente inzichten in veranderingsprocessen.

Doelgroep: leidinggevenden/schoolleiders en middenkader

Startdatum: 19 december 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’

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

professioneelkapitaal

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen.

Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over

de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst,

gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk

over moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen

moesten ontwikkelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we

meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal,

waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken,

voelen en doen’ hand in hand gaan. We maken een originele

reis, die voor een ieder anders verloopt. In samenwerking met de

Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 10 oktober 2019 of 9 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘toekomstgericht onderwijs’

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

praktischefilosofie

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

enkele IKC’s en maken een ondernemingsplan. Na afloop hebben zij

hun strategisch denken en handelen vergroot in relatie tot de ont-

wikkeling en/of aansturing van een IKC en kunnen een integraal

curriculum ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 1 oktober 2019 of 10 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘In relatie staan tot de

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

onderwijs’ en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering’ (hoort bij thema ‘Regie

en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (hoort bij thema

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ikc
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opleidingen schoolleider basisbekwaam en vakbekwaam

‘Je krijgt constant een spiegel voorgehouden’
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt in samenwerking met NSO CNA twee schoolleidersopleidingen aan,

gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Twee deelnemers delen hun ervaringen.

tekst astrid van de weijenberg

Schoolleidersopleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam

Doelgroep Basisbekwaam: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en coördinatoren die zich willen ontwikkelen tot schoolleider.

Doelgroep Vakbekwaam: voor functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider

Basisbekwaam en een afgeronde middenmanagementopleiding.

Startdatum beide opleidingen: 15 januari 2020. Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv

‘Ik stel me nu
zakelijker op’

Maikel Beumer, locatieleider
bij basisschool Heilig Hart
in Hernen en manager ict en
ibp bij schoolbestuur Kans
& Kleur, volgt de opleiding
Schoolleider Vakbekwaam.

“Een schoolleider moet enthousias-

meren en innoveren. Dat vind ik het

leuke aan het vak: bedenken hoe je

wilt werken op deze school. Ik heb

lang geleden al eens een midden-

managementopleiding gevolgd.

Daarom heb ik nu gekozen voor

Schoolleider Vakbekwaam. Je komt

er medecursisten uit allerlei regio’s

tegen, een groot voordeel boven een incompanytraining. Het maakt je

wereld groter. Als ict’er ken ik de meeste collega’s van andere scholen

namelijk al. Bovendien begint deze opleiding in januari en duurt tot

december. Dat is prettig, want dan heb je in de drukke junimaand niet

ook nog eens de afronding van je opleiding.

Ik heb er in de praktijk ook meteen wat aan. Op een kleine school leer

je heel snel schakelen, maar vergeet je wel eens planmatig naar de

lange termijn te kijken. Dat leer ik in de opleiding. Ook uit de litera-

tuur steek ik daar veel over op. Daarnaast krijg ik constant een spiegel

voorgehouden. Die toont mij hoe ik ben als leider. Ik wist wel dat ik

conflicten vaak mijd, maar door het benoemen van mijn rol heb ik

gezien hoe ik dat anders kan doen. Dat heeft al gewerkt: ik stel me nu

zakelijker op. En voel me daar goed bij. Daarmee verander je iemands

mening niet, maar je hebt jezelf goed in je functie gepositioneerd.

De feedback van de erg goede trainers helpt daarbij.”

‘Op een kleine school leer je
snel schakelen, maar planmatig
kijken leer ik in de opleiding’

‘Volgende stap
in leiderschap’

Jolanda Verwer,
intern begeleider

op de Amstelschool
in Ouderkerk aan

de Amstel, volgt de
opleiding Schoolleider

Basisbekwaam.

“Ik zat in de benoemings-

adviescommissie voor de

werving van een nieuwe

schoolleider op mijn school.

Dat vond ik zo leuk dat ik

dacht: die stap wil ik ook

maken. Wat is het beste

voor leerlingen en wat voor

de school? Dat bekijken is wat mij trekt in het schoolleider-

schap. De opleiding leert je de cultuur van je organisatie in

beeld te brengen, maar ook je eigen leiderschap. Het geeft

inzicht in wat voor leider jij bent. Waar worstel je mee? Zijn

dat overkomelijke of onoverkomelijke zaken? Hoe veel energie

moet je erin steken? Met dat inzicht kun je een volgende

stap zetten qua leiderschap. Ilse van Hal en Tom Roetert, die

de opleiding geven, zijn heel inspirerend. En wat je leert is

toepasbaar in de praktijk. Zo kreeg ik de tip mijn directeur

te vragen om ‘ondertiteling’: waarom doet zij wat ze doet.

Zo word ik al heel vroeg in processen meegenomen. Ook door

de intervisie die onderdeel is van de opleiding ben je praktijk-

gericht bezig. De lesdagen bereid je thuis voor door literatuur

te lezen of opdrachten te maken. Dat voelt absoluut niet als

een belasting, want het is heel interessant.”

‘Kijken wat het beste is voor
leerlingen en school, dat trekt

mij in het schoolleiderschap’
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voor: po en vo

van: Steunpunt Passend onderwijs, PO-Raad, VO-raad

wanneer: 20 september

waar: Muntgebouw, Utrecht

wat: landelijke conferentie

Integratie regulier en speciaal
onderwijs

Over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en

regulier onderwijs in po en vo. Zoals maatwerkarrangementen

in vmbo en vso, verbrede toelating in het sbo, ‘samenwonen’

in één gebouw. Met als doel meer maatwerk en echt Passend

onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die wat extra’s nodig

hebben. www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

voor: van kinderopvang tot universiteit

van: coöperatie Leren voor Morgen

wanneer: 10 oktober

waar: landelijk

wat: evenement

Dag van de Duurzaamheid
voor het onderwijs

Met leerlingen oplossingen zoeken voor de plasticsoep?

Deze dag met duurzame onderwijsactiviteiten door het hele

land toont duurzame initiatieven in het onderwijs, zoals de

Voorleesactie, Duurzame Docent 2019 en Spark the Movement.

Scholen kunnen aansluiten bij een activiteit of er zelf een orga-

niseren. De Sustainable Development Goals staan centraal.

www.dagvandeduurzaamheidonderwijs.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 jou geselec teerd

voor: kinderen vanaf 7 jaar

van: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

(NSGK)

wat: coöperatief bordspel

Spelend omgaan met
beperkingen

In het spel Uniekies werken kinderen samen om bijvoorbeeld

een opdrogende waterspeeltuin te redden. Elke Uniekie heeft

in het spel zijn eigen beperking, maar ook een unieke kracht.

Zo ervaren kinderen spelenderwijs wat het betekent om een

beperking te hebben en vooral dat je ook met een beperking

heel goed samen kunt spelen. Een hulpmiddel voor scholen en

andere organisaties die een inclusieve samenleving en burger-

schap hoog in het vaandel hebben staan. www.uniekies.com

voor: schoolleiders primair onderwijs

van: Schoolleidersregister PO

wanneer: 2 oktober

waar: Zilveren Vosch, Utrecht

wat: regiobijeenkomst

De essentie van goed
schoolleiderschap

Wat maakt het beroep van schoolleider uniek? Welke leider-

schapspraktijken zijn zo kenmerkend dat ze een plek verdienen

in de nieuwe beroepsstandaard? Deelnemers kunnen een

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en

zo mede richting geven aan de inhoud van toekomstbestendig

professionaliseringsaanbod. www.schoolleidersregisterpo.nl/

actueel/agenda

voor: leraren po en vo

van: LerarenOntwikkelFonds (LOF)

wanneer: 18 september

waar: De Reehorst, Ede

wat: gratis festival

Pionierende leraren
Ontmoetingsplaats voor vernieuwende leraren. Met workshops

als Gamen met je klas, lezingen van bijvoorbeeld Per-Ivar

Kloen over Maker education en een optreden van Meesters

met dromen. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen

van kennis en ervaringen met andere pionierende leraren.

https://loffestival.lerarenontwikkelfonds.nl
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voor: ict-coördinatoren, schoolleiders, privacy-officers,

functionarissen gegevensbescherming en bestuurders in po

en vo

van: Kennisnet

wanneer: 9 oktober

waar: NBC, Nieuwegein

wat: landelijke onderwijscongres

Informatiebeveiliging en
privacy

Bewust omgaan met informatiebeveiliging en privacy (IBP)

op school is belangrijk. Maar hoe kunnen scholen dit goed

regelen? Alle actuele ontwikkelingen komen aan bod en

deelnemers krijgen handvatten om direct te kunnen starten.

www.kennisnet.nl/bijeenkomsten

voor: schoolleiders en leraren po, vo, mbo, kinderopvang,

sportverenigingen

van: Stichting School & Veiligheid i.s.m. NPO Zapp en EO

wanneer: 23-27 september

waar: landelijk

wat: actieweek met gratis masterclasses

Week Tegen Pesten
‘Wees een held, met elkaar’ is het thema van 2019. De nadruk

ligt dit jaar op samenwerking: zorg met elkaar voor een goede

sfeer in de klas. Op www.weektegenpesten.com vinden scholen

informatie, de campagneposter en gratis (les)materialen om

eigen activiteiten te organiseren en te werken aan een positief

groepsklimaat. Er is ook een reeks gratis masterclasses voor

leerkrachten en schoolleiders.

voor: verantwoordelijken voor onderwijshuisvesting

van: Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD)

wanneer: 25 september

waar: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

wat: jaarlijkse dag

Onderwijsvastgoed
Inspelen op de energietransitie en leren wat de ontwikkelingen

in het onderwijsvastgoed voor de school kunnen betekenen:

het klimaatakkoord daagt met een routekaart onderwijsinstel-

lingen uit nú stappen te zetten. Het gaat om de versnelling van

de energietransitie door een forse opschaling. Meer informatie:

www.ivvd.nl/agenda/onderwijsvastgoed-dag

voor: bètadocenten vo (wiskunde, natuurkunde, scheikunde,

biologie, techniek en informatica)

van: docentennetwerk T3 (Teachers Teaching with

Technology)

wanneer: 9 oktober

waar: Wageningen Universiteit

wat: interactieve inspiratiedag

Innovatie in de klas
Samen met andere bètadocenten vakoverstijgend innoveren in

workshops, pitches en speeddates rondom onderzoekend leren,

innovatie in het klaslokaal en de toekomst van het bètaonder-

wijs. Daarbij komen ook technologie, inspiratie delen, STEM en

curriculumontwikkelingen aan bod. Wiskundeleraren kunnen

gratis een introducé meebrengen. www.t3nederland.nl

voor: onderwijsprofessionals en hulpverleners

van: Euregionaal Congresbureau

wanneer: 12 september

waar: Jaarbeurs (Hallencomplex), Utrecht

wat: jaarlijks congres

Ondersteuning
hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden kunnen de nodige hindernissen ervaren, waar-

door hun talenten niet optimaal ontwikkeld en benut worden.

Er zijn vele manieren om ze daarbij te ondersteunen. Hier gaan

de sprekers uitvoerig op in. Meer informatie en aanmelden:

www.congresburo.com

voor: ouders, begeleiders en leraren van kinderen met

autismespectrumstoornis in po, vo, mbo

van: Kosmos uitgevers

wat: boek

Met autisme valt goed te leren
Hoe bepaal je samen – met ouders én leerkrachten – de juiste

autismebegeleiding? Dit boek geeft tips om schoolgaande

kinderen adequaat te begeleiden en de schoolperiode zo

prettig mogelijk te laten verlopen. Met speciale aandacht

voor overgaan, de wet Passend onderwijs en thuiszitters.

www.kosmosuitgevers.nl
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ALS ONDERWIJSPROFESSIONAL
WERKEN IN AZIË OF AFRIKA?

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
OP ZATERDAG 2 JUNI 2018.
MELD JE AAN VIA VSO.NL/MEET-VSO
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0577 411 556

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

48 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

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.

48 VERBLIJVEN IN:

> Oostvoorne

> Ossendrecht

> Stroe

> Evertsoord

> Huizen

> Oosterhout

> Austerlitz

> Baarn

> Epe

> Teteringen

> Vierhouten

www.groepsgebouw.nl/avs

1_4_st_AVS_fc_F.indd   1 19-08-19   17:31

21-7000-0916-01 AVS KP 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

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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boekbespreking

baat het niet,
dan schaadt het wel

Ondanks mooi geformuleerd beleid raken kinderen die moeite hebben

naar school te gaan verstrikt in procedures, doorverwijzingen en

goedbedoelde kortetermijninterventies. Hoe kan het beter, vroeg

Remko Iedema zich af. tekst marleen huisman, cadans primair

Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar

school kan, gaat Remco Iedema –  manager

Sociaal Domein bij een gemeente – op

onderzoek uit. Ze belandt namelijk in een

systeem van verkokering, ongeïnteres-

seerdheid en onmenselijkheid, ervaart hij.

Een systeem vol mensen die elk overtuigd

zijn van hun eigen aanpak en professio-

naliteit, maar het grote geheel uit het oog

verliezen. Dat uitgangspunt schetst het voor-

woord van zijn boek al. In 232 pagina’s zoekt

hij vervolgens antwoorden op vier vragen:

Wat is normaal? Wat gebeurt er eigenlijk?

Hoe kun je dat verklaren? Hoe zou het beter

kunnen?

De titel refereert aan de kwetsbare kinderen

waar interventies voor worden gekozen die

eerder beschadigen dan helpen. Kinderen

die moeite hebben om naar school te gaan

en waarvan de ouders de weg kwijtraken in

de enorme verscheidenheid aan goedbe-

doelende organisaties. Iedema duidt zijn

eigen ervaringen vanuit twee perspectieven:

als vader en als manager. Hij refereert aan

managementboeken die hem geïnspireerd

hebben en aan zijn vele eigen gesprekken

met ouders, inspectie, managers, leerkrach-

ten, huisartsen en jeugdzorgmedewerkers.

Het eerste deel beschrijft mede aan de hand

van gesprekken met ouders, hulpverleners

en school de frictie tussen wat zij in de

onderlinge communicatie en relaties nor-

maal vinden en wat er werkelijk gebeurt.

In het tweede deel van het boek worden ver-

klaringen gezocht en gevonden: de werelden

van onderwijs en jeugdbeleid worden als

twee verschillende werelden gezien én de

denkrichting van beleid naar uitvoering klopt

niet. Die levert voor ouders en kinderen situ-

aties op die eerder belemmeren dan helpen.

In het derde deel, over verbetermogelijkhe-

den, stelt Iedema dat verantwoordelijkheid

en initiatief moeten liggen bij de mensen

die dagelijks met ouders en kinderen

werken, stelt hij. Hij illustreert dat met het

(echt gebeurde) voorbeeld van een gesprek

waarin vijftien personen een kind bespreken

en twaalf daarvan niet kunnen vertellen wat

ze bijdragen aan de oplossing voor dit kind.

In het vierde deel gebruikt Iedema de

sleutels tot werken volgens de bedoeling,

zoals Wouter Hart die aanreikt in zijn boek

‘Anders Vasthouden’ – bijvoorbeeld die van

de abstracte klant naar die ene mens. In dit

geval: spreek over wat een kind nodig heeft,

niet over andere zaken. Dat maakt de com-

plexe materie mooi concreter en helpt lezers

mee te denken, met een beroep op onze

opdracht de beloftes van Passend Onderwijs

en de decentralisatie van de Jeugdzorg in

te lossen. Met leiderschap zonder ego, dat

professionals vraagt wat ze nodig hebben

en hen helpt hun verantwoordelijkheid te

nemen. Dat zich afvraagt wat samenwer-

kingsverbanden toevoegen voor kinderen.

Dat echt luistert.

Gemakkelijk leest het boek niet, mede door-

dat meningen, visies, emoties, achtergrond,

literatuur en frustraties door elkaar lopen.

De auteur laat zich niet altijd even genuan-

ceerd uit. Maar de urgentie om gezamenlijk

te veranderen wordt goed gemotiveerd en

blijft ook na het lezen hangen. De aandacht

voor het onderwerp is te prijzen en helpt

formuleren waar we naartoe willen. Het kind

verdient het dat wij ernaast gaan staan en

door zijn of haar ogen kijken. _

Baat het niet, dan schaadt het

wel. Remko Iedema, mei 2019.

www.uitgeverijpepijn.nl

Ook een actueel

onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

‘ n i e t  a lt i j d  e v e n
g e n u a n c e e r d ,  m a a r
d e u r g e n t i e  w o r d t
g o e d  g e m ot i v e e r d ’
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Uitgelicht
thema | Vijf jaar Passend onderwijs
Leerkrachten zijn kritisch: zij én hun klassen worden er

extra door belast, ervaren ze. De financiële en culturele

kloof tussen zorg en onderwijs zit vaak oplossingen in

de weg en het aantal thuiszitters is hardnekkig. Toch

zijn er ook scholen waar het inmiddels wel werkt.

pagina 12

achtergrond | Flexibele onderwijstijden:
straks op alle scholen toegestaan?
Minister Slob trok voor de zomer abrupt de stekker uit

een experiment met pilotscholen. Onterecht, volgens hen.

En volgens de Tweede Kamer, die Slob terugfloot.

Ze mogen door. pagina 24

actueel

2 Online-actie #schoolleidergezocht in volle gang
AVS voert opnieuw actie voor schoolleiders

3 4,5 miljoen extra voor regionale aanpak lerarentekort
Onafhankelijke aanjager aangesteld

4 Nieuwe ronde Teambeurs PO
Schoolleiders kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming

Kennis waar

je team

direct mee

aan de slag

kan.

Dat wíl je.

Probeer nu een
gratis demo
www.e-wise.nl/avs

Met ons online cursusaanbod van ruim 80 cursussen

heeft je team altijd iets te kiezen wat aansluit bij de

eigen interesses en leerbehoeftes. In samenwerking

met de beste docenten worden actuele theorieën

besproken die de praktijk niet uit het oog verliezen.

Online nascholing
voor Leraren

21-9000-0948-01  AVS KP 2019-20-01
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REIS DOOR DE MENS

Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt
dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
De spectaculaire ‘reis door de mens’ biedt een
bijzondere onderdompeling in de werking van het
menselijk lichaam en het belang van een gezonde
levensstijl.

Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | 071-7510200
info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

Speciale tarieven
voor scholen

Voor grote en

kleine groepen

Diverse

combinatie-

pakketten

Individuele
audiotour
(8 talen)

Gratis
educatieve
speurtochten

1 begeleider per

starttijd gratis

- Advertentie -
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