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Inhoud juni Kaderspel _ door ingrid doornbos

Zichtbaar onzichtbaar

Na een vluchtige blik op de grafieken en tabellen, gaat mijn aandacht terug

naar het eerste rijtje. Zie ik het nu goed? Wordt de schoolleider niet genoemd?

Nee, echt niet. De schoolleider staat niet in het rijtje ‘wat bepaalt de kwaliteit

van het onderwijs’. Een rij waarin wel ‘sfeer op school’ en ‘tijd voor creatieve

vakken’ wordt genoemd. Het is een opsomming samengesteld door Ouders

& Onderwijs en gepubliceerd in De Staat van de Ouder 2019. Ouders zien niet

wat een schoolleider doet om de kwaliteit van een school op peil te houden

en te verhogen. En dat is eigenlijk ook niet zo gek. Een echte leider staat

namelijk achter zijn team. Het belang van het team en van de leerlingen staat

voorop, daarachter staat de schoolleider. Een schoolleider geeft leraren ruimte

en verantwoordelijkheid om te groeien en om leerlingen te laten groeien.

De onzichtbaarheid van een schoolleider maakt leraren zichtbaar.

Maar onzichtbaar zijn heeft ook een keerzijde. Het maakt onbekend en onbekend

maakt onbemind. Juist in een tijd waarin schoolleiders waardering verdienen,

is dit op z’n zachtst gezegd lastig. Ik stel dan ook voor om als schoolleider

zichtbaar onzichtbaar te zijn. Hoe ik dat bedoel? Zo: onzichtbaar achter het

team, zichtbaar voorop naar buiten richting schoolbestuur, raad van toezicht,

gemeente en politiek. Dat laatste hebben we het afgelopen jaar samen gedaan:

tijdens acties, in gesprekken met leden van de Tweede Kamer, in gesprek met

minister Slob. Ook bracht de AVS dit jaar samen met de VO-raad De Staat van

de Schoolleider 2019 uit. Hierin wordt het onzichtbare werk van de schoolleider

zichtbaar gemaakt. De uitgave is te lezen en te downloaden op www.avs.nl/

staat-van-de-schoolleider-2019

En de ouders? Je kunt De Staat van de Schoolleider nu nog meesturen met de

laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Ik wens je namens de medewerkers

en het bestuur van de AVS een goede zomerperiode toe!

Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).

Kaderspel en tweets van de (vice)voorzitter van de AVS zijn terug te lezen op

www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur
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actueel

arbeidsmarktplatform po publiceert ‘verkenning schoolleiders’

Tekort aan schooldirecteuren steeds urgenter
Er is in het primair onderwijs een tekort aan schoolleiders. Hoe groot het tekort precies is, is lastig vast
te stellen. Duidelijk is wel dat de problematiek van het schoolleiderstekort nog urgenter wordt. Dit staat
in de ‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO, het platform van de werkgevers- en
werknemersorganisaties in het primair onderwijs, waaronder de AVS.

Het ontbreken van accurate
cijfers heeft onder andere te
maken met het ontbreken
van actuele vacaturecijfers,
van een volledig overzicht
van de mate waarin en de
snelheid waarmee deze vaca-
tures worden vervuld en van
betrouwbare arbeidsmarkt-
prognoses. Ook worden in
de huidige arbeidsmarkt-
prognoses de voorspelde
tekorten onder directeuren
en leerkrachten samenge-
nomen. In de aanbevelin-
gen van de ‘Verkenning
schoolleiders’ staat dat het
loont om te investeren in
arbeidsmarktprognoses die
uitsluitend voor schoollei-
ders gelden. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “Het is nu
cruciaal om de harde cijfers
boven tafel te krijgen. Daar-
mee wordt het probleem
zichtbaar gemaakt en kan er
met alle betrokken partijen
in de sector gewerkt worden
aan een oplossing. Een geza-
menlijke inspanning van
alle sociale partners is

hierbij noodzakelijk.”

Aanwijzingen
Ondanks het ontbreken
van deze exacte cijfers, zijn
er wel sterke aanwijzingen
voor een krappe arbeids-
markt, zoals:
• De vergrijzing in de sec-
tor, waardoor veel school-
leiders de sector verlaten
vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde
leeftijd (bijna de helft van
de schoolleiders is 55 jaar of
ouder, 30 procent is 60 jaar
of ouder).
• Het aantal vacatures voor
directiepersoneel is de afge-
lopen jaren fors toegenomen
(van 295 fte in 2014/2015
naar 705 fte in 2017/2018).
Het aantal vacatures afgezet
tegen het aantal werkzame
directieleden (vacature-
intensiteit) is voor directie-
personeel het hoogst (ruim
8 procent in schooljaar
2017/2018). De vacature-
intensiteit voor leraren en
onderwijsondersteunend

personeel ligt op ruim
6 procent.
• Het aanbod van schoollei-
ders bestaat voor een groot
deel uit leraren die school-
leider worden. Op basis van
een enquête onder leraren
lijkt het schoolleiderschap
slechts door een kleine
groep leraren geambieerd te
worden. Factoren als werk-
druk, een grote verantwoor-
delijkheid en te laag salaris
dempen de ambitie.
• Schoolleiders geven in de
verkenning van het Arbeids-
marktplatform PO aan zelf
ook knelpunten op hun
arbeidsmarkt te verwachten
(ruim 39 procent ervaart op
dit moment een tekort aan
schoolleiders, ruim 82 pro-
cent verwacht dit op korte
termijn). Redenen liggen
met name in de onaantrek-
kelijkheid van het beroep,
de arbeidsvoorwaarden en
de hoge taakbelasting en
verantwoordelijkheid.

Ingrid Doornbos, vicevoorzit-
ter AVS: “Daar bovenop komt
dat verwacht mag worden
dat door het lerarentekort
nog minder leraren zullen
doorstromen naar de functie
van schoolleider. Hierdoor
loopt het schoolleiderstekort
nog verder op. Investeren
in zij-instromers en het
aantrekkelijker maken van
het beroep moeten priori-
teit krijgen. Dit is ook een
nadrukkelijke aanbeveling
in de verkenning.”

Kwalitatief tekort
Naast een kwantitatief tekort
kan de sector primair onder-
wijs ook te maken krijgen
met een kwalitatief tekort
aan schoolleiders. Bijvoor-
beeld als er een mismatch is
tussen de vaardigheden en
kennis van schoolleiders
in relatie tot de eisen die
aan hen worden gesteld.
Uitdagingen in en om de
school, zoals de toenemende
verbondenheid met de
omgeving, taakverbreding

Ontwikkeling aantal vacatures

directiepersoneel primair

onderwijs

Bron: Arbeidsmarktplatform

PO, Verkenning schoolleiders.

Verkenning naar de vraag

naar en het aanbod aan

schoolleiders in het primair

onderwijs, juni 2019
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actueelactueel

en technologisering stellen
andere, nieuwe eisen aan wat
schoolleiders moeten weten,
kennen en kunnen. Door
deze ontwikkelingen wordt
schoolleiders steeds vaker
gevraagd om inhoudelijke,
organisatorische en vooral
ook strategische keuzes te
maken.
De Onderwijsraad conclu-
deert in haar rapport ‘Een
krachtige rol voor school-
leiders’ (2018) dat de ruimte
voor de strategische rol van
schoolleiders en de ontwik-
keling van het schoolleider-
schap beperkt is, terwijl
dit steeds harder nodig is.
Het werk van schoolleiders
concentreert zich in de prak-
tijk veelal nog op dagelijkse
managementtaken. Dit vraagt
erom de kwalitatieve aspec-
ten van het vak goed in beeld
te krijgen en onderzoek te

doen naar de veronderstelde
relatie tussen tekorten en de
kwaliteit van het onderwijs.
AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Een goede school
heeft een goede schoolleider.
Deze relatie is aangetoond.
Daarom wil elke school met
een vacature voor een school-
directeur alleen een uitste-
kend gekwalificeerd persoon
aannemen. Het is daarom
essentieel om onderzoek te
blijven doen naar tekorten en
kwaliteit van onderwijs.”

Uit de ‘Arbeidsmarkt-
barometer po, vo en mbo
2017-2018’ blijkt dat 28 pro-
cent van de vacatures gezien
wordt als ‘moeilijk vervul-
baar’. Reden hiervoor is dat
kandidaten die zich melden
te weinig ervaring of exper-
tise hebben. Vicevoorzitter
Doornbos: “Er is dus een
potentieel van kandidaten
dat graag schoolleider wil
worden. Investeren in een
goed inwerktraject inclusief
professionalisering kan dan
ook een oplossing zijn.”

Loopbaanbeleid
Verder sluit het loopbaan-
beleid op scholen onvoldoen-
de aan bij de complexiteit
van het beroep, concludeert
het Arbeidsmarktplatform
PO. Dit kan het beroep ook
onaantrekkelijk(er) maken
en voor schoolleiders demo-
tiverend werken. Met kans
op uitstroom als gevolg.
Doornbos: “Daarom is het zo
belangrijk om scholing op
strategisch niveau te volgen,
bijvoorbeeld via een master-
opleiding.” _

Meer informatie:
’Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO:
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/strategisch-personeelsbeleid/
wat-is-bekend-over-het-tekort-aan-schoolleiders
De Staat van de Schoolleider 2019: www.avs.nl/staat-van-de-schoolleider-2019
AVS-peiling vacatures (juli 2018): www.avs.nl/artikelen/
tekorten-onderwijs-worden-problematisch

school niet verplicht tot aanspreken, maar in gesprek blijven is wenselijk

Per 1 augustus verbod
gezichtsbedekkende kleding
Per 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in
onder meer onderwijsinstellingen. Dat betekent dat mensen op school geen
bivakmutsen, integraalhelmen, nikabs of boerka’s meer mogen dragen.

De wet ‘Gedeeltelijk verbod
gezichtsbedekkende kleding’
bepaalt dat het dragen van
kleding die het gezicht
geheel bedekt of zodanig
bedekt dat alleen de ogen
onbedekt zijn of onherken-
baar maakt, verboden is.
Het verbod geldt voor alle
vormen van gezichtsbedek-
king zoals bivakmutsen,
boerka’s, nikabs en integraal-
helmen. Het verbod geldt in
onderwijsinstellingen, het

openbaar vervoer, overheids-
instellingen en zorginstel-
lingen. Een hoofddoek, een
geschminkt gezicht, een
sluier die het gezicht niet
bedekt of een hoofddeksel
vallen niet onder het verbod.
Ook gezichtsbedekkende
kleding die nodig is voor de
veiligheid of de gezondheid,
is toegestaan.

Duidelijke afspraken
De AVS had liever gezien dat

scholen hier in hun eigen
context en in samenspraak
met de MR en de ouderpopu-
latie zelf afspraken over had-
den mogen maken. Scholen
hebben in de schoolgids vaak
al afspraken over kleding en
communicatie tussen school
en ouders opgenomen. Het is
niet verplicht het verbod op
gezichtsbedekkende kleding
in de schoolgids op te nemen
en de school is ook niet ver-
plicht medewerkers of ouders

met gezichtsbedekkende kle-
ding aan te spreken. Andere
ouders of medewerkers kun-
nen wel de politie bellen.
Ook de wijkagent, mocht deze
op school zijn, is verplicht
dragers van gezichtsbedek-
kende kleding aan te spreken.
De AVS vindt dan ook dat het
te allen tijde belangrijk is dat
de schoolleider hierover het
gesprek voert in het team,
met de MR en de ouders.
Stichting School & Veiligheid
adviseert scholen hierover
afspraken te maken met de
wijkagent en deze vast te leg-
gen in protocollen. _

Meer informatie:
www.schoolenveiligheid.nl/
po-vo/kennisbank/wet-gedeel-
telijk-verbod-gezichtsbedek-
kende-kleding
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geen extra investeringen in primair onderwijs

AVS: ‘Voorjaarsnota getuigt van
gebrek aan onderwijsvisie’

Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch
voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners,
blijkt uit de Voorjaarsnota die het kabinet eind mei
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De AVS vindt dit
onbegrijpelijk. Voorzitter Petra van Haren: “Er spreekt
geen visie uit deze begroting doordat er geen prioriteit
gegeven wordt aan het primair onderwijs. Daarmee
creëer je problemen voor later. Als je nu niet investeert
in de basis, kunnen we straks de rekening betalen.”

De Voorjaarsnota biedt geen
extra ruimte voor salarisver-
hoging van schoolleiders.
Van Haren: “Er is wel een
aantal investeringen gedaan,
maar niet genoeg voor wat
er echt opgelost moet wor-
den. Wij vinden het heel
kwalijk dat er geen extra
geld voor de sector in zijn
geheel en in het bijzonder
voor schoolleiders is begroot.
De AVS wil dat die salaris-
verhoging er komt. Juist nu
de positie van schoolleiders
onder druk staat.”
Het schoolleiderstekort is
enorm en procentueel gro-
ter dan het lerarentekort.
Ook is de verantwoordelijk-
heid van schoolleiders in de
afgelopen jaren stilzwijgend
toegenomen naar dertig
beleidsgebieden. En er is
geen enkele administratieve
ondersteuning beschikbaar
om deze groei te onder-
steunen. Van Haren: “Het
schoolleiderstekort zal op
deze manier alleen maar
toenemen. Zonder goede
schoolleiders is er geen goed
onderwijs. Daar hoort onder-
steuning bij. Dat betekent
dat er geïnvesteerd moet
worden in schoolleiders en
onderwijsondersteuners.
Bij de AVS komen regelmatig

berichten binnen van school-
leiders die niet weten bij wie
ze bepaalde taken kunnen
beleggen. Zo is het inregelen
van vervanging niet een taak
waar je schoolleider voor
hoeft te zijn. Maar er is vaak
niemand anders om het te
doen. Leerkrachten hebben
ook al een hoge werkdruk.”

Cao-onderhandelingen
De AVS verwacht dat er
medio juni meer duidelijk-
heid komt over de referen-
tieruimte in het functiehuis
van het primair onderwijs.
Het gaat dan om de ruimte
die er is om de standaard
jaarlijkse salarisverho-
ging door te voeren. AVS-
voorzitter Van Haren: “We
hopen dat de scheefheid in
het salarisgebouw wordt
rechtgetrokken.”

Werkdrukvermindering
In de Voorjaarsnota is ook
geen (extra) geld opgenomen
voor werkdrukvermindering.
De AVS wil dat de huidige
gelden voor werkdrukver-
mindering niet over vier jaar
verspreid worden, maar zo
snel mogelijk volledig wor-
den ingezet. Nog beter is het
om de investeringen op te
hogen. Van Haren: ”We zijn

niet Rupsje Nooitgenoeg,
maar het gaat om goede
investeringen die de toe-
komst van het land aangaan.
Investeringen in kinderen,
in goede idealen. Bovendien
moet er tijd zijn voor inno-
vatie op scholen. Dat wordt
op deze manier echt de kop
ingedrukt.”

Leerlingenramingen,
bètatechniek en
Jeugdhulp
Omdat meer leerlingen
en studenten dan eerder
geraamd deelnemen aan
het Nederlandse onder-
wijs, worden de kosten
voor onderwijsinstellingen
die hierdoor ontstaan wel
gecompenseerd. Ook wordt
structureel 41 miljoen euro
per jaar vrijgemaakt voor
bèta- en techniekopleidin-
gen in het mbo en hoger
onderwijs. Daarnaast komt
het kabinet gemeenten de
komende jaren tegemoet
met een extra budget van in
totaal 420 miljoen euro in
2019, 300 miljoen in 2020
en 300 miljoen in 2021 voor
de decentralisatie van de
Jeugdhulp. Gemeenten zijn
nog niet in staat geweest om
de transitie- en transforma-
tiedoelen hiervan binnen

een termijn van vier jaar te
realiseren. Bovendien is er
sprake van een volume- en
uitgavenstijging.

Nederland vergeleken
met Europa
De Voorjaarsnota stelt ver-
der dat de uitgaven in 2019
met 1,5 procent stijgen ten
opzichte van 2018. Deze stij-
ging blijft achter ten opzich-
te van de geschatte groei van
2,2 procent van het Bruto
Binnenlands Product (bron:
www.cpb.nl). Wanneer je
de Nederlandse onderwij-
suitgaven aan het primair
onderwijs afzet ten opzichte
van andere Europese landen,
scoort Nederland laag (bron:
www.onderwijsincijfers.nl).

#onsonderwijs terug
naar de kern
De AVS voert momenteel
actie om de hoge werkdruk,
mede veroorzaakt door
allerlei (administratieve) ver-
plichtingen, in het primair
onderwijs aan de kaak de
stellen. Dit geldt niet alleen
voor schoolleiders, maar
voor alle collega’s in de
sector. #onsonderwijs terug
naar de kern is een een
uitbreiding van de eerdere
actie #wijschoolleiders druk-
ken onze stempel, om de
werkdrukverhogende ‘romp-
slomp’ van schoolleiders
nader onder de aandacht te
brengen en houden. _

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstuk-
ken/2019/05/27/voorjaars-
nota-2019
www.avs.nl/artikelen/onson-
derwijs-terug-naar-de-kern
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onderzoek kwf kankerbestrijding

Veel draagvlak voor rookverbod
op schoolterrein
Bijna 90 procent van de Nederlanders staat achter een wettelijk rookverbod
op schoolterreinen van middelbare scholen. 80 procent vindt dat de overheid
maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en
bijna driekwart wil dat de samenleving zich inzet voor een Rookvrije Generatie.
Dat blijkt uit onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende
maatregelen, uitgevoerd in opdracht van KWF Kankerbestrijding.

Driekwart van de Neder-
landers wil dat Nederland
een actief rookvrij beleid
voert. Bovendien wil de helft
van de ondervraagden zelf
een bijdrage leveren, onder
andere door het gesprek met
kinderen aan te gaan over de
schadelijkheid van roken (64
procent), een online petitie te
tekenen waarin de overheid
wordt opgeroepen maatrege-
len te nemen (46 procent) of
mensen aan te spreken die
roken in het bijzijn van kin-
deren (40 procent).
Zeven op de tien Neder-
landers vinden dat het

aantal plaatsen waar veel
kinderen komen en waar
niet gerookt mag worden,
moet worden uitgebreid.
In tien jaar tijd is het per-
centage Nederlanders met
deze mening toegenomen
van 71 procent (in 2009) naar
89 procent (in 2019). Naast
een wettelijk rookverbod
voor middelbare schoolter-
reinen gaat het bijvoorbeeld
ook om kinderboerderijen
(89 procent), speeltuinen
(87 procent), omgeving
kinderdagverblijven (85 pro-
cent) en buitensportterreinen
(85 procent).

Verplicht vanaf
augustus 2020
Scholen zijn verplicht voor
1 augustus 2020 een rookvrij
buitenterrein te hebben.
Het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport
(VWS) werkt aan deze wijzi-
ging van de Tabakswet, die
geldt voor het basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs,
mbo, hbo en universiteiten.
Uit onderzoek van het
Mulier Instituut, uitgevoerd
in 2018 in opdracht van het
Trimbos-instituut, blijkt dat
veel schoolpleinen al geheel
rookvrij zijn:

meer aspecten meegenomen

Onderwijsinspectie past jaarlijkse
prestatieanalyse aan
Vanaf schooljaar 2019/2020 verandert de inhoud van de jaarlijkse prestatieanalyse
voor basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs voegt meer aspecten toe aan
deze analyse, maar het doel en de werkwijze van de monitoring blijven gelijk.

EIn de jaarlijkse prestatie-
analyse van basisscholen
kijkt de inspectie naar
de gemiddelde eindtoets-
score, signalen en histori-
sche kwaliteitsoordelen.
Vanaf 1 augustus 2019 kijkt
de inspectie naar meer

aspecten. Ook de behaalde
referentieniveaus, de school-
adviezen, de plaats in het
voortgezet onderwijs na drie
jaar, de veiligheidsbeleving,
het welbevinden, de veran-
dering van schoolgrootte
en de schoolweging worden

meegenomen. De schoolwe-
ging is de nieuwe maat voor
de leerlingenpopulatie die
het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) berekent.
De gegevens zijn afkom-
stig uit BRON-bestanden,
bestanden van het CBS en de

door scholen aangeleverde
monitorgegevens sociale
veiligheid.

In schooljaar 2019/2020
toetst de inspectie de presta-
tieanalyse in de praktijk op
de voorspellende waarde. _

• 80% van de scholen in het
primair onderwijs

• 62% van de scholen in het
voorgezet onderwijs

• 14% van de mbo-scholen

Onderwijsinstellingen moeten
het rookverbod per 1 augustus
2020 ook handhaven. Doen ze
dat niet, dan kunnen ze boe-
tes verwachten van de Neder-
landse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA). Staatssecretaris
Blokhuis van VWS erkent dat
hij de regeldruk voor scholen
opvoert en dat er nog haken
en ogen zitten aan (de 24/7
handhaving van) het verbod.
“We moeten ook praktisch
zijn. Scholen hoeven natuur-
lijk niet ’s avonds in de bosjes
te posten om te controleren of
er niemand rookt.”
De einddatum van de inter-
netconsultatie Rookvrije
schoolterreinen is 19 juli
aanstaande. _

Meer informatie:
www.internetconsultatie.nl/
rookvrijeschoolterreinen
https://alliantie nederland

rookvrij.nl
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inspectie doet aanbevelingen

Huidig reken- en wiskundeonderwijs weinig
uitdagend voor hoogpresterende leerlingen
Het huidige reken- en wiskundeonderwijs daagt (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uit
om tot een hoger niveau te komen. Dat staat in het rapport ‘Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel)
hoogpresterende leerlingen’ van de Inspectie van het Onderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek is de daling van
het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen in rekenen en wiskunde.

In het onderzoek is gekeken
naar mogelijk effectieve
onderwijskenmerken op vier
niveaus: de leraar, les, school
en leerling. De onderzoekers
hebben de onderzochte ken-
merken die kunnen bijdra-
gen aan effectief reken- en
wiskundeonderwijs voor
hoogpresterende leerlingen
maar beperkt aangetroffen op
scholen en afdelingen.
Op het niveau van de leraar
zien de onderzoekers onder
andere dat op nog weinig
po-scholen en onderzochte
vo-afdelingen de leraren een
gedegen kennis hebben over
de leerlijnen en referentieni-
veaus rekenen en wiskunde
en dat ze niet altijd laten
merken dat ze hoge ver-
wachtingen hebben van hun
hoogpresterende leerlingen.

Op het niveau van de les con-
stateren de onderzoekers dat,
hoewel po-scholen uitdagen-
de middelen en materialen
gebruiken voor (potentiële)
hoogpresteerders, het gebruik
ervan op veel scholen nog ad
hoc is. Op het niveau van de
school signaleren de onderzoe-
kers dat op weinig scholen
sprake is van een doorgaande
lijn voor hoogpresteerders
en dat er beperkt aandacht
is voor de kwaliteit van het
onderwijs voor hoogpres-
teerders. Op het niveau van
de leerling is te zien dat 30
procent van de leerlingen van
groep 8 hoog presteert op de
toetsen van het leerlingvolg-
systeem, maar dat er in het
derde leerjaar van het vo nog
maar weinig leerlingen zijn
die hoog presteren.

Aanbevelingen
Het rapport bevat diverse
aanbevelingen die kunnen
bijdragen aan effectief en
uitdagend reken- en wiskun-
deonderwijs voor (potentieel)
hoogpresterende leerlingen:
• Het verdiepen van de vak-

inhoudelijke en vakdidacti-
sche kennis van leraren is
noodzakelijk.

• Leraren kunnen hun hoge
verwachtingen meer aan
de (potentieel) hoogpres-
terende leerlingen laten
merken en hiernaar hande-
len door deze te koppelen
aan concrete, realistische
doelen.

• Leraren moeten ook de
leerlingen die toekunnen
met minder uitleg een
passende instructie bie-
den. Dat kan een verkorte

basisinstructie zijn of een
instructie met verdiepende
en uitdagende denkvragen.

• Scholen hebben de poten-
tiële hoogpresteerders
en hun mogelijkheden
lang niet altijd in beeld.
Zij kunnen daartoe eerder
behaalde resultaten (verder
terug dan die van de vorige
groep) gebruiken.

• Scholen en afdelingen
kunnen de kwaliteit van
het reken- en wiskundeon-
derwijs aan de (potentieel)
hoogpresterende leerlingen
versterken door dit gericht
te onderzoeken en te
evalueren.

• De referentieniveaus voor
rekenen en wiskunde en
de daaraan gekoppelde
landelijke ambitieniveaus
moeten verder bekend
en verduidelijkt worden
bij besturen, scholen en
leraren.

• Leraren kunnen nog meer
ondersteund worden in
de vormgeving van het
aanbod (door materialen,
hulpmiddelen en uitleg)
om (potentiële) hoogpres-
teerders meer uit te dagen
in de reguliere reken- en
wiskundeles.

Meer informatie:
www.onderwijsinspectie.nl

Foto: Hans Roggen
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s c h o o l  a l s  vo r m in g sin s t i t u u t

Na de zomer stuurt minister Arie Slob

het wetsvoorstel ‘Verduidelijking

burgerschapsopdracht in het funderend

onderwijs’ naar de Tweede Kamer.

Doel hiervan is meer duidelijkheid

scheppen over de opdracht van scholen

om leerlingen burgerschapsonderwijs te

bieden. Want ‘burgerschap’ is nogal een

containerbegrip en raakt ook aan persoonlijke

vorming en identiteit.

tekst susan de boer

Het wetsontwerp bepaalt dat scholen hun leerlingen
kennis over en respect voor de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat bijbrengen. Ook wordt de
school gezien als plek waar leerlingen actief kunnen
oefenen met de vaardigheden die ze nodig hebben om
deel te nemen aan de samenleving. Tenslotte horen
leerlingen op school het goede voorbeeld te krijgen.
Burgerschapsonderwijs is sinds 2006 verplicht, maar,
zegt minister Slob: “De huidige opdracht in de wet is te
vaag en vrijblijvend. Voor burgerschap is nu nog niet veel
vastgelegd in de onderwijsdoelen, terwijl we het wel een
erg belangrijk onderwerp vinden. Aan die onduidelijk-
heid komt met dit wetsvoorstel een eind.” De minister
ziet het wetsvoorstel vooral als kompas. “Dat actief bur-
gerschap bevordert en verbinding tussen mensen veroor-
zaakt. Bij burgerschap gaat het om leren functioneren in
de democratische rechtsstaat. Dat is niet iets wat je bij
je geboorte meekrijgt, en lang niet alle kinderen leren
dat thuis. Juist daarom ligt er een belangrijke opdracht
bij scholen. Die kunnen dit naar eigen overtuiging
inkleuren, waarbij ze moeten voldoen aan de minimale
eisen die in de nieuwe wet staan. Ik schrijf alleen voor
dát scholen burgerschap moeten bevorderen, niet hóe
ze dit moeten doen. Scholen hebben alle ruimte om pas-
send bij de eigen schoolcontext en levensbeschouwelijke
of pedagogische visie aan de slag te gaan met burger-
schap.” De wetswijziging maakt het ook mogelijk dat de
onderwijsinspectie scholen er op aan kan spreken als

thema _ burgerschap en persoonlijke vorming

Over het thema

Burgerschap is de manier waarop mensen
deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is
dat met respect voor elkaar, voor de democratie
en de rechtsstaat en voor de vrijheden die
iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders
en verzorgers, een belangrijke taak om deze
gemeenschappelijke waarden over te brengen.
In 2016 blijkt uit een internationaal onderzoek
(International Civic and Citizenship Education
Study) dat Nederlandse leerlingen minder
kennis hebben dan leerlingen in omringende
landen over de democratische samenleving, de
onderliggende principes en toepassing ervan.
Ook geven Nederlandse leerlingen aan minder
goed een mening over een maatschappelijke
kwestie te kunnen onderbouwen. Dit is voor
minister Slob mede aanleiding om de invulling
van burgerschapsonderwijs aan te scherpen. In
De Staat van het Onderwijs signaleert ook de
inspectie dit voorjaar dat scholen meer aandacht
kunnen geven aan burgerschapscompetenties.
Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking
burgerschapsopdracht in het funderend
onderwijs’ wordt na de zomer behandeld in de
Tweede Kamer.
In dat voorstel staat onder meer dat de school
een oefenplaats is waar leerlingen oefenen
met vaardigheden die ze nodig hebben om te
functioneren in de samenleving. Veel scholen
doen dat al op een gerichte en planmatige
manier. Bijvoorbeeld via debatteren,
leerlingmediation of activiteiten met (oudere)
wijkbewoners, blijkt uit drie portretjes.
Tot slot een reportage over leerlingparticipatie,
en hoever je daarmee kunt gaan. Zo beslissen
leerlingen van de Juliana van Stolbergschool
in Waalwijk mee over de aanstelling van een
nieuwe directeur. “Het vraagt een stukje
lef, maar wij vinden persoonsvorming heel
belangrijk.”
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s c h o o l  a l s  vo r m in g sin s t i t u u t

ze scholen onvoldoende burgerschapsonderwijs geven.
Nu kan dat alleen als een school er helemaal niets aan
doet. Het plan van aanpak voor burgerschap moet ook in
de schoolgids komen te staan.
Overigens vormen het wetsvoorstel en de voorstellen
vanuit Curriculum.nu op het gebied van burgerschaps-
onderwijs twee aparte trajecten. Curriculum.nu gaat veel
gedetailleerder in op het wat, terwijl het wetsvoorstel
alleen kaders biedt. Slob: “Het is goed dat het ontwikkel-
team Burgerschap voorstellen heeft gedaan voor de ken-
nis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben. Leraren
en schoolleiders hebben hard gewerkt om de bouwste-
nen voor een nieuw curriculum vorm te geven.”
Slob was in een vorig leven zelf docent maatschappijleer.
“Meedenken over de invulling van burgerschapsonder-

Leren functioneren
in de democratische rechtsstaat

wijs zou ik als leraar enorm leuk hebben gevonden.
Stond ik nu nog voor de klas, dan zou ik een pleidooi
hebben gehouden om leerlingen veel te laten oefenen.”

Meer kennis “Je bent deel van de samenleving.
Daar moet je iets van weten en daar mag je iets van
vinden. Daar gaat het over”, zegt Hans Teunissen,
bestuurder en plaatsvervangend rector van scholenge-
meenschap voor mavo, havo en vwo De Nassau in Breda
en voormalig voorzitter van de landelijke vereniging
van docenten maatschappijleer. “Democratisch bur-
gerschap wordt in de nieuwe wet zowel inhoudelijk
als qua doelmatigheid en samenhang aangescherpt.
Curriculum.nu biedt handen en voeten om het concreet
te maken.”

“Vanuit de overheid
kunnen we de hand in

eigen boezem steken om
scholen beter te helpen en
verduidelijken wat van hen
minimaal verwacht wordt”,

aldus minister Slob.
Foto: Valerie Kuypers
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zijn voor alle leerlingen structureel ingeroosterd. Op de
school discussiëren leerlingen in teams over maatschap-
pelijke onderwerpen. Er worden politieke avonden
georganiseerd, waar ook wijkbewoners en jongerenorga-
nisaties van de politieke partijen aanwezig zijn. Iedere
ochtend worden er ‘goedemorgenfilmpjes’ vertoond, bij
wijze van dagopening, waardoor iedere dag start met een
gemeenschappelijk en vaak maatschappelijk element.
“Uit Brits onderzoek weten we dat er drie aspec-
ten belangrijk zijn bij burgerschapsonderwijs”, zegt
Teunissen. “Het moet een structurele plek hebben in het
curriculum, er moeten formele eisen zijn – bijvoorbeeld
met een toets – en het vak ‘burgerschap’ moet worden
gegeven door bevoegde leraren. Democratisch burger-
schap, ook als je het interdisciplinair aanbiedt, is echt
een vak, een professie. We geven leerlingen handvatten
om zich te bewegen in de wereld van morgen.”

Diverse samenleving Deelnemen aan de samen-
leving veronderstelt ook dat mensen met verschillende
achtergronden met elkaar moeten kunnen omgaan.
“Scholen staan voor de uitdaging om leerlingen onze
diverse samenleving te laten ervaren en dat is niet voor
iedere school even gemakkelijk”, zegt minister Slob.
“Een school met leraren en leerlingen die onderling
allemaal veel op elkaar lijken, zal zich meer moeten
inspannen voor het organiseren van ontmoetingen met
andersdenkenden dan een school die van zichzelf al
uitermate divers is. Maar het leren omgaan met verschil-
len tussen bijvoorbeeld mensen, culturen en denkbeel-
den is onmisbaar. Dat geldt ook voor het leren begrijpen
dat mensen keuzes maken over hoe ze hun leven willen
leven. Want dat is één van de kritieke kenmerken van
een democratie. Goed burgerschapsonderwijs maakt het
mogelijk om de vrije open samenleving te snappen en er
met elkaar vreedzaam in te leven.”
Hoewel scholen op basis van de eigen identiteit keuzes
kunnen maken, is Artikel 23 van de Grondwet – waarin
de vrijheid van onderwijs is geregeld – geen onbeperkte
vrijbrief om waarden en normen over te brengen die
haaks staan op de democratische samenleving. Slob: “De
democratische samenleving, de rechtsstaat en grondrech-
ten zijn de fundamentele beginselen die er voor zorgen
dat we vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Zijn
er scholen die zich afkeren van de samenleving, dan
kunnen we hen daarop aanspreken en indien nodig aan-
pakken via het wettelijk instrumentarium dat daarvoor
bedoeld is.”

Niet waardevrij Het begrip ‘burgerschap’ is niet
waardevrij, vindt Dick Middelhoek, docent praktische
filosofie bij onder meer het AVS Centrum Educatief
Leiderschap en interim-schoolleider in het voortgezet
onderwijs. “Het is de vraag wat we verstaan onder ‘een
goede burger’. Is dat iemand die volgzaam is of iemand
met een geel hesje aan?” Burgerschap is in ieder geval

Onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlandse leerlingen
minder dan hun leeftijdgenoten in Europa en de rest van
de wereld kennis hebben van democratie en rechtsstaat.
Dat verbaast Teunissen niet. “De ondervraagde leerlingen
waren 14 jaar en in Nederland komen die onderwerpen
vooral aan de orde in maatschappijleer in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Maar scholen maken zelf
keuzes, je kunt het er ook over hebben bij geschiedenis
of andere vakken. Veel scholen geven gelukkig ook nu al
vorm aan burgerschapsonderwijs.”

De twee lesuren per week voor maatschappijleer zijn
niet voldoende om een goed begrip te kweken van de
democratische samenleving. Op De Nassau nemen leer-
lingen dan ook naast maatschappijleer deel aan veel
activiteiten waarin democratie en persoonlijke vorming
een rol spelen. Zo is er de Nassau Academie, waar aan de
hand van interdisciplinaire onderwerpen aspecten van de
rechtsstaat voorbijkomen. Deze zogenoemde ‘minoren’

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

Docent, interim-schoolleider en bestuurslid van het Humanistisch
Verbond Dick Middelhoek: “Het is de vraag wat we verstaan onder
‘een goede burger’. Is dat iemand die volgzaam is of iemand met
een geel hesje aan?”
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Hans Teunissen,	bestuurder,	plaatsvervangend	rector	en
voormalig	voorzitter	van	de	landelijke	vereniging	van	docenten
maatschappijleer:	“Burgerschap	moet	een	structurele	plek	hebben
in	het	curriculum,	er	moeten	formele	eisen	zijn	en	het	moet	worden
gegeven	door	bevoegde	leraren.”	Foto:	Bart	van Vliet

niet iets wat je in een lesje kunt gieten. “Een mooie zin
uit het wetsvoorstel is dat school daartoe een oefen-
plaats is voor leerlingen. Want persoonlijke vorming is
praktisch, je moet handelen en de ruimte krijgen om
jezelf te vormen. Wat je wil is dat leerlingen zelf leren
nadenken. Daar kun je ze bij helpen. Het gaat over het
goede voorbeeld dat leraren geven in het respecteren van
andere meningen, van onderzoeken en niet oordelen.”
Middelhoek ziet die vanzelfsprekende aandacht voor de
burgerschapsopdracht meer vorm krijgen in het basison-
derwijs dan in het voortgezet onderwijs. “Op mijn school
zie ik vooral conciërges invulling geven aan burgerschap.
Zij spreken leerlingen aan op zaken als verantwoord
omgaan met elkaar, met het gebouw en met de omgeving
van de school.” Middelhoek, die ook hoofdbestuurslid

van het Humanistisch Verbond is, vindt dat burgerschap
raakt aan persoonlijke vorming en levensbeschouwing.
“Een school die op grond van zijn identiteit normen en
waarden overbrengt die recht tegenover ‘onze’ democra-
tische waarden staan, hoef je als overheid niet te verbie-
den. Maar wel kun je nagaan of leerlingen goed worden
toegerust op de toekomst in dit land. Dat kan best het
geval zijn, mogelijk staan deze leerlingen stabiel en vol
zelfvertrouwen in de wereld, en hebben ze alleen rare
opvattingen over bijvoorbeeld man/vrouw-verhoudingen.
Maar er zijn wel meer mensen met rare opvattingen die
toch aardig functioneren in ons land. En trouwens: wie
ben ik om te bepalen wat raar of niet raar is?”

Levensbeschouwelijke invalshoek Martin van
den Bor, schoolleider van cbs De Bron in Harderwijk, is
het van harte eens met Middelhoek dat burgerschaps-
onderwijs en persoonlijke vorming geen losstaande
onderdelen in het onderwijs kunnen zijn en bovendien
met elkaar zijn verweven. “Het gaat erom dat leerlingen
hun mening leren vormen en uitspreken, en daarbij res-
pectvol zijn naar de ander. Daaraan geven wij al dagelijks
aandacht. We gaan in op zaken als: wie ben je zelf, wat
is je positie in de samenleving, wat kun je bijdragen aan
de school, de wijk, de gemeente, het land en uiteindelijk
aan de wereld.” De school gebruikt de methode Kwink
om expliciet aandacht te besteden aan burgerschap en
sociaal-emotioneel leren. “Vanuit onze denominatie is de
levensbeschouwelijk invalshoek van belang. Wij hebben
bijvoorbeeld aan de hand van het neerstorten van de MH
17 in de bovenbouw uitgebreid gesproken over wat er
gebeurd is en over de grenzen van het luchtruim, maar
ook over vijandschap, naastenliefde en omzien naar
elkaar.”
Sommige onderwerpen zijn voor ouders of leerkrachten
controversieel. Van den Bor: “Bij seksuele vorming gaan
we in de bovenbouw in op transgenders en man-man en
vrouw-vrouw-relaties. We laten de ouders van te voren
weten welke onderwerpen er aan de orde zullen komen.
Dan zijn ze voorbereid als er thuis over gepraat wordt.
Als ouders bezwaar maken, leg ik uit dat het belangrijk
is dat we kinderen voorbereiden op de wereld.” Met leer-
krachten die principiële bezwaren hebben gaat hij in
gesprek, maar drijft het niet op de spits. “Als het echt een
moeilijke weg wordt, dan kan een collega die lessen over-
nemen. Ik wil ook zuinig zijn op de teamleden.”
Burgerschapsonderwijs en persoonlijke vorming zijn
volgens Van den Bor kerntaken van het onderwijs. “Naast
taal en rekenen zijn de vaardigheden omgaan met jezelf,
de ander en de wereld cruciaal voor onze leerlingen in de
toekomstige maatschappij.” _

thema _ burgerschap en persoonlijke vorming

‘e e n  s c h o o l  m e t  l e r a r e n  e n
l e e r l i n g e n  d i e  o n d e r l i n g  a l l e m a a l
v e e l  o p  e l k a a r  l i j k e n ,  z a l  z i c h
m e e r  m o e t e n  i n s pa n n e n  vo o r  h e t
o r g a n i s e r e n  v a n  o n t m o e t i n g e n  m e t
a n d e r s d e n k e n d e n ’
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Van een bloeiende debatcultuur en gezamenlijke activiteiten met wijkbewoners tot expliciete

aandacht voor communicatievaardigheden en leerlingmediation: scholen geven op veel

verschillende manieren vorm aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie.

Belangrijke waarden die ze over willen brengen: begrip voor anderen, verantwoordelijkheid

nemen voor elkaar en verdraagzaamheid. Brede vorming in de praktijk. tekst irene hemels

Meerdere kanten Ettema ontwikkelde een leerlijn
debatteren voor leerlingen vanaf groep 6. “Debatteren
nodigt uit om je te verdiepen in wat de ander vindt
en je op een respectvolle manier te uiten. Kinderen
leren spelenderwijs – zonder boos te worden – dat er
meerdere kanten aan een zaak zitten én ze vinden het
heel leuk om te doen. Ze zien het als een spel en een
wedstrijd, waarbij je goed moet kunnen argumenteren.
Het is mooi om te zien dat hun zelfbewustzijn groeit.
Debatteren doet een beroep op het actief gebruik
van de woordenschat en het vergroten van de kennis
van de wereld, wat weer een positieve invloed heeft
op begrijpend lezen. Dat hoor ik ook terug van mijn
collega-leerkrachten.” Al driemaal wonnen leerlingen
van het Mozaïek het landelijke Debattoernooi voor
basisschoolleerlingen.

vo r m g e v en  a a n  b u rg er s c h a p s o pd r a c h t:  d r ie  s c h o o l p o r t r e t t en

thema � burgerschap en persoonlijke vorming

Op obs het Mozaïek in Arnhem leren leerlingen vanaf
groep 6 wekelijks debatteren onder leiding van leer-
krachten. Er zijn scholen die de Tweede Kamer bezoe-
ken om te kijken hoe de democratie en de samenleving
werken. Maar als je écht wilt weten hoe de samenleving
in elkaar zit, moet je goed leren omgaan met elkaar.
Helemaal wanneer mensen andere ideeën hebben over
zaken, zegt leerkracht Conny Ettema. Debatteren is
daarvoor bij uitstek geschikt. “Debatteren draagt bij aan
tolerantie en kan leiden tot meer verantwoordelijkheid
en verdraagzaamheid. Het is lastig om te meten en het
is echt geen Haarlemmerolie, maar wij zijn ervan over-
tuigd dat kinderen door debatteren dieper en kritischer
leren nadenken en zich leren inleven in de ander.”

Eén waarheid Na de moord op Theo van Gogh in
2004 hoorde Ettema reacties van haar groep 8-ers die er
niet om logen. “Onze school staat in een onderwijsvoor-
rangsgebied en veel kinderen gaan uit van het bestaan
van één waarheid en dat is het. Ik stond voor de uitda-
ging om de leerlingen te leren andermans mening te
tolereren. Hoe ga ik het gesprek met hen aan zonder
hun mening af te keuren, het moet voor hen namelijk
wel veilig voelen.”

‘d e b at t e r e n  d r a a g t  b i j
a a n  to l e r a n t i e  e n  k a n  l e i d e n
tot  m e e r  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
e n  v e r d r a a g z a a m h e i d ’

o b s  h e t  m oz a ï e k ,  a r n h e m

‘Door te debatteren leer je
andermans mening tolereren’
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“Conflicten horen bij het leven. Conflicten zullen er ook
altijd zijn. Het gaat erom dat leerlingen leren hoe ze
geschillen en verschillen op een constructieve manier
kunnen bespreken en oplossen”, zegt Rick Volder, direc-
teur Cburg College, een school voor de vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg in Amsterdam. De onrust,
ruzies en vechtpartijen beu, gooide de schoolleiding vier
jaar geleden het roer drastisch om en voerde het pro-
gramma ‘Vreedzame school – democratie kun je leren’
in. Sindsdien is er in alle klassen wekelijks aandacht voor
communicatievaardigheden. Leerlingen leren feedback
geven en moeilijke onderwerpen met elkaar bespreken.
De positieve effecten lieten niet lang op zich wachten,

vertelt adjunct-directeur Alex Liefhebber. “Docenten erva-
ren dat het rustiger is in de klassen. Er ontstond al snel
een prettige sfeer, zoals je dat wenst op school. We mer-
ken veel dynamiek en acceptatie bij de leerlingen om
elkaar te helpen.”

Fouten mogen maken De aandacht voor com-
municatie is een schoolbrede pedagogische aanpak.
Liefhebber: “Er gebeurt altijd wel iets in de klas wat je
niet wilt. Jongeren gaan nu eenmaal soms over grenzen
heen. De manier van omgang met probleemleerlingen
is verbeterd. Waar voorheen nog weleens met een boze
stem gesproken of geschreeuwd werd, hanteren we nu

vo r m g e v en  a a n  b u rg er s c h a p s o pd r a c h t:  d r ie  s c h o o l p o r t r e t t en

Op obs het Mozaïek in Arnhem leren leerlingen vanaf groep 6 wekelijks debatteren.

‘Conflicten op een constructieve
manier oplossen’

c b u r g  c o l l eg e ,  v m b o - s c h o o l  (b a s i s  e n  k a d e r ) ,  a m s t e r d a m
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‘ w e  m e r k e n  v e e l  dy n a m i e k
e n a c c e p tat i e  b i j  d e  l e e r l i n g e n
o m  e l k a a r  t e  h e l p e n ’

een andere aanpak waarbij de docent rustig blijft en in
gesprek gaat met de leerling. Het gaat erom dat je niet
de leerling afkeurt, maar zijn gedrag. We laten leerlin-
gen ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze fouten mogen
maken en een mening mogen hebben. Dat is een belang-
rijk attitudeverschil en leidt ertoe dat jongeren zich
anders, socialer gaan gedragen.” Directeur Volder: “We
straffen minder en lossen dingen meer op met praten.
Dat voorbeeldgedrag heeft effect. Het loopt minder snel
uit de hand, escalaties zijn echt verleden tijd en schorsin-
gen komen zelden meer voor.”

Leerlingmediation Leerlingmediation maakt sinds
kort deel uit van de aanpak. De eerste groep leerlingen
heeft een speciale training gekregen om te bemiddelen
bij kleine incidenten. Volder: “De animo hiervoor is heel
groot. Met leerlingmediation stimuleer je dat leerlingen
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat was drie
jaar geleden nog niet mogelijk, toen hadden ze nog
onvoldoende handvatten om conflicten zelf op te lossen.
Nu zie je dat leerlingen elkaar spontaan aanspreken en
proberen ruzies te sussen. Er is wat meer begrip voor
elkaar, waardoor zaken minder snel uit de hand lopen.
Het is ook een mooie voorbereiding op hun taak in de
maatschappij. Onze school richt zich op de commer-
ciële dienstverlening. Communicatievaardigheden en
omgangsvormen zijn daarbij heel belangrijk.”

De onrust, ruzies en vechtpartijen beu, gooide de schoolleiding van het Cburg College vier jaar geleden het roer om en voerde het programma
‘Vreedzame school – democratie kun je leren’ in.
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Jenaplanschool De Wiekslag in Drachten won in 2017
de Friese Onderwijsprijs voor de activiteiten die de
school onderneemt met ouderen uit een naastgelegen
zorgcentrum. Leerlingen koken elke maand met de
bewoners, kleuters doen beweegspelletjes met hen en
de hele school zet zich tijdens de jaarlijkse wandeltwee-
daagse in voor de ouderen. Kerstmis, Sint Maarten, de
jaarlijkse pannenkoekendag en groep 8-musical: bij eve-
nementen maken de naburige ouderen deel uit van het
programma. Ouderen kunnen spontaan een kop koffie
drinken in de aula van de school en de buitenruimtes
van de twee instellingen liggen naast elkaar, zodat er

‘Ervaren dat je iets kunt betekenen
voor de ander’

j e n a p l a n s c h o o l  d e  w i e k s l a g ,  d r a c h t e n

Jenaplanschool De Wiekslag in Drachten onderneemt diverse
activiteiten met ouderen uit een naastgelegen zorgcentrum.

elke dag wel contact is, vertelt directeur Mardineke
Kuiper. “Als je aan burgerschap invulling wilt geven, ligt
het voor de hand om dat op zo’n manier te doen dat je
leerlingen kunt laten voelen wat het is.”

Woonomgeving Het is belangrijk dat kinderen van
jongs af aan leren dat ze deel uitmaken van hun eigen
woonomgeving en daarin ook een verantwoordelijk-
heid hebben, zegt Kuiper. “We willen dat leerlingen
hun leefomgeving leren kennen. Zo lopen leerkrachten
regelmatig met een groep leerlingen door de wijk om
bijvoorbeeld te ontdekken wat de speelplekken zijn en
waar het winkelcentrum is. Als school staan we mid-
denin de samenleving. We willen dat kinderen leren
samenwerken, leren relaties aangaan en onderhouden.

Weten wat er in je eigen wijk gebeurt en je buren leren
kennen hoort daarbij. Hoe jong ze ook zijn, we willen
kinderen leren dat ze iets kunnen betekenen voor de
ander. Dat kan een groot of klein gebaar zijn. Hoe je er
kunt zijn voor de ander leer je niet van achter een tele-
foonschermpje of door erover te vertellen. Dat leer je
door echt te doen. Contact maken past ook erg bij onze
schoolidentiteit. Wij zijn sociale wezens. We willen dat
we op elkaar passen en oog hebben voor elkaar.”

Wederzijds begrip De gemeenschappelijke activi-
teiten met de ouderen geven vooral veel plezier en ver-
bondenheid. Kuiper: “Je ziet het voor je ogen gebeuren!
Kinderen zijn spontaan, open en direct. Er ontstaat auto-
matisch contact. Ze delen verhalen met elkaar. Er ont-
staat ook meer wederzijds begrip. Kinderen zijn heel lief
voor oudere mensen en leren geduld te hebben. Ouderen
worden opener en helderder, maar ook fitter en actiever.
In die acht jaar hier op school leren onze leerlingen dat
de omgeving waarin je leeft bij je hoort. Ze ervaren daad-
werkelijk dat het je vreugde geeft iets te doen en beteke-
nen voor een ander. Deze ervaring nemen ze mee in hun
verdere leven.” _

‘c o n ta c t  m a k e n  pa s t  e r g  b i j
o n z e  s c h o o l i d e n t i t e i t .  w i j  z i j n
s o c i a l e  w e z e n s ’
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Op	de	Juliana	van	Stolbergschool	in

Waalwijk	beslisten	leerlingen	uit	groep	7

mee	bij	de	keuze	voor	een	nieuwe	directeur.

Waarom	is	hiervoor	gekozen	en	hoe

pakte	het	uit?	Gaat	het	niet	te	ver?	AVS-

voorzitter	Petra	van	Haren	ging	op	bezoek

bij	eindverantwoordelijke	Jan	Maarten	de

Bruin,	bestuursvoorzitter	van Willem	van

Oranje	Scholengroep,	waar	ook	vo-scholen

onder	vallen. tekst marijke nijboer

Leerlingen beslissen mee

De stichting Willem van Oranje stimuleert diversiteit
tussen de scholen. Zo wordt op schoolniveau gewerkt
aan curriculumontwikkeling. Petra van Haren, voorzitter
van de AVS: “Ik denk dat dat het model van de toekomst
is; scholen met een eigen identiteit die inspelen op hun
specifieke omgeving. Doordat jij meer autonomie bij de
scholen legt, kun je besturen op afstand.” Jan Maarten
de Bruin, bestuursvoorzitter Willem van Oranje
Scholengroep: “De scholen gaan hierdoor veel harder vlie-
gen. En het mag anders gaan dan ik me had voorgesteld.”

Leerlingen ‘zien’ Medewerkers en bestuur kwamen
in dialoog tot hun kernbelofte: ‘Onze leerlingen worden
gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden
voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden.
Ze zijn gereed voor hun verdere leven.’ Het woord ‘kern-
belofte’ bevalt Van Haren. “Vaak noemt men dat een
‘kernwaarde’. In het woord ‘belofte’ zit meer beweging:

spr a a k m a k en d e  l eer l in g  pa r t i c ipat ie  o p  j u l i a n a  va n  s to l b erg s c h o o l

thema _ burgerschap en persoonlijke vorming

over nieuwe directeur
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Leerlingen beslissen mee

het draait om wat je ermee gaat doen.” Die kernbelofte
wordt ook gebruikt bij functioneringsgesprekken met
leraren. De Bruin: “Dan vragen we: waaruit blijkt dat jij
de leerlingen hebt gezien?” Elke school moet het ‘zien’
van de leerlingen concreet maken. Ze mogen zelf de vorm
kiezen. Sommige hebben een klankbordgroep, andere een
leerlingenraad of mediation door leerlingen.
We belanden bij de aanleiding voor Van Harens bezoek:
de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de Juliana
van Stolbergschool. Twee leerlingen uit de leerlingenraad,
aangevuld met drie klasgenoten, draaiden mee in de
procedure. Allemaal uit groep 7, zegt De Bruin. “Zo kun-
nen zij de directeur volgend jaar nog aanspreken op zijn
opdracht.”
In hun gesprekken met kandidaten, maar ook met behulp
van posters en filmpjes, maakten de leerlingen duidelijk
dat de nieuwe directeur de in hun ogen sterke kanten
van hun school moet ondersteunen: de leertuin, het Early

Bird-programma, sport en de methode Pi-Spello voor kin-
deren met spellingsproblemen. De sollicitatiecommissie
en de leerlingen hadden een klik met een van de kandida-
ten, die inmiddels is aangesteld. De Bruin: “Hij gaat weke-
lijks een dagdeel lesgeven, ook gym.”

Maatschappelijke trend Van Haren: “Kinderen
laten meepraten is een maatschappelijke trend. Unilever
heeft een kinderpanel, klimaatspijbelaars praatten met
Rutte. Het is bijzonder dat jullie ook in het primair onder-
wijs leerlingparticipatie zo ver doorvoeren. Maar gaat het
niet wat ver om leerlingen bij benoemingen te betrek-
ken?” De Bruin: “Wij hebben een commitment vanuit onze
kernbelofte. En het team gelooft er in. Er was ook een
praktische aanleiding: ter voorbereiding op de sollicitatie-
procedure inventariseerden we de wensen en daar kwa-
men zulke standaarddingen uit, dat we besloten om het
anders aan te pakken.”

spr a a k m a k en d e  l eer l in g  pa r t i c ipat ie  o p  j u l i a n a  va n  s to l b erg s c h o o l

over nieuwe directeur
De nieuwe directeur ondertekent het contract in het bijzijn van enkele leerlingen

die betrokken waren bij de sollicitatieprocedure. Foto: Hubertine Schoep
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PROOLeiden: ‘Leerlingenraad stimuleert participatie’

Alle	scholen	van	PROOLeiden	(po)	heb-

ben	een	leerlingenraad.	“De	bedoeling	is

dat	kinderen	een	stem	krijgen	en	betrok-

ken	raken	bij	beslistrajecten”,	vertelt

directeur-bestuurder	Marton	de	Pinth.	Zo

worden leerlingen van de leerlingenraad

van	een	school	ook	betrokken	bij	het

opstellen	van	het	profiel	voor	een	nieuwe

directeur.	De	Pinth:	“Het	selectieproces

wordt	echter	door	een	benoemingsad-

viescommissie	gedaan,	daar	nemen	geen

leerlingen	aan	deel.”	Het	verhaal	van	de

Juliana	van	Stolbergschool	zet	hem	wel

aan	het	denken:	“Een	mooie	vervolgstap

in	onze	procedure	kan	een	kennisma-

kingsgesprek	met	de	leerlingenraad	zijn.”

Tijdens	zijn	jaarlijkse	bezoek	aan	alle

managementteams	van	zijn	scholen,

waarbij	De	Pinth	de	schoolontwikkeling

bespreekt,	ontmoet	hij	ook	altijd	de	leer-

lingenraad.	“Ik	vraag	dan	wat	de	kinderen

in	de	praktijk	merken	van	het	schoolont-

wikkelplan.	De	school	wil	bijvoorbeeld	ict

meer	integreren	in	het	onderwijs.	Ik	vraag

dan	of	en	hoe	er	al	in	elke	klas	met	com-

puters	wordt	gewerkt.	En	wat	er	volgens

hen	goed	gaat	op	de	school	en	wat	er

beter	kan.”

De	PROO-scholen	nemen	jaarlijks	in	de

bovenbouw	een	leerling-enquête	af	over

het	welbevinden	op	de	school.	Sommige

scholen	bespreken	met	de	leerlingenraad

hoe	eventuele	knelpunten	opgelost	kun-

nen	worden.	De	Pinth:	“Zo	geef	je	invul-

ling	aan	leerlingparticipatie	die	verder

gaat	dan	alleen	het	invullen	van	‘een	nog

leukere	speelplaats’.	We	geven	zo	mede

vorm aan burgerschapsontwikkeling.

Sommige klassen houden verkiezingen.

Kinderen	stellen	zich	verkiesbaar	en	pre-

senteren	zich	aan	de	klas.	Het	is	democra-

tie	in	de	praktijk.”

Momenteel	werkt	PROOLeiden	aan	een

nieuw	strategisch	beleidsplan.	Op	een

bijeenkomst	met	leerlingen	en	ouders

reflecteerden	de	leerlingen	op	de

‘waarom-vraag’.	De	Pinth:	“Onze	oude

tekst	ging	erg	uit	van	het	individu.	De	kin-

deren	vonden	dat	er	te	weinig	verbinding

was	met	anderen.	In	de	nieuwe	tekst	gaat

het	ook	over	de	relatie	tot	de	anderen	en

de	wereld.”

Hij	zou	geen	onderwerp	weten	dat	je	niet

met	leerlingen	kunt	bespreken.	“Maar

niet	elk	onderwerp	is	interessant	voor

kinderen.	Ik	zou	met	hen	niet	zo	gauw

de	begroting	bespreken.	Je	kunt	hen	wél

vragen	waar	zij	prioriteiten	zouden	leg-

gen.”	De	bestuurder	vervolgt:	“Ons	werk

is	het	onderwijzen	van	kinderen.	Ik	vind

het	logisch	dat	we	met	hen	bespreken	hoe

we	als	scholengroep	een	bijdrage	kunnen

leveren	aan	hun	leren	en	ontwikkelen.”

Marton	de	Pinth:	“Het	gaat	verder	dan
alleen	het	invullen	van	‘een	nog	leukere
speelplaats’. We	geven	mede	vorm	aan
burgerschapsontwikkeling.	Het	is	democratie
in	de	praktijk.”

p r i m a i r  e n  vo o r t g e z e t  o n d e r w i j s

Willem	van	Oranje	Scholengroep	omvat	sinds	een	aantal	jaren

naast	voortgezet	onderwijs	ook	basisscholen.	De	kiem	voor	die

uitbreiding	werd	gelegd	op	een	verjaardag.	Bestuursvoorzitter

Jan	Maarten	de	Bruin:	“Daar	vertelde	een	collega-bestuurder

mij	wat	er	speelde	in	het	basisonderwijs:	er	waren	financiële

tekorten,	kleine	scholen	konden	geen	fusiepartner	vinden,	de

regio	telde	vier	elkaar	beconcurrerende	sbo-scholen	en	er	waren

geen	bovenschools	managers	om	een	en	ander	aan	te	sturen.”	De

Bruin	stapte	in	dat	vacuüm.	In	overleg	met	zijn	eigen	stichting	en

de	betrokken	schoolbesturen	ging	hij	een	paar	dagen	per	week

interimmen	in	het	basisonderwijs.	Hij	voerde	een	bezuiniging

en	een	kleine	sanering	door.	“Ik	zei	tegen	mijn	bestuur:	als

we	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	nu	eens	met	elkaar

verbinden?”	De	po-besturen	zagen	dat	ook	als	een	goede	optie.

De	Stichting	Willem	van	Oranje	telt	nu	vier	basisscholen	en	drie

vo-vestigingen. AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	in	gesprek	met	bestuursvoorzitter
Jan	Maarten	de	Bruin	van Willem	van	Oranje	Scholengroep.
Foto:	Marijke	Nijboer
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Hij schat de invloed die leerlingen hadden op de selectie
van kandidaten op 10 tot 15 procent en op de uitein-
delijke keuze 20 tot 25 procent. “Bij de 28 sollicitanten
zaten maar zes serieuze kandidaten. Als de keus ruimer
was geweest, was de invloed van de leerlingen groter
geweest.”

Van Haren: “Er komen vanuit de maatschappij veel
keuzes op ons af. Zo’n kernbelofte geeft een focus; die
helpt je om keuzes te maken. Ik zie bij jullie een con-
sistentie tussen visie, missie en werkwijze.” Overigens
zijn de leerlingen van Willem van Oranje Scholengroep
nog niet betrokken bij de inrichting van het curricu-
lum of de keuze van lespakketten. Wel krijgen ze bin-
nen het maatwerkonderwijs ruimte om zelf keuzes
te maken voor verrijking, verdieping en herhaling.
De Bruin: “Het vraagt een stukje lef om daadwerkelijk

naar leerlingen te luisteren, maar wij vinden persoons-
vorming, naast de basis van taal en rekenen, heel
belangrijk.”

Kritiek Het meebeslissen van leerlingen bij de keuze
van de directeur trok veel aandacht, ook in het buiten-
land. De BBC maakte er een item over en er werd zelfs
vanuit China gebeld. Het Jeugdjournaal kwam langs,
maar De Bruin weerde het commerciële RTL. Er kwam
ook kritiek. Sommigen vonden dat de school leerlin-
gen misbruikt voor de eigen marketing. Een artikel
op de website van Trouw leidde tot cynische reacties.
Van Haren: “Daarom wilde ik ook graag komen praten.
Ik vermoedde al dat deze keuze veel te maken had met
jullie visie.” De Bruin: “We hebben geprobeerd om de
sociale media op een wijze manier in te zetten voor de
directeur-campagne. Mensen kiezen bewust voor een
werkgever, daar wilden wij op inspelen.”
Sommige andere basisscholen binnen de stichting zijn
volgens De Bruin ook ‘enigszins cynisch’ over de actie
van de Juliana van Stolbergschool. Maar hij ziet op de
scholen langzamerhand wel meer vormen van leerling-
participatie ontstaan. Hij heeft zeker geen spijt van het
gevolgde pad. “Het is niet erg calvinistisch, maar wij
laten graag zien waar we trots op zijn.” _

thema _ burgerschap en persoonlijke vorming
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LAKS: ’Meepraten zorgt ervoor dat leerlingen
gemotiveerder naar school gaan’

Dankzij de inzet van het Landelijk Aktie

Komitee Scholieren (LAKS) moeten

alle vo-scholen sinds drie jaar leer-

lingen betrekken bij de beoordeling

van docenten. Dit gebeurt echter nog

onvoldoende, zegt LAKS-voorzitter Jordy

Klaas. “Meepraten zorgt ervoor dat leer-

lingen gemotiveerder naar school gaan,

docenten zichzelf blijven verbeteren en

de resultaten van leerlingen verbeteren.”

Docenten evalueren kan door middel

van gesprekken of enquêtes. “Natuurlijk

moet de school de resultaten wel seri-

eus meenemen. En de leerling moet niet

vanuit boosheid reageren, maar zich

constructief opstellen. Een docent kan

uitleggen waarom bepaalde aspecten

van zijn taak lastig zijn en de leerling

voelt zich gehoord. Zo kan er wederzijds

begrip ontstaan.”

Sommige vo-scholen onderhouden via

leerlingenpanels goed contact met leer-

lingen. Volgens Klaas kunnen leerlingen

in principe over alles meebeslissen: hoe

meer, hoe beter. Zelf zit hij als LAKS-

voorzitter in de coördinatiegroep van

Curriculum.nu. “Daar zorgen wij ook dat

leerlingen meepraten met ontwikkel-

teams over wat zij zouden moeten leren

op school. Dat is belangrijk, want veel

leerlingen klagen daarover. Straks komt

er 30 procent vrije ruimte voor wat een

school bovenop het curriculum mag invul-

len. Ook daarbij is het belangrijk dat leer-

lingen meedenken.”

De Kamer heeft besloten dat leerlingen in

de MR mogen meepraten over de hoofd-

lijnen van de schoolbegroting. “Dat is

een ingewikkeld onderwerp, dus zal het

schoolbestuur het goed uit moeten leg-

gen. Maar meepraten is belangrijk. De wil

is er bij scholieren en zij hebben hierover

ook goede ideeën.”

In de LAKS Monitor 2018 meldde driekwart

van de leerlingen dat er een leerlingen-

raad is op school. Toch heeft niet iedereen

behoefte aan inspraak. Op de vraag of zij

zouden willen meepraten over wat er op

school gebeurt, antwoordde 31 procent

met ‘ja’ en 43 procent met ‘nee.’

‘d e  s c h o o l  m o e t  d e  r e s u ltat e n  n at u u r l i j k
w e l  s e r i e u s  m e e n e m e n ’

‘g r o e p  7 - l e e r l i n g e n  k u n n e n  d e
n i e u w e  d i r e c t e u r  vo lg e n d  j a a r  n o g
a a n s p r e k e n  o p  z i j n  o p d r a c h t ’
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21-8000-1046-12 AVS KP 2018-19-9

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_E.indd  1 29-04-19   16:58

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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goed onderwijs door visionair leiderschap

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

Met pensioen, andere functie?

Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider,

maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het onder

wijs? Zet uw reguliere lidmaatschap dan om in een (goedkoper)

postactief of buitengewoon lidmaatschap. Dan blijft u op de hoogte

van het laatste (onderwijs)nieuws via Kader Primair en profiteert u

nog steeds van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve

reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten.

Meer informatie over het postactief of buitengewoon lidmaatschap:

www.avs.nl/lidworden
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: de Eduard van Beinumschool in Rotterdam zet via

het programma Roots of Empathy een baby in om leerlingen empathie bij te

brengen. tekst marijke nijboer

Begrip opbrengen voor een ander, snappen

dat die anders in elkaar zit, hem respectvol

behandelen: die belangrijke levensles-

sen willen scholen hun leerlingen graag

meegeven. Maar hoe doe je dat? Sarina

Hoogendam, leerkracht van groep 3 op de

Eduard van Beinumschool, ontmoette de

Canadese Mary Gordon, grondlegger van

Roots of Empathy, en was zo enthousiast

dat zij haar school overtuigde om dit pro-

gramma binnen te halen. Verspreid door

het jaar krijgen de groepen 3 en 4 27 lessen.

Baby Noor is bij negen van die lessen met

haar moeder aanwezig. Op de arm van

haar moeder ‘begroet’ Noor alle leerlingen

individueel en daarna observeert de klas

hoe zij vanaf haar groene speelkleed op

hen en de speeltjes reageert. De leerlingen

bespreken welke gevoelens ze bij de baby

waarnemen. Hoogendam: “Door haar te

observeren, leren ze

goed te kijken naar de

lichaamstaal van ande-

ren. De kwetsbaarheid

van zo’n kindje maakt

iets los. In de groep

zitten ook kwetsbare

leerlingen. Door de

baby voelen zij zich

gaandeweg veilig

genoeg om over hun

eigen kwetsbaarhe-

den praten.” Aan de

hand van verschillende

thema’s werken de

kinderen zo aan hun

sociale vaardigheden.

“En aan burgerschap”, onderstreept school-

leider Joëlle Schuilenburg. “Burgerschap

gaat over normen en waarden en respect.

Dat zit allemaal in dit programma verwe-

ven. Empathie is de eerste stap naar een

vreedzame samenleving.”

Een instructeur leidt de ‘baby-lessen’;

de leerkracht participeert en observeert.

Hoogendam: “Dat is fijn; normaal heb je

daar weinig tijd voor. Op andere momenten

kun je op deze observaties teruggrijpen.”

Zo zag zij dat een jongetje het lastig vond

om bezig te zijn met het thema ‘emoties’.

Uit zijn tekeningen bleek dat hij angstig

was. “Ik heb met hem besproken hoe hij

daarmee om kan gaan. Als er dingen aan-

komen waarvan ik weet dat hij ze moeilijk

vindt, bied ik hem aan om het samen te

doen. Je leert de leerlingen veel beter ken-

nen en kunt op dingen anticiperen.”

De Eduard van Beinumschool werkt sinds

dit schooljaar met het programma Roots

of Empathy. Leerkracht Hoogendam ziet al

effecten. “Er kwam een voorleesoma in mijn

klas. De leerlingen waren druk. Ik zei: ‘Kijk

eens naar haar. Hoe denken jullie dat zij

zich voelt?’ Ze snapten me meteen: ‘Niet zo

blij.’ Ik weer: ‘Hoe komt dat, denken jullie?’

‘We zijn eigenlijk niet zo goed aan het luis-

teren.’ Vervolgvraag: ‘Hoe kunnen we ervoor

zorgen dat deze voorleesoma weer blij

wordt?’ Het voorlezen ging daarna prima.

Scholen in dertien landen werken inmiddels

met het programma. Wetenschappelijk

onderzoek wijst uit dat pesten hierdoor

significant vermindert. Hoogendam: “Het

programma versterkt sociaal gedrag. Als je

empathisch bent, ben je minder geneigd

om de ander pijn te doen.”

Schoolleider Schuilenburg: “Kinderen

komen pas tot leren als er sociale veiligheid

is en zij zich prettig voelen. Dit programma

draagt bij aan een hoog leerrendement.

We zijn nu bezig met het schoolplan voor

komend jaar en Roots of Empathy is daar

zeker onderdeel van.” _

Meer weten?
http://rootsofempathy.org

Leerkracht Sarina Hoogendam is tevens

directeur van Roots of Empathy Nederland:

shoogendam@rootsofempathy.org

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

baby in de klas versterkt
sociale vaardigheden

De Rotterdamse Eduard van Beinumschool werkt sinds dit schooljaar
met het programma Roots of Empathy.
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achtergrond

Het is een organisatie van jewelste, ‘Curriculum.nu’, waarin circa 130 leraren en 18

schoolleiders zich sinds begin 2018 in ontwikkelteams buigen over de herziening van negen

leergebieden in het funderend onderwijs. Zo’n anderhalf jaar lang kwamen zij vanuit het hele

land regelmatig bijeen en werkten ze samen met ontwikkelscholen die ideeën van feedback

voorzagen. Ook consulteerden ze deskundigen, vakverenigingen, wetenschappers, leerlingen

en vertegenwoordigers van vervolgopleidingen en maatschappelijke organisaties. Tot en met

11 augustus kan iedereen reageren op de conceptvoorstellen. tekst aranka klomp

Op weg naar een

o n d erw i j s w er k v el d  a a n  h e t  s t u u r:
‘d i t  g a at  ec h t  ie t s  in  b e w eg in g  ze t t en ’

nieuw curriculum

“De doelen voor het funderend onderwijs
zijn simpelweg niet meer toegesneden op

de toekomst, maar zelfs ook niet meer op de
leerlingen van nu.”
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De inspanningen van de ontwikkelteams en hun advi-
seurs hebben geleid tot een serie conceptvoorstellen
voor de herziening van het curriculum. Voorop staat dat
de doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet
onderwijs sterk verbeteren. Die overgang is nu nog te
vaak een breuk, waar dat straks een logische doorstro-
ming moet worden. Die moet ook voor elke leerling
nagenoeg hetzelfde verlopen, oftewel: eenduidige doelen
van de leergebieden. Waar dat nu nog vaak ietwat vaag
is geformuleerd, moeten scholen straks heel helder voor
ogen krijgen wát een leerling moet weten en kunnen.
Hóe ze dat willen vormgeven, bepalen de scholen zelf,
naar eigen deskundig inzicht. Een ander speerpunt is het
verbeteren van de samenhang tussen de vakken.

Feedbackfase Alle voorstellen hiervoor liggen tot en
met 11 augustus aanstaande voor iedereen ter inzage (zie
Curriculum.nu) en mogen van commentaar en aanvul-
lende ideeën worden voorzien. Een unicum in onderwijs-
land, zo mag je zo’n brede aanpak vanuit het werkveld
gerust noemen. Waar voorheen het primair en voortgezet
onderwijs herzieningen maar zo’n beetje ‘te pikken’ had-
den, hebben de onderwijsprofessionals het nu zélf voor
het zeggen.
Michelle Struick, directeur van basisschool Het Landje
in Rotterdam en AVS-lid, zit in het ontwikkelteam Kunst
& Cultuur. Haar school profileert zich door kunstzinnig
onderwijs te bieden. “Ik zie dagelijks het plezier, effect
en de meerwaarde van kunst op school. Als je als beroeps-
groep de kans krijgt mee te denken over iets dat je zo
belangrijk vindt, moet je dat aangrijpen.” De afgelopen
anderhalf jaar ervaarde Struick als inspirerend en inten-
sief. “Er voor zorgen dat alle betrokkenen zichzelf in de
tekst en uitwerking herkennen, is best een uitdaging.
Ik vond het heel mooi om met z’n allen vast te stellen wat
de essentie is van kunstonderwijs. Waarom is het onmis-
baar in de ontwikkeling van ieder kind en wat is de meer-
waarde ervan voor de samenleving? Die vraag probeerden
wij als team te beantwoorden. Ik ben heel benieuwd naar
de feedback van collega’s op onze voorstellen.”

Theo Douma, voorzitter van de coördinatiegroep
van Curriculum.nu, voelt dezelfde nieuwsgierigheid.
“De consultatieronde die nu is begonnen, is heel belang-
rijk. We willen echt graag horen wat de rest van het
werkveld ervan vindt.” Overigens gaat niet álles op de
schop, haast Douma te zeggen. “Sinds de laatste grote
herziening twaalf jaar geleden zijn er ook een heleboel
goede tussentijdse aanpassingen geweest binnen de vak-
gebieden. Als iets goed is, dan blijf je daarvan af. We wil-
len niet veranderen om te veranderen.”

Feestje “Het is een feestje om te mogen begeleiden”,
zegt Curriculum.nu-voorzitter Douma met onverholen
trots over afgelopen periode. “Als je onderwijsmensen bij
elkaar zet en hen laat putten uit deskundigheid en erva-
ring, dan barst er heel veel inspiratie los. Natuurlijk kun
je ervoor kiezen om alleen deskundigen een curriculum
onder de loep te laten nemen. Hen hebben we ook zeker
laten meekijken en -denken. Maar de mensen die het op
de werkvloer moeten doen en die al jaren tegen onvol-
komenheden aanlopen, kunnen daarin prima de leiding
nemen.”
Gijs de Groot, leraar in groep 7/8 op CKC De Rietzanger
in Eelderwolde, meldde zich anderhalf jaar geleden aan
voor het ontwikkelteam Burgerschap. “Ik zag de oproep
en dacht: dit gaat echt iets in beweging zetten en daar wil
ik bij zijn.” Burgerschap is een leergebied dat het team
van de grond af aan moest opbouwen. “Er was nog niets.

o n d erw i j s w er k v el d  a a n  h e t  s t u u r:
‘d i t  g a at  ec h t  ie t s  in  b e w eg in g  ze t t en ’

w a a r  vo o r h e e n  h e t  f u n d e r e n d
o n d e r w i j s  h e r z i e n i n g e n
m a a r  z o’ n  b e e t j e  ‘ t e  p i k k e n ’
h a d ,  h e b b e n  d e  o n d e r w i j s -
p r o f e s s i o n a l s  h e t  n u  z é l f
vo o r  h e t  z e g g e n

Ontwikkelsessies	van	de	verschillende
teams	van	leraren	en	schoolleiders
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Dat is lastig en tegelijkertijd een hele mooie uitdaging.
We hebben eerst een conceptvisie op burgerschap opgesteld
en die aan diverse experts voorgelegd. Het was mooi om
te zien dat onze ervaring in het werkveld aansloot bij wat
deskundigen op dit gebied als kernpunten zagen. Het was
en is nog wel zoeken bij welke schoolvakken je bepaalde
inhouden wilt onderbrengen. Hopelijk willen onderwijs-
professionals daar in de huidige feedbackronde verder over
meedenken. Het is een kans om vanuit onze eigen expertise
bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Gerrie Haije, schoolleider van jenaplanschool de
Oostpoort in Delft, werkte samen het ontwikkelteam
Burgerschap: “Ik vond het een mooie uitdaging om
als ontwikkelschool bij te dragen aan Curriculum.nu.
Burgerschap is al jaren onderdeel van ons onderwijs,
maar we wisten nooit wat het precies moest inhouden.
De ideeën die wij aangedragen kregen vanuit het ontwik-
kelteam, stemmen mij heel hoopvol. Leerkrachten beke-
ken ze, maar we stelden ook aan kinderen van groep 6,
7 en 8 relevante vragen. Samen met reacties van ouders
konden we gedegen feedback aanleveren. Ik heb dat als
heel waardevol ervaren. We mochten er met onze neus
bovenop staan. Ik vind dat het ontwikkelteam een heel

mooi voorstel heeft afgeleverd; het is helder geworden
wat we willen bereiken met dit leergebied.”

Teacher in the lead De teacher in the lead was al lan-
ger een onderwijsvernieuwende aanpak in Canada en de
ervaringen waren goed: leraren en schoolleiders krijgen
en nemen samen weer verantwoordelijkheid voor de
onderwijskwaliteit. “Dat was natuurlijk best even wen-
nen in Nederland”, geeft Douma toe. “En we hebben
tijdens het hele proces steeds moeten bijleren over en
bijschaven aan hoe je zoiets het beste vormgeeft. We wil-
den vooral níet rigide zijn. Niet zeggen: we maken op
papier een planning voor dit ontwikkelproces en zo gaan
we het precies uitvoeren. We kozen ervoor het proces
steeds dynamisch te houden.” Zo bleek er vanuit de ont-
wikkelteams behoefte aan extra overlegrondes met vak-
inhoudelijke deskundigen. Douma: “Teacher in the lead
betekent dat je dergelijke wensen honoreert.”
De huidige herziening is een vervolg op ‘Onderwijs2032’,
dat bestond uit een brede coalitie van onderwijsbetrok-
kenen. Zij stelden een visie op over de toekomst van het
onderwijs, waarop de Tweede Kamer enkele ingrijpende
aanpassingen aanbracht. Die verdere ontwikkeling van
het curriculum zette zich daarna voort onder de naam
Curriculum.nu.
Minister Arie Slob heeft het hele proces met belang-
stelling gevolgd en hecht grote waarde aan de aanpak.
“Het sterkste punt van deze opzet is dat de curriculum-
herziening van onderop komt. De voorstellen komen van
leraren en schoolleiders zélf.” Dat de herziening nodig
was, staat voor hem buiten kijf. “We willen leerlingen zo
goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Het pri-
maire doel van de herziening is daarom – waar nodig – de

Michelle Struick, directeur
van basisschool Het Landje
in Rotterdam, zit in het
ontwikkelteam Kunst & Cultuur:
“Ik ben heel benieuwd naar de
feedback van collega’s op onze
voorstellen.”

Curriculum.nu-voorzitter
Theo Douma: “Als iets goed
is, dan blijf je daarvan af.
We willen niet veranderen om
te veranderen.”

‘a l s  j e  a l s  b e r o e p s g r o e p  d e  k a n s
k r i j g t  m e e  t e  d e n k e n  o v e r  i e t s  d at
j e  z o  b e l a n g r i j k  v i n d t ,  m o e t  j e
d at  a a n g r i j p e n ’

Gijs de Groot, leraar in groep
7/8 op CKC De Rietzanger in
Eelderwolde, maakt deel uit van
het ontwikkelteam Burgerschap:
“Het is een kans om vanuit onze
eigen expertise bij te dragen aan
de onderwijskwaliteit.”

Gerrie Haije, schoolleider van
ontwikkelschool de Oostpoort
in Delft: “De ideeën die wij
aangedragen kregen vanuit het
ontwikkelteam Burgerschap,
stemmen mij heel hoopvol.”

24

937734-02_024_06-Jun-19_11:21:08_walter



achtergrond

w at  i s  c u r r i c u l u m . n u ?

Onder de naam Curriculum.nu is een grote

onderwijsherziening gaande. Bijna ander-

half jaar lang werkten circa 150 leraren en

schoolleiders in ontwikkelteams aan con-

ceptvoorstellen voor negen leergebieden:

Nederlands, Engels/Moderne vreemde

talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale gelet-

terdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur,

Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en

Mens & Natuur. Deze voorstellen werden op

7 mei gepubliceerd en liggen voor iedereen

ter inzage. De brede feedbackronde loopt

nog tot en met 11 augustus 2019.

De negen leergebieden omvatten meestal

(diverse) schoolvakken. Die vakken kun-

nen blijven bestaan. Bij Engels/Moderne

vreemde talen gaat het om de vakken

Engels, Frans, Duits en Spaans. Mens &

Maatschappij omvat onderwijs in aardrijks-

kunde, geschiedenis, economie en maat-

schappijleer. Bij Mens & Natuur zijn natuur-

kunde, scheikunde, techniek, biologie en

aardrijkskunde betrokken. Kunst & Cultuur

omvat vakken als beeldende vorming, ckv,

dans, drama, handvaardigheid, kunst alge-

meen, muziek, tekenen en textiel. Burger-

schap is een nieuw leergebied. Het hangt

samen met maatschappijleer, geschiedenis,

filosofie en klassieke talen. Ook Digitale

geletterdheid omvat diverse disciplines,

zoals informatica, wiskunde en andere

vakken die leerlingen wegwijs maken in de

gedigitaliseerde samenleving.

De ontwikkelteams toetsten hun ideeën

eerder op verschillende ontwikkelscho-

len. Ook leerlingen, onderwijsexperts,

vakverenigingen en het bedrijfsleven

werden voor het ontwikkelen van de voor-

stellen geconsulteerd. Voorbeelden van

voorstellen zijn dat er bij Nederlands veel

meer aandacht komt voor plezier in lezen.

Het team Rekenen & Wiskunde stelt voor

statistiek al op de basisschool op het pro-

gramma te zetten. Bij Burgerschap staan de

waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit

centraal.

Komend najaar, wanneer de huidige con-

sultatiefase is afgerond, gaan de opbreng-

sten naar de Tweede Kamer voor verdere

besluitvorming en om het vervolgproces te

bepalen. De bouwstenen voor de leerge-

bieden vormen dan de basis voor nieuwe

wettelijke kerndoelen en eindtermen in

het primair en voortgezet onderwijs. Naar

verwachting zal het nieuwe curriculum in

schooljaar 2022/2023 van start gaan.

landelijke onderwijsdoelen te actualiseren, zodat deze
zo goed mogelijk aansluiten op de veranderende samen-
leving en arbeidsmarkt. Dat is voor het laatst gebeurd in
2006, dus de tijd is rijp.”

‘Iedereen doet maar wat’ Douma beaamt dit.
“De doelen voor het funderend onderwijs zijn simpelweg
niet meer toegesneden op de toekomst, maar zelfs ook niet
meer op de leerlingen van nu. Sinds 2006 is de maatschap-
pij enorm veranderd. Er zijn andere vraagstukken. En denk
ook eens aan de toegenomen digitalisering.” Daarom is als
nieuw leergebied ‘Digitale geletterdheid’ in de herziening
opgenomen. Het moet jonge mensen weerbaar maken
in een wereld van fake news en sociale media, maar ook
beter opleiden op het gebied van ict. “Het bedrijfsleven
schreeuwt daarom”, zegt Douma. “Er zijn echter nog geen
heldere kerndoelen die scholen zeggen wat ze hun leerlin-
gen dan zouden moeten leren. Onaardig gezegd: iedereen
doet maar wat.” Met als gevolg, zo stelt Douma vast, dat
het niveau van leerlingen op dit gebied onderling verschilt.
“In de brugklas zie je dat de ene leerling nog helemaal
niets weet van de digitale wereld, terwijl de ander zegt: dat
heb ik al lang in groep 6 gehad.”
Niet alleen voor digitale geletterdheid, ook voor de
andere acht leergebieden die zijn bekeken moet gelden
dat die niveauverschillen verdwijnen. Het voorkomt
onnodige herhaling van lesstof en daarmee een overla-
den lesprogramma. Douma: “Scholen moeten zó veel.
Als we nu eens duidelijk vaststellen wanneer de leerling
wat moet kennen of kunnen, krijgen leraren meer lucht.
Nu moeten ze voor hun gevoel allemaal bordjes tegelijk
in de lucht houden en zelf inschatten of die voldoende
zijn voor hun leerlingen.”

Opgeruimd lesprogramma Die lucht en ruimte
gelden voor leraren, maar ook voor scholen als geheel,
is de gedachte achter Curriculum.nu. Met een helder en
‘opgeruimd’ lesprogramma, komt er tijd vrij om dat aan
te vullen met activiteiten die de schoolidentiteit bena-
drukken. Uitgangspunt is dat deze curriculumherziening
straks voor 70 procent heeft vastgesteld wat de kerndoe-
len en eindtermen in het leerplan zijn. “De overige 30
procent is straks vrij te besteden”, zegt Douma. “Het lijkt
misschien alsof deze herziening restricties biedt, want
we willen immers zaken nauwkeuriger vastleggen. Maar
juist door afschaffing van vage kerndoelen en eindter-
men en daardoor niveauverschillen, creëren we rust en
daarmee vrijheid voor scholen.”
De ontwikkelteams kregen dan ook de nadrukkelijke
opdracht een visie te ontwikkelen op wát leerlingen
moeten kennen en kunnen, niet op hóe dat moet gebeu-
ren. Douma: “Scholen zijn de deskundige instituten die
straks hun eigen didactische beleid bepalen. Hoe zij
bijvoorbeeld digitale geletterdheid willen onderbren-
gen, als apart vak of geïncorporeerd in andere vakken,
is aan hen. Ze kennen straks de onderwijsdoelen en de
weg daar naartoe vullen ze zelf in naar eigen inzicht en
identiteit.” _

Meer weten en/of feedback geven?
Op www.curriculum.nu kunnen de voorstellen van de

ontwikkelteams nog tot en met 11 augustus worden gelezen

en van feedback worden voorzien. Daar is het ook mogelijk te

abonneren op de digitale nieuwsbrief die verslag doet van het

ontwikkelproces.
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In 45 jaar zag Ruud de Sain (66) het speelveld

van de schoolleider ingrijpend veranderen.

“Je stuurt geen schooltje meer aan, je leidt

een context van complexe relaties.”

tekst lisette blankestijn

‘Ik ontmoet – gelukkig – steeds meer
ontwikkelgerichte leiders’

Eerst even een beeld met oranje-paars filter. Het is 1974.
De meester heeft lang haar en staat rokend voor de klas,
de juf wordt ontslagen als ze moeder wordt en de leer-
lingen doen meestal wat de juf of meester zegt. Het team
van de lagere school bestaat uit zes fulltimers, voor elke
klas één. Onder wie het ‘hoofd der school’, want die
staat ook voor de klas – op een administratiemiddagje
na. In die context begon onderwijzer Ruud de Sain zijn
loopbaan. In het Westland, waar hij tijdens huisbezoe-
ken samen met de ouders op zijn knieën zat – het werk
in de kassen moest immers door. En in Apeldoorn in
het voortgezet speciaal onderwijs, op een school voor
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen – “Daar heb ik het
vak geleerd.” Schoolhoofd is De Sain nooit geworden.
“Te eigenwijs.” Later werkte De Sain jarenlang als ortho-
pedagoog en GZ-psycholoog. Toen verschoof zijn interesse
en met opleidingen in verandermanagement, coaching
en mediation op zak ging hij aan de slag met besturen en
schoolteams, sinds twaalf jaar voor de AVS. Als adviseur
en trainer (veel leden kennen De Sain als begeleider van
de leergang ‘Op weg naar excellent schoolleiderschap’)

en – meer discreet – als coach en mediator. “Fantastisch
werk: veel reuring, ik kom altijd op plaatsen waar ik
nodig ben en laat een organisatie altijd anders achter.
Fijn dat ik dat namens de AVS mocht doen, dichtbij
directeuren.”

Complexiteit De Sain heeft de context waarin de
schooldirecteur opereert de afgelopen 45 jaar flink zien
veranderen. “De kleuterschool versmolt met de lagere
school tot basisschool, het schoolhoofd ontwikkelde zich
tot schoolleider, bredeschool-directeur, IKC- of meer-
schoolse directeur.” En die zes leerkrachten uit 1974 zijn
er tegenwoordig wel twintig. “Minstens. Plus alle rand-
dienstfunctionarissen, buiten- en naschoolse opvang, et
cetera. Tel daar de ‘duobanisering’ en het toenemend
consumentengedrag van ouders bij op en je snapt dat
de aansturing van een school (ook van kleinere scholen)
tegenwoordig veel complexer is dan vroeger. Dat consu-
mentengedrag hangt samen met een ontwikkeling die
De Sain veel zorgen baart: “De kennis van psychologie
en pedagogiek rent de school uit. Als leerkracht doe je

interview
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‘Ik ontmoet – gelukkig – steeds meer
ontwikkelgerichte leiders’

zoveel meer dan lesgeven: je beïnvloedt gezinssystemen.
Dat besef is nog niet breed geland. We zouden meer
belang mogen hechten aan de driehoek kind-ouders-
school. Als leerkrachten zich daaruit terugtrekken,
komen ouders dichterbij. Gevolg is onder andere dat
ouders zich als consument opstellen, ook door maat-
schappelijke ontwikkelingen als individualisering.
Om ouders meer verantwoordelijk te maken voor het
onderwijs dienen scholen effectiever te communiceren
over wat ze doen en laten, en waarom.” Dit alles maakt
schoolleiderschap ingewikkelder dan ‘een schooltje
aansturen’, constateert De Sain. “Je leidt een context
van complexe relaties en dat vraagt communicatieve en
intellectuele vaardigheid. Hoe hoger je in de hiërarchie
zit, hoe breder je context is, des te complexer je leider-
schapsstijl: schakelend schaken. Die stijl stem je af op de
mensen onder je.”

Strategische samenwerking Veel van De Sains
opdrachten gaan over strategische beleidsontwikkeling.
“Soms leid ik een ‘onderwijscafé’, waar allerlei partijen
die te maken hebben met de schoolorganisatie met
elkaar praten. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen,
is dan de vraag.” De Sain ziet veel voordelen van een
strategische samenwerking van besturenagglomeraties
met bedrijven en instellingen. “Met een groep schooldi-
recteuren filosofeerde ik eens over samenwerking met
een universiteit, ziekenhuis of grootgrutter. Dán gaat de
flow erin! Als schoolleider moet je de context kleuren,
liefst buiten de lijntjes.” Daarnaast ziet De Sain samen-
werkingspartners als personeelsbuffer, waardoor mensen
uit verschillende sectoren naar elkaar kunnen overlopen.
“Stel dat iemand thuis zit omdat hij psycho-mentaal uit
balans is. Ik vind dat die persoon pas weer voor de klas
kan als hij helemaal stabiel is. Dat betekent: re-integre-
ren buiten het klaslokaal, bij bedrijven of instellingen,
om weer handelingszekerheid op te bouwen.” Niet alle
arbo-artsen kunnen zich in dat idee vinden, weet De Sain.
“Maar even voor het beeld: anders zit zo’n leerkracht
die psycho-mentaal uit balans is met zijn tengels aan
kinderen. Ook een leider uit balans stuurt inadequaat.”

AVS-adviseur, trainer, coach en mediator Ruud de Sain werkte met
talloze besturen en schoolteams, sinds twaalf jaar voor de AVS.
Foto: Hans Roggen
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Een leven lang professionaliseren
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een breed scala aan erkende opleidingen,

leergangen en trainingen – ook incompany – voor leidinggevenden in het funderend onderwijs,

op alle niveaus.

Schoolleiders	spelen	een	cruciale	rol	in	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	Hoe	zorg	je	ervoor	dat	je

jezelf	blijft	ontwikkelen	en	verrijken,	nieuwe	kennis	opdoet	en	het	inzicht	in	je	eigen	leiderschap

en	drijfveren	vergroot?	Continue	(her)scholing	is	noodzakelijk,	ook	voor	de	ontwikkeling	van

je	school.	Kennis	delen	met	(gast)docenten,	experts	en	collega’s	geeft	inspiratie,	kracht,	(zelf )

vertrouwen	en	inzicht	in	je	eigen	rol	in	relatie	tot	je	huidige	schoolpraktijk.

Kijk voor het complete aanbod op
www.avs.nl/professionalisering
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interview

Zelfkennis Het woord ‘tengels’ valt vaker, in
gesprek met De Sain. “Ik voel me bevoorrecht dat ik
zoveel mensen heb mogen coachen, dat ik dicht bij hen
mocht komen. Met coaching doe je een jasje uit, hoor.
We gaan afpellen, want leiderschap is zelfkennis. Als jij
jezelf niet kent, blijf je met je tengels van andere men-
sen af. Wat geeft je het recht anderen te leiden als je
jezelf niet eens kunt leiden? Als schoolleider of bestuur-
der moet je anderen kunnen triggeren om na te denken.
Dat is belangrijk; er zit soms weinig beweging of ont-
wikkeling in onderwijsorganisaties als die zich vooral
richten op beheersing.” Meer mensen van buiten zou
het onderwijs goed doen, denkt De Sain. “Professioneel
kan het onderwijs soms een gesloten kringetje worden.
Mensen blijven zitten. Zo ontwikkel je nooit andere
denkbeelden en innovatief vermogen. Met mensen uit
de non-profitsector buiten het onderwijs ontwikkel je
een grotere diversiteit aan denkbeelden. Zij zijn vaak
doelgerichter, durven meer. In het onderwijs zie ik nog
veel vruchtwatermanagement, waarbij de relatie boven-
geschikt is aan de prestatie. ‘Lekker temperatuurtje,
elkaar koesteren; is je hamster ziek? Ach, ik begrijp je,
blijf maar een dagje thuis.’ We durven geen eisen aan
elkaar te stellen! Tegelijkertijd is het aantal mensen
dat je moet aansturen flink gegroeid, net als het aantal
partners buiten de school. Veel schoolleiders lopen vast
in die complexiteit van verhoudingen, taakopvattin-
gen en onuitgesproken verwachtingen. Onduidelijk en
inspiratieloos bestuurlijk vermogen helpt daarbij niet.
Gelukkig ontmoet ik steeds meer ontwikkelgerichte
leiders.”

’Leideren’ Iedereen die wel eens met De Sain heeft
gewerkt, weet dat hij graag (vaak zelfbedachte) taalk-
winkslagen en metaforen gebruikt. Ook voor de oplos-
sing van deze uitdagingen heeft hij een nieuw woord.
“We moeten leiders leren leideren”, is zijn credo.
“De context wordt complexer, schoolleiders zijn meer
van de school weg, terwijl leiderschap vorm krijgt in
het individueel toucheren van mensen. Een schoolteam
ontwikkelt zich in eenheden van één: reserveer voor
iedereen 10 tot 12 begeleidingsuren per jaar. Vervolgens
gaat het erom bij iedere leiderschapsontvanger de groene
knop te vinden. Op die ontvanger moet je afstemmen,
hem duidelijk maken dat hij belangrijk werk doet, hem
stimuleren en ruimte geven. Kijken en kennen, krachten
en context kleuren – dát is leideren. Zo kun je als leider
mensen beïnvloeden met je onderwijsvisie.”

Anders organiseren Hoe zullen het onderwijs en
zijn leiders zich ontwikkelen? De Sain: “Over tien jaar
delen we gebouwen met andere organisaties en werken
we met ochtend-, middag- en avondshifts. Dat kan niet
anders; er is te weinig personeel. We richten het onder-
wijs anders in: het klassenleraarschap gaat eruit en we
organiseren de formatie rondom het kind. In plaats van
lesgeven ontwikkelen we het kind in zijn totaal; daarbij
maken we meer gebruik van mensen buiten het onder-
wijs. De leider van nu en aankomende jaren leidt geen
school, maar een leer-en leefgemeenschap, een agglome-
raat van belangen. Het zelfleiderschap van alle profes-
sioneel betrokkenen zal belangrijker worden, met een
eindverantwoordelijk mens dat… leidert.”

En De Sains eigen toekomst? Pensioengerechtigd of niet,
hij gaat door – met leideren. _

‘m e t  c o a c h i n g
d o e  j e  e e n

j a s j e  u i t ,  w a n t
l e i d e r s c h a p

i s  z e l f k e n n i s .
a l s j i j  j e z e l f

n i e t  k e n t ,  b l i j f
j e  m e t  j e  t e n g e l s

v a n a n d e r e n  a f ’

“Ik voel me bevoorrecht dat ik zoveel mensen heb mogen coachen, dat ik dicht bij hen mocht komen.”
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan,

woordvoerder onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de

Tweede Kamer.

politieke column

curriculum.nu en
klimaatverandering
In mijn klerenkast ligt een T-shirt met de

opdruk: ‘Sorry, the lifestyle you ordered is

out of stock.’ Ik moet er vaak aan denken

als ik de stand van zaken van Curriculum.

nu beoordeel. Curriculum.nu, de herziening

van de landelijke kerndoelen en eindtermen

voor het primair en voortgezet onderwijs.

‘Klimaatverandering is waarschijnlijk de

grootste uitdaging van deze eeuw’, vindt

inmiddels ook onze minister-president.

Althans dat zegt hij in een tweet aan het

begin van dit jaar. De premier voegt zich

hiermee eindelijk in de lange rij weten-

schappers die dezelfde boodschap al jaren

roepen. Het ligt voor de hand dat die groot-

ste uitdaging centraal zou moeten staan bij

de herziening van onze landelijke kerndoe-

len en eindtermen voor de komende tien tot

vijftien jaar. Een periode waarin we ruwweg

een halvering van onze CO2-uitstoot moeten

realiseren. Gevolgd door een periode waarin

de CO2-uitstoot naar vrijwel nul moet.

Zeker wanneer blijkt dat klimaatverandering

tot nu helemaal niet zo centraal staat binnen

het onderwijs. De Groene Amsterdammer

van mei dit jaar haalde de coöperatie

Leren voor Morgen aan die spreekt van een

‘gefragmentariseerde aanpak’. Ook het daar

genoemde project van de Hogeschool van

Amsterdam over klimaatbewustzijn laat zien

dat het kennisniveau van – in dit geval –

derdeklassers in het voortgezet onderwijs te

wensen over laat.

Kijk, dat veel reclamemakers van deze

wereld tegen de klippen op alles mooier

voorstellen dan het is, is bij vlagen al

irritant genoeg. Maar als politici ook nog

eens doodleuk gaan beweren dat we 31 jaar

de tijd hebben om de transitie te maken,

zou dat werkelijk wel eens rampzalig uit

kunnen pakken. Als het gezonde verstand

niet genoeg tegenwicht biedt – en wat is

onderwijs als het niet het gezonde verstand

scherpt? – dan geloven leerlingen echt

dat het normaal is om voor 20 euro naar

Barcelona te vliegen, dat ‘Shell helpt’,

dat het oké is om jaarlijks een half miljard

dieren te martelen voor kiloknallers, …

Enfin, de voorbeelden liggen voor het

oprapen. Voorbeelden die jongeren een

levensstandaard voorspiegelen die bij het

huidige beleid straks niet meer leverbaar

is. Niet voor hen, niet voor hun kinderen,

niet voor hun medeplaneetbewoners hier

en elders. En als ze daar vroeger of later

onvoorbereid achter komen, heb je pas

echt gele hesjes in het kwadraat: ‘Sorry, the

lifestyle you ordered is out of stock.’

Terug naar Curriculum.nu; de kerndoelen

en de kans die Curriculum.nu heeft om vol-

doende draagvlak onder leraren te krijgen.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging

voor de maatschappij. Kritisch en goed

onderwijs daarover is de enige juiste verta-

ling. Vorig jaar schreef ik over de geniepige

beïnvloeding van bedrijven als Shell en riep

ik op vooral de kritische geesten in je school

te ondersteunen en te zorgen dat leraren de

autonomie hebben om dergelijke bedrijven

de deur te wijzen. Om de grootste uitdaging

van deze eeuw succesvol aan te gaan, is het

advies dit jaar niet anders. Als Curriculum.

nu duurzaamheid als één van de kerndoelen

weet vast te houden en als de werkdruk

inderdaad met 30 procent zal afnemen,

kan de curriculumherziening een cruciale,

zo niet doorslaggevende rol spelen bij de

noodzakelijke en mooie transitie. �

Reageren?
Mail naar

lammert.vanraan@tweedekamer.nl

k l i m a at v e r a n d e r i n g  i s  d e  g r o ot s t e
u i t d a g i n g  vo o r  d e  m a at s c h a p p i j .
k r i t i s c h  e n  g o e d  o n d e r w i j s  d a a r o v e r
i s  d e  e n i g e  j u i s t e  v e r ta l i n g

Foto: Rob van der Lingen
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Van de AVS

Welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden
in het licht van het werkverdelingsplan die zijn vastgesteld
door het schoolbestuur?

tekst paul van den heuvel

Deze periode zijn schooldirecteuren in het primair onderwijs onder

andere druk bezig met het komen tot een werkverdelingsplan.

De AVS heeft hiervoor onlangs een handreiking verspreid en de

helpdesk krijgt hierover verschillende vragen. Een daarvan is: welke

kaders zijn leidend voor werkzaamheden die zijn vastgesteld door

het schoolbestuur? (zie artikel 2.2 Werkverdeling op schoolniveau)

Waar moet je dan aan denken?

De kaders voor de werkzaamheden zijn:

1. De jaartaak van 1.659 uur die bestaat uit de componenten:

lesgeven (lestijd), (lesgebonden) tijd voor en na het werk (opslag-

factor), duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige

taken;

2. Waar de werkzaamheden plaatsvinden met daarbij afspraken

over niet plaats- en tijdgebondenheid op school;

3. Het jaarlijks vastleggen van de afspraken over de werkzaamheden

vanuit het werkverdelingsplan, toegespitst op iedere afzonder-

lijke collega, rekening houdend met privé- en organisatiebelang;

4. De werkzaamheden moeten binnen de gestelde werktijd mogelijk

zijn en de verdeling van taken gebeurt jaarlijks als onderdeel van

het werkverdelingsplan.

Meer weten?
Handreiking Werkverdelingsplan: www.avs.nl/artikelen/

handreiking-werkverdelingsplan

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

Onderwerp Artikel (nieuw) Artikel (oud)

Meerjarenformatieplan 2.1.1/2.1 lid 2 2.15

Bestuursformatieplan 2.1.1/2.1 lid3 2.15

Begeleiding startende medewerkers 2.1 lid 4 2.7 lid 2

In kaart brengen 2.2 lid 1 2.7 meerdere leden

Tijdig op de hoogte stellen 2.2 lid 2 2.9 lid 2/2.14 lid 2

Draagvlak 2.2 lid 4 -

Voor zomervakantie team in gesprek 2.2 lid 5 -

Werkverdeling 2.2 lid 7 2.9/2.14

Conceptverdelingsplan maken 2.2 lid 8 -

Voorleggen aan team/PMR 2.2 lid 9 -

Inzet werknemer 2.3 leden 1 t/m 6 2.9/2.14

Overzicht verschillen Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2018 en

Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2019 (CAO PO)

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk

bellen met uiteenlopende vragen over

vakgerelateerde zaken en hun eigen

rechtspositie. De helpdesk is bereikbaar

op maandag van 13.00 – 16.30 uur en

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30

uur en van 13.00 – 16.30 uur via

tel. 030-2361010. Mailen kan ook via

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw

lidmaatschapsnummer wanneer u

contact opneemt. Veelgestelde vragen en

antwoorden staan ook op www.avs.nl/

helpdesk.

z o m e r s l u i t i n g  av s  h e l p d e s k
De AVS Helpdesk is in verband met de zomervakantie niet bereikbaar in week 32 (5 t/m 9 augustus) en 33 (12 t/m 16 augustus).
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a v s  i n  d e  p e r s

Eindtoets en medezeggenschap
Voor	het	juninummer	van	het magazine Naar school!	van VOS/ABB

van VOS/ABB	werd	AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	geïnterviewd

naar	aanleiding	van	het	CPB-rapport	over	het	weer	naar	voren	halen

van	het	afnamemoment	van	de	eindtoets,	vóór	het	schooladvies.

Volgens	het	CPB	krijgen	leerlingen	dan	meer	gelijke	kans	op	een

passend	advies. Van	Haren:	“De	school	heeft	in	acht	jaar	tijd	vol-

doende	inzicht	in	de	mogelijkheden	van	de	leerling	gekregen	om

zelf	een	gefundeerde	keuze	te	maken	voor	het	vervolgonderwijs.

Als	je	de	toets	eerder	afneemt,	heeft	dit	geen	invloed	op	hoe	een

leraar	een	leerling	ziet.	Als	er	al	vooroordelen	zijn	van	een	leraar

naar	een	leerling,	dan	heb	je	te	maken	met	een	cultuurprobleem.

En	dat	los	je	niet	op	door	de	eindtoets	naar	voren	te	schuiven.

Als	we	kansrijkheid	van	leerlingen	centraal	willen	stellen,	dan	is	een

(eind)toets	nooit	het	instrument	om	een	advies	of	doorstroom	op

te	baseren.	Door	de	toets	weer	zwaarder	te	positioneren,	gaan	we

terug	naar	een	cultuur	van teaching to the test.”

In	het NOS Journaal	van	21	mei	en	op NOS.nl	kwam	AVS-vice-

voorzitter	Ingrid	Doornbos	aan	het	woord	over	het	verkeerde

eindtoetsadvies	dat	zo’n	20.000	groep	8-leerlingen	kregen	door

een	berekeningsfout	van	de	Expertgroep Toetsen	PO.	Dat	heeft	bij

een	aantal	leerlingen	uit	deze	groep	mogelijk	geleid	tot	een	onjuist

eindadvies	van	de	basisschool	voor	het	voortgezet	onderwijs.

De	AVS	vindt	de	fout	zeer	kwalijk	met	heel	vervelende	gevolgen

voor	leerlingen.	Doornbos:	“Het	is	heel	naar	en	frustrerend	voor

de	betreffende	leerlingen	en	hun	ouders,	en	daarnaast	ook	voor

de	schoolteams.	Het	brengt	onzekerheid	teweeg.”	Het	is	overigens

wettelijk	vastgelegd	dat	het	schooladvies	van	de	basisschool

leidend	is.	“De	AVS	is	er	groot	voorstander	van	dat	dit	zo	blijft.

De	eindtoets	is	een	momentopname	en	moet	een second opinion

blijven. Wat	nu	gebeurd	is,	ondersteunt	deze	visie	eens	te	meer.”

Leden	hebben	bovendien	kritiek	op	de	manier	van	communiceren

door	OCW	over	de	misser.	Ze	vinden	dat	het	ministerie	‘’duidelijker

moet	zijn	over	haar	eigen	verantwoordelijkheid.”	Ook	het ANP	en

diverse landelijke en regionale dagbladen	pikten	de	reactie	van	de

AVS	op.

Het MR magazine	van	mei	2019	interviewde	AVS-adviseur	Paul	van

Lent	over	goede	medezeggenschap	op	school. Van	Lent:	“Zie	de	MR,

net	als	de	onderwijsinspectie,

als	een	adviseur	en	ga	vooral	het	goede	gesprek	met	elkaar	aan.”

De	AVS	maakt	zich	er	ook	sterk	voor	dat	schoolleiders	zitting

hebben	in	de	GMR. Van	Lent:	“Vooral	bij	reorganisaties	en	fusies

knelt	het.	Schoolleiders	zijn	structureel	niet	vertegenwoordigd	als

beroepsgroep,	terwijl	elke	functie	in	een	GMR	dat	zou	moeten	zijn.”

De	AVS	herhaalt	de	gratis	masterclass	Schoolleiders	&

MR	op	17	juni	aanstaande,	zie www.avs.nl/artikelen/

masterclass-schoolleiders-en-mr-herhaald-op-17-juni

l i d m a at s c h a p

Indexering contributietarieven
De	tarieven	voor	het	AVS-lidmaatschap	in	schooljaar	2019/2020	zijn

bekend.	De	contributie	is	geïndexeerd	met	1,7	procent,	conform	de

ConsumentenPrijsIndex	(CPI).

Meer	informatie: www.avs.nl/lidworden	(Lidmaatschapskosten)

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

Jaargids PO 2019/2020
De Jaargids PO – met relevante
vakinformatie voor schoolleiders
en een overzicht van het complete
professionaliseringsaanbod
van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap – is onlangs
verschenen. De jaargids is tevens
een schoolleidersagenda voor
schooljaar 2019/2020.

AVS-leden	in	het	primair	onderwijs	hebben	een	exemplaar	thuis-

gestuurd	gekregen.	Zij	treffen	in	de	jaargids	onder	andere	relevante

vakinformatie	voor	de	schoolleider	zoals	de	schoolvakanties,

wet-	en	regelgeving	en	verwijzing	naar	de	CAO	PO.	Bovendien

is	informatie	over	de	activiteiten	en	dienstverlening	van	de	AVS

opgenomen. De jaargids is meteen te gebruiken bij de planning voor

schooljaar	2018/2019.

Geïnteresseerde	vo-leden	kunnen	een	gratis	exemplaar

aanvragen.	Daarnaast	is	het	mogelijk,	ook	voor	niet-leden,	om

(extra)	exemplaren	te	bestellen.	(Na)bestellen	à	15	euro	kan	via

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod	(Publicaties).
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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

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 oktober 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) 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 Marieke van Leeuwen

• 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

(onder voorbehoud)

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
Je leert hoe je met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kun je een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

autonome groei van medewerkers. Ook ben je bekend met de inzet

van Action Learning als didactisch model, waardoor je de stap kunt

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs.

In samenwerking met De Roode Advies en Consultancy.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders po en vo

Startdata: 7 oktober 2019 of 10 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan

Verandering’ en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’

(hoort bij het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/al
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4 tweedaagsen

Leergang Veranderen met
Transactionele Analyse

Als leidinggevende wil je mede-

eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die je in jouw school wilt

doorvoeren. Je onderzoekt wat bij je

past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leer je wat

werkt, wat niet, en waarom. Je ontwikkelt je eigen heldere kijk op

veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit een

onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt in te

stappen vanuit eigenaarschap en de eigen rol. Je leert het

veranderingsproces vorm te geven vanuit uw eigen autonome

leiderschap en het vermogen te verbinden. Een belangrijk concept

is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op (onbewuste)

processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een

onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de

dagelijkse praktijk.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 3 oktober 2019 of 12 maart 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Talentvol leiderschap
Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks

vooral datgene kunt doen waar je goed

in bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert winst op voor

iedereen persoonlijk, het team en de schoolorganisatie. Iedereen

floreert, ook de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

We combineren klassieke methodes met actuele inzichten als de

Talenten- en Sterke puntenbenadering, Waarderend onderzoeken,

Progressiegericht werken en Job-/Teamcraften. In samenwerking

met ’t Mannetje & Co.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 10 oktober 2019 of 30 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvol-leiderschap

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden? Om zelf-

standig en vanuit vertrouwen en verant-

woordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan) spelen

in organisaties, bedrijfsleven en de samenleving. Kernvraag is: wat

betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?

Doelgroep: leidinggevenden primair onderwijs

Startdatum: 2 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

najaarsactie: volg een leergang
en win een tablet!

Schrijf je vóór 15 juli 2019 in voor een van de
leergangen die dit najaar starten en maak kans op een
van de drie Samsung tablets!

De zomervakantie komt eraan. Een mooie tijd om lekker te

ontspannen. Na de vakantie heb je weer volop energie om

aan de slag te gaan. De gecertificeerde leergangen van het

AVS Centrum Educatief Leiderschap kunnen je helpen bij jouw

verdere professionalisering. Als je je vóór 15 juli 2019 inschrijft

voor een leergang, ben je verzekerd van een plek en maak je

bovendien kans op een van de drie Samsung tablets.

Schrijf je je gelijktijdig in met een andere collega, dan maak je

allebei twee keer zoveel kans!

Al ingeschreven voor een leergang die dit najaar start?

Dan maak je uiteraard ook kans op een tablet.

Kijk op www.avs.nl/professionalisering voor meer informatie,

de actievoorwaarden, een overzicht van de leergangen en

schrijf je direct in!

35k ader prim air juni 2019

937734-02_035_04-Jun-19_12:16:54_walter



1 tweedaagse en 7 eendaagsen

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als	schoolleider	heb	je	te	maken	met

diverse	doelgroepen.	Hoe	organiseer	je

de	communicatie	van	je	school	zo	effec-

tief	mogelijk?	Hoe	betrek	je	ouders	bij

de	school? Tijdens	de	leergang	maak	je	een	communicatieplan	voor

je	eigen	school. We	staan	stil	bij	de	kernwaarden	van	je	school	en

vertalen	die	naar	een	communicatiestrategie,	met	aandacht	voor

branding	en	positionering.	Ook	ga	je	op	zoek	naar	je	eigen	kern-

kwaliteiten,	je	leiderschapsstijl	en	hoe	om	te	gaan	met	de	media	of

crisissituaties. We	besteden	veel	aandacht	aan	je	persoonlijk	leider-

schap	en	je	rol	als	schoolleider.	Je	leert	hoe	je	zelf	de	regie	kunt

nemen	en	hoe	je	mensen	en	middelen	(nog)	beter	kunt	inzetten.

Ook	komt	schriftelijke	communicatie,	bijvoorbeeld	via	digitale

media,	website	of	drukwerk,	aan	bod.	In	samenwerking	met

Cornelissen	Communicatie.

Doelgroep: schoolleiders	primair	onderwijs

Startdata: 14	november	2019	of	14	januari	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	Leiderschap’,	‘In

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

de	school’	(‘Regie	en	Strategie’).

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

8 eendaagsen

Leergang Cultuurpracticum
Als	de	schoolcultuur	negatief	en	belem-

merend	is,	is	de	kans	groot	dat	de

beoogde	doelen	niet	worden	gereali-

seerd.	In	deze	leergang	leer	je	de	eigen

schoolcultuur	van	binnenuit	zelf	te	beïnvloeden.	Door	vast	te	stellen

wat	de	gedeelde	vooronderstellingen	zijn	binnen	de	cultuur	waarop

je	trots	mag	zijn	en	die	je	wilt	behouden,	en	welke	niet	meer	passen

in	jouw	school	en	daarom	aan	vervanging	toe	zijn. Vaak	gaat	een

cultuurverandering	over	het	veranderen	van	een	of	twee	dominante

mindsets.	Deze	zoektocht	staat	centraal.	Ook	schenken	we	de

nodige	aandacht	aan	het	opstellen	van	passende	interventies:	wat

werkt	in	welke	situatie?

Doelgroep: schoolleiders	en	directeuren	po	en	vo

Het	is	aanbevelenswaardig	een	collega	mee	te	nemen.

Startdatum: 14	februari	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	verande-

ring’	en	(deelthema’s)	Organisatie	van	de	school,	Omgaan	met

verschillen	als	team	en	Professionele	leergemeenschap

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

7 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
Onderwijs & Gebouw

Het	schoolgebouw	moet	aansluiten	bij

maatschappelijke	en	onderwijskundige

ontwikkelingen.	Schoolleiders	krijgen

niet	alleen	grip	op	het	(ver)bouwpro-

ces,	maar	worden	uitgedaagd	en	begeleid	om	de	regie	te	nemen.

Ze	hoeven	niet	de	expert	te	worden	voor	deze	opgave,	maar	wel

beschikken	over	kennis	van	wat	de	opgave	is,	wat	de	mogelijkheden

zijn	en	wat	er	van	hen	wordt	verwacht.	Denk	hierbij	aan	de	vertaling

van	het	onderwijskundige	concept	naar	inrichting	en	ruimte.	Door

professioneel	opdrachtgeverschap	weet	de	schoolleider	welke

opdracht	deze	aan	experts	kan	verstrekken	en	hoe	een	goed	proces

en	realisatie	tot	stand	komt.	Deelnemers	leren	ook	een	business-

plan	op	te	stellen	en	een	verantwoorde	aanvraag	te	doen	voor	finan-

ciering	van	(vernieuw)bouw,	verduurzaming	of	vergroening	van	een

multifunctionele	accommodatie.

Doelgroep:	directeuren	primair	onderwijs

Startdatum: 20	januari	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Regie	en	strategie’,	‘In	relatie

staan	tot	de	omgeving’,	‘Toekomstgericht	onderwijs’	en	de	deel-

thema’s	‘Strategisch	kwaliteitsmanagement’	en	‘Onderzoeksmatig

werken’	(horen	bij	het	thema	‘Kennis	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe	kun	je	ervoor	zorgen	dat	mede-

werkers	in	korte	tijd	met	elkaar	tot	een

gefocuste	samenwerking	komen	in

(wisselende)	teams,	met	daarin	een

juiste	balans	tussen	plezier	en	prestatie?	Samen	nevenactiviteiten

oppakken,	naast	het	lesgeven,	kost	soms	extra	energie,	met	als

gevolg	een	verhoogde	kans	op	stress,	burn-out,	mislukte	projecten

of	een	negatieve	onderlinge	sfeer.	Je	krijgt	zicht	op	de	theorie	en

praktijk	van	(team)flow	en	de	positieve	organisatiepsychologie.

Het	teamflow-model	geeft	inzicht	in	welke	condities	je	nodig	hebt

om	tot	een	effectieve	samenwerking	te	komen.	Kennis	van	en	wer-

ken	met	het	teamflow-gedachtegoed	leidt	tot	aantoonbaar	betere

prestaties	van	medewerkers	en	de	organisatie	als	geheel	en	creëert

een	positief	werkklimaat.	In	samenwerking	met	Flow	concepts.

Doelgroep: schoolleiders	po	en	vo

Startdatum: 8	oktober	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/teamflow
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leergang middenkader

‘Ik durf de stap naar leidinggeven
nu makkelijker te nemen’
Veel leerkrachten in het primair onderwijs staan jaren
voor de klas voor ze zich realiseren: wil ik misschien
doorgroeien? Is een leidinggevende positie iets voor mij?
De leergang Middenkader van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap is opgezet om hier antwoord op te krijgen.
Twee deelnemers vertellen over hun ervaringen. “Ik weet
nu dat ik deze kant op wil.”
tekst winnie lafeber

“Ik werk al 21 jaar op deze school en heb de ambitie

om verder te groeien naar de directeursfunctie.

Ik wilde ‘proeven’ aan leidinggeven en weten

of ik het ook echt kan. Ik was daar wat onzeker

over. Door de leergang ben ik in mijn persoonlijke

ontwikkeling gegroeid”, vertelt Ilse Sieveking,

leerkracht van groep 6, rekenspecialist en bouw-

coördinator op de Galamaschool in ’s Heerenberg.

Matties Eversdijk, leerkracht van groep 7 op basis-

school Samenspel in Amsterdam Zuid-Oost, begon

aan de leergang omdat hij zichzelf wilde uitdagen.

“Ik ben leerkracht geweest op verschillende

soorten scholen en wilde kijken of ik mezelf op een

andere manier kon ontwikkelen en uitzoeken of de

managementkant iets voor mij is.”

Van binnen naar buiten De achtdaagse

leergang Middenkader is opgebouwd van binnen

naar buiten: van persoonlijk leiderschap en het

‘wie’ naar de praktijk van alledag en het ‘hoe

en wat’. Matties Eversdijk: “Je onderzoekt eerst

je eigen talenten en daarna de meer praktische

zaken zoals financien, personeelsbeleid,

timemanagement, effectief vergaderen en

conflictbemiddeling. Ik heb veel opgestoken van de

gesprekstechnieken met een acteur. Twee spellen,

het Kernkwadrantenspel en het Talentenspel,

hebben me veel inzicht gegeven in mijn sterke en

minder sterke kanten, karaktereigenschappen,

‘allergieën’ en valkuilen. De leergang is erg veelzijdig en je leert ook

van de ervaringsverhalen van de mede-deelnemers.” Ilse Sieveking:

“Je wordt geconfronteerd met jezelf. Het ‘persoonlijk statuut’ brengt

je dichter bij jezelf. Ik weet nu dat ik pas kan leidinggeven als ik

mezelf recht in de ogen kan kijken. Ik heb geleerd me meer in te

leven in anderen, zonder meteen met een mening klaar te staan.

En een begroting lezen is helemaal niet zo moeilijk als ik aanvankelijk

dacht. Dat was voor mij een eyeopener.” Ook bij Eversdijk leidde dit

onderwerp tot een interessant inzicht: “Bij het opstellen van een

begroting moet je denken vanuit je visie en je pas daarna afvragen

hoeveel geld daarvoor nodig is. Dan kun je het schoolbestuur erop

aanspreken dat je meer geld nodig hebt om je

beleidsplan te kunnen uitvoeren.”

Verandering doorvoeren Naast diverse

opdrachten en werkvormen, zoals rollenspellen

voor het voeren van moeilijke gesprekken,

het houden van vergaderingen en een 360

graden feedback, omvat de leergang ook een

praktijkonderzoek waarbij de deelnemers iets

moeten veranderen op hun school. Ze presenteren

dit tijdens de laatste bijeenkomst. Sieveking:

“Ik heb een nieuwe methode geïntroduceerd,

waarbij drie zaakvakken werden geïntegreerd.

Volgend schooljaar gaan we hiermee verder.”

Eversdijk: “Ik heb een duurzame ‘MR-junior’, een

leerlingenraad, op mijn school opgericht.”

Ambities Beide deelnemers hebben op dit

moment nog geen andere (leidinggevende)

functie, maar ambiëren die wel. Eversdijk: “Ik

pak wel langzamerhand taken op die de klas

overstijgen. Zo ben ik nu onder andere lid van de

MR, stagecoördinator en beeldcoach (collega’s

in bepaalde situaties filmen en begeleiden,

red.). De schooldirecteur weet van mijn ambities,

dus houdt me ongetwijfeld in gedachten bij

een vacature.” Sieveking: “Ik weet nu dat

leidinggeven iets voor mij is. De leergang heeft

mijn onzekerheid weggenomen. Ik durf de stap

nu makkelijker te nemen.” Eversdijk concludeert:

“Ik kan de leergang zeker aanraden. Ik kijk nu met andere ogen naar

schoolsituaties. De middenmanagerfunctie trekt me aan. Ik heb

toekomstperspectief in het onderwijs!” �

Doelgroep: je geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (als bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider)

of je hebt de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen. Je hebt minimaal drie jaar ervaring als onderwijs-

gevende of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).

Startdata: 1 oktober 2019 of 18 maart 2020 Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/middenkader

Leerkracht Matties Eversdijk:
“De middenmanagerfunctie
trekt me aan. Ik heb toekomst-
perspectief in het onderwijs!”

Ilse Sieveking, leerkracht
en bouwcoördinator: “De
leergang heeft mijn onzekerheid
weggenomen.”
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voor: schoolbestuurders, ict-coördinatoren,

kwaliteitsmedewerkers e.a. in po en vo

van: Kennisnet i.s.m. PO-Raad en VO-raad

wat: stappenplan op website

Vernieuwde aanpak IBP
Hulpmiddel voor scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en

evalueren van IBP-beleid (Informatiebeveiliging en privacy).

Scholen worden geholpen met een stappenplan, faq’s en prak-

tische tools zoals templates voor beleidsplannen en checklists.

Geeft inzicht in alle wettelijke verplichtingen en verantwoor-

delijkheden. https://aanpakibp.kennisnet.nl

voor: groep 8 en onderbouw vo

van: Consortium tegen Cyberpesten

wat: gratis lespakket

Cyberpesten
Uit recent onderzoek blijkt dat 21 procent van de tieners tussen

de 12 en 17 jaar oud wel eens online gepest is. Cyberpesten

heeft even grote of soms zelfs grotere gevolgen dan ‘face-to-

face’ pesten, door het gebrek aan sociale controle. Het virtual

reality-lespakket ‘Doe iets!’ vergroot het bewustzijn van de

impact van cyberpesten. Een VR-film laat leerlingen realistisch

ervaren wat online pesten met iemand doet en een digibord-

omgeving met opdrachten maakt cyberpesten bespreekbaar in

de klas. www.veiligheid.nl/cyberpesten

voor: schoolleiders, bestuurders, hrm’ers, leerkrachten en

ouders

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 19 juni, 15 tot 15.45 uur (webinar)

wat: webpagina en webinar

Anders organiseren
Wil jij in samenwerking met jouw omgeving het onderwijs

anders organiseren/inrichten – bijvoorbeeld gemengde

leeftijdsgroepen of multidisciplinaire teams – en meer weten

over hoe je dat het beste aanpakt? En leven er vragen over wat

het oplevert en betekent voor het personeel? De webpagina

omvat publicaties, tips, handvatten en praktijkvoorbeelden

(incl. filmpjes) van schoolleiders, leerkrachten en ouders.

Tijdens het webinar ‘Jouw onderwijs, klaar voor de toekomst!?’

op 19 juni gaan ervaringsdeskundigen, onderzoekers en visio-

nairs hierover met elkaar in gesprek en kun je vragen stellen.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/anders-organiseren

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/professionalisering/

is-jouw-school-klaar-voor-de-toekomst

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leraren, ontwikkelaars en leidinggevenden po, vo, mbo

en hbo

van: Drone Class

wanneer: 29 oktober

waar: Nationaal Militair Museum in Soest

wat: conferentie

Drones in onderwijs
Drones worden steeds populairder op scholen. Leraren zet-

ten ze in om leerlingen enthousiast te maken voor techniek.

Drones worden gebouwd, geprogrammeerd en er worden

zelfs wedstrijden mee gehouden. Uitgevers haken op deze

ontwikkeling in door onderwijsprogramma’s met drones

aan te bieden. Veranderende regelgeving, nieuwe technolo-

gische ontwikkelingen en good practices uit het onderwijs

worden gedeeld. Met diverse drone-experts als sprekers.

www.onderwijsconferentiedrones.nl

voor: po, vo en mbo (vanaf 8 jaar)

van: uitgeverij Pica

wat: bordspel

Burgerschapsspel
Met het burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij bepalen

spelers het lot van eilandbewoners en maken ze samen de

wereld waarin ze zelf zouden willen wonen. Op dit eiland staat

niets vast en wordt alles bevraagd. De grote uitdagingen van

de samenleving komen tot leven en stellen je morele kompas

op de proef. Leerlingen verkennen hun eigen mening en die van

de ander. Volwassenen zien sociale vraagstukken en hun eigen

basiswaarden in een nieuw licht. ISBN 7434029363380

www.uitgeverijpica.nl/titels/hulpmiddelen/spellen/

terra-nova-minimaatschappij-single-pack-pica
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voor: bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen

van: leerlab Pleion

wat: spel

Eigenaarschap van leren
Doel van het spel ‘We own the school’ is een gesprek op

gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de

school dat kan bevorderen. Via stellingen krijgen spelers de

mogelijkheid aan te geven hoe zij de situatie op school op dit

moment ervaren en wat zij als de ideale situatie zien. Het is

niet alleen een meetinstrument, maar levert ook ideeën op voor

vervolgstappen die de school richting de toekomst kan zetten.

www.weowntheschool.nl/spel

voor: primair en voortgezet onderwijs

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 26 september

wat: gratis gesprekstool en inspiratiesessie

Pas op de plaats (burgerschap)
Over de school als oefenplaats voor burgerschap. De gespreks

tool helpt scholen het gesprek over burgerschapsvorming te

starten en maakt duidelijk waar ze een volgende stap kunnen

zetten. Dat vraagt om meer dan het vormgeven van lessen en

projecten door enkele leraren; het vraagt om het ontwikkelen

van een gedragen aanpak, die voortkomt uit de visie en context

van de school. Gratis downloaden: www.schoolenveiligheid.nl/

oefenplaats (een gratis inspiratiesessie over de toepassing van

de tool vindt plaats op 26 september).

voor: primair onderwijs

van: Van Gorcum, o.a. Brigit van Rossum

wat: boek

Kwaliteit door gespreid
leiderschap

Het is belangrijk dat alle expertise in de school optimaal wordt

benut en versterkt. Dit boek laat zien hoe schoolleiders met

vertrouwen kunnen loslaten, als ze investeren in een cultuur en

ondersteunende processen die leiden tot kwaliteit. Met onder

andere praktijkvoorbeelden van schoolleiders (po) die de

omslag maakten naar gespreid leiderschap. Een speciaal hoofd

stuk is gewijd aan hoe besturen schoolleiders kunnen onder

steunen bij hun veranderende rol en hoe zij op bestuursniveau

expertise benutten en versterken. Auteur Brigit van Rossum is

ook docent bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. ISBN:

9789023256656, www.avs.nl/cel/gespreidleiderschap

voor: schoolleiders en leraren

van: uitgeverij Boom

wat: boek/methode

Identiteit en burgerschap
In de ontwikkeling van de identiteit en burgerschapsvorming

van leerlingen vervullen leraren een voorbeeldfunctie. Daarom

is het belangrijk dat zij zelf weten wie ze zijn, waar ze voor staan

en hoe ze functioneren in onze samenleving. Met ‘Inleiding

identiteit en burgerschap’ leren leraren hun burgerschap vorm

te geven en doen ze ontdekkingen over hoe hun identiteit

gekleurd is door de eigen geschiedenis. Inclusief voorbeelden

van hoe identiteit en burgerschap binnen een school vorm kun

nen krijgen. ISBN 9789024419333

voor: po en vo

van: ProDemos

wat: educatieve programma’s en handboek

Bezoek aan Tweede Kamer en
burgerschapsonderwijs

ProDemos biedt educatieve programma’s, onder andere over de

parlementaire en lokale democratie, over Europa, rechtspraak

en verkiezingen. Het bezoek aan de Tweede Kamer is een pro

gramma met onderdelen als een Kamerdebatsimulatie en het

DemocratieLab. Nieuw volgend schooljaar is dat alle scholen

een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer naar Den Haag

(wel zelf regelen).

Voor het vo heeft ProDemos onlangs het Handboek Burger

schapsonderwijs gepubliceerd. Hoe geef je invulling aan

burgerschapsvorming? Met tips, good practices en inzichten uit

wetenschappelijk onderzoek. Bestellen of gratis downloaden:

www.prodemos.nl

voor: po, vo, mbo en ho

van: Nuffic

wanneer: 10 oktober

waar: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

wat: congres

Nuffic Congres 2019
Welke stappen moeten we nú zetten voor toegankelijke en

duurzame internationalisering van het onderwijs? Deze vraag

wordt beantwoord aan de hand van de thema’s kwaliteit, duur

zaamheid en inclusie. Hoe ga je als school om met diversiteit?

Iliass El Hadioui, socioloog, wetenschappelijk docent en lid van

de Onderwijsraad, gaat in zijn keynote speech in op zijn visie

en aanpak: hoe de straat de school binnendringt. Keuze uit

40 workshops. www.nuffic.nl/actueel/nufficcongres2019/
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boekbespreking

een luizenbaan
Het boek van Niek de Kruif bestaat uit

korte verhalen, goed voor samen honderd

pagina’s. Het is gerubriceerd van A tot Z.

Elke letter van het alfabet levert een of

meerdere onderwerpen op. Herkenbaar

voor iedereen die in het onderwijs werkt,

onderwijs genoten heeft en voor hen die

zich altijd verbazen over wat daar allemaal

gebeurt.

Het is moeilijk een samenvatting te

geven. De Kruif – wiens onderwijspassie

voortkomt uit zijn ervaringen met duffe en

uitgebluste leraren – pretendeert niet de

oplossingen te hebben, maar beschrijft

verhalen uit de praktijk. Met veel vaart, blij-

moedigheid, humor en een relativerende

blik. Of zoals hij zelf zegt: “Ik schreef geen

wetenschappelijk werkje, maar zie om met

een vette grimlach...”

Bijvoorbeeld in een verhaal over huisbe-

zoek, waarbij De Kruif door de ouders te

leren kennen, het kind veel beter begreep.

Het verhaal eindigt met de opmerking:

“Huisbezoeken zijn belangrijk! Je leert

er snel en veel over de kinderen die aan

jou zijn toevertrouwd. Voer huisbezoeken

bij jouw organisatie in als ze nog niet

bestaan.” Een tweede verhaal over dit

onderwerp, waarbij hij gegijzeld wordt

door een herdershond, eindigt De Kruif met

de opmerking: “Huisbezoeken zijn soms

levensgevaarlijk! Schaf ze af in het belang

van de veiligheid van je personeelsleden.”

Bij het boek zitten ook een aantal kaarten

met teksten die een goede indruk geven

van de stijl waarin het is geschreven. Zoals:

“Zit zij in het onderwijs? En zij kon zo

goed leren…” Of: “Het hele Nederlandse

onderwijs is er bij gebaat als het ministerie

van Onderwijs de komende tien jaar wordt

gesloten.”

Het is een ontspannen uitgave om af en

toe een verhaaltje uit lezen. Sommigen

zullen geraakt worden en alle verhalen

achter elkaar willen lezen. Een aanrader als

cadeau en/of om zelf te lezen in de vakan-

tie. “Een luizenbaan’ is extra interessant

voor schooldirecteuren en leerkrachten

die achter de geheime handleidingen van

bestuurders willen komen”, is te lezen

op de website. Wie nu nog niet nieuws-

gierig is? _

Een luizenbaan. Handboek voor

de bestuurder basisonderwijs.

Niek de Kruif, augustus 2018,

www.eenluizenbaan.nl

Eerdere boekbesprekingen zijn te

vinden op www.avs.nl/vereniging/

onsaanbod/kaderprimair

Het onderwijs van A tot Z. Van de A van Administratie, via de L

van Luizenbaan naar de Z van Zwemles. Niek de Kruif schreef het

boek ‘Een luizenbaan’ na ruim veertig jaar ervaring in het primair

onderwijs als leerkracht, directeur, beleidsmedewerker, bestuurder

én medeauteur van zestien afscheidsmusicals voor groep 8. Een

lichtvoetige beschouwing van het basisonderwijs op een keiharde

ondergrond. tekst paul van den heuvel, avs

e e n  o n t s pa n n e n  u i t g av e  o m  a f  e n  to e  e e n
v e r h a a lt j e  u i t  l e z e n .  s o m m i g e n  z u l l e n
g e r a a k t  w o r d e n  e n  a l l e  v e r h a l e n  a c h t e r
e l k a a r  w i l l e n  l e z e n
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Uitgelicht
thema _ Kaders voor containerbegrip
Na de zomer stuurt minister Arie Slob een wetsvoorstel

naar de Tweede Kamer om meer duidelijkheid te

scheppen over de opdracht van scholen om leerlingen

burgerschapsonderwijs te bieden. Want ‘burgerschap’ is

nogal een containerbegrip en raakt ook aan persoonlijke

vorming en identiteit. pagina 8

achtergrond _ Onderwijsdoelen
actualiseren
Leraren en schoolleiders buigen zich sinds begin 2018

in ontwikkelteams over de herziening van negen leer

gebieden in het funderend onderwijs: Curriculum.nu.

Tot en met 11 augustus kan iedereen reageren op de

voorstellen die de basis vormen voor nieuwe wettelijke

kerndoelen en eindtermen. “Ik ben heel benieuwd naar

de feedback.” pagina 22

actueel

– Advertentie –
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MUMMIEVONDST

In een mooi beschilderde

graftombe in Egypte zijn

meer dan vijftig 2500 jaar

oude mummies ontdekt. Van

volwassenen, kinderen én

dieren.

Prijs voor Kop Op

Jeej! De Nederlandse animatiefilm Kop Op heeft

een Emmy Kids Award gewonnen in het Franse

Cannes. De film gaat over drie vrienden die een

dag lang elkaars leven leiden omdat ze per ongeluk

van hoofd zijn gewisseld! Ja met een magische

wasmachine kunnen gekke dingen gebeuren…

Nieuwsgierig? Kijk de film via

Kidsweek.nl/kopop

Een man klaagt bij de dokter

dat hij altijd zo last heeft

van zeeziekte. ‘U moet vlak

voordat u op de boot stapt

een liter tomatensoep eten.’

‘Helpt dat dan?’ vraagt de

man. ‘Nee,’ zegt de dokter,

‘maar het kleurt wel erg

mooi in het blauwe water!’

Hoop voor opgesloten zeedieren

KORT

WEETJE

Meer dan honderd orka’s en witte dol�jnen zitten

nu nog vast in een Russische ‘walvisgevangenis’.

Veel mensen maakten zich daar boos over. Met

succes: de dieren krijgen hun vrijheid terug. Maar

dat gaat niet zomaar. Door Judie Jaspers

maar in hun kleine hokken kunnen ze nauwelijks

bewegen. Onderkoeling ligt dus op de loer. Deze week

voerde een groep wetenschappers de druk op door naar

Rusland te gaan. Ook acteur Leonardo diCaprio kwam

in actie en riep zijn volgers op een petitie te tekenen.

Inmiddels is dat al anderhalf miljoen keer gedaan.

Tijd
Alle aandacht heeft succes geboekt. Een

Russische hoge pief heeft gezegd dat de

deuren van de ‘gevangenis’ opengaan.

De dieren zijn inmiddels in goede handen.

Volgens Franse oceanoloog Cousteau

is het doel dat ze allemaal vrijkomen.

Maar veel van de dieren zijn jong.

Sommige werden zelfs nog

gevoed door hun moeder toen

ze werden gevangen. Voor

elk zeebeest wordt nu een

plan gemaakt. ‘Het kost

tijd om te beslissen wat

voor elk dier het best

is’, vertelt Cousteau.

Ook kunnen ze

ziektes hebben.

‘Dan zullen

wij ze eerst

verzorgen.’

7> Megamuntenklont • 8>
 Britse spionnenprins 

• 10> Modderfantjes • 13> Sloffen
 op shuttles • 23> Ruimt

epuzzels Kidsweek.nl €2,40
11 APRIL 2019

MOP VAN SCOOP

Afgelopen zomer werden de dieren gevangen in

de ijzige Zee van Ochotsk, ten oosten van Rusland.

Zakenlui wilden ze voor veel geld verkopen aan

Chinese dierenparken. In de tussentijd werden de

orka’s en witte dolfijnen (allemaal walvisachtigen)

opgesloten in kleine hokken. Deze ‘walvisgevangenis’

werd een paar maanden later ontdekt door

milieubeschermers.

Zorgen
Biologen wereldwijd maken zich sindsdien grote

zorgen en eisen vrijlating. De dieren zwemmen

in het wild lange afstanden om warm te blijven,
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BRENG DE ACTUALITEIT IN DE KLAS!

7Days op School

• Geschikt voor groep 8
• Langere teksten en moeilĳkere woorden
• Geïntegreerde lessen begrĳpend lezen

en woordenschat
• Elke week een interactieve nieuwsquiz
• Digitale omgeving met digibordles,

lesinstructie en verwerkingsopdrachten

Kidsweek en 7Days zĳn wekelĳkse kranten met nieuws
dat interessant, leuk én begrĳpelĳk is voor kinderen en
jongeren. De artikelen worden door een journalistiek
onafhankelĳke redactie geschreven en zĳn daardoor
zeer geschikt om in de klas te gebruiken.

VRAAG NU GRATIS EEN INFORMATIEPAKKET AAN! YANDC.NL/INFORMATIE

OVER JE EIGENONLINE REPUTATIE

BAAS

ISSN 1879-4254

Weekkrant voor jongeren

5 april
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Nieuwe Japanse keizer? Terug naar het jaar nul
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Norah (13): ‘Ik ben altijderg met anderen bezig’

                                                                            

NEDERLANDS
INSTRUCTIE

Doelen

Nederlands / Maatschappijleer – Uw leerlingen gaan aan de slag met voeren van een discussie
over het plaatsen van foto’s op sociale media.

Instructie van de les

Nederlands - Uw leerlingen lezen de tekst Baas over je eigen online reputatie op pagina 3 van
7Days en voeren een discussie over dit onderwerp.

Activeren
voorkennis

Wat weten jullie al over regels omtrent het plaatsen van foto’s van anderen op
sociale media?

Wat zouden jullie willen weten over regels omtrent het plaatsen van foto’s van
anderen op sociale media?

Lesdoel Bespreek kort het lesdoel.
We gaan vandaag een discussie voeren over het plaatsen van foto’s op sociale
media.

Begeleide
inoefening/
Verwerking

Lees samen met uw leerlingen het artikel Baas over je eigen online reputatie op
pagina 3 van 7Days.

Bespreek het artikel aan de hand van de volgende vragen:
- Wat hebben we net gelezen?
- Heeft iemand weleens een foto van jou geplaatst wat je niet fijn vond? Wat

doen jouw ouders met foto’s waar jij op staat?

Aan de hand van de lesbrief voeren de leerlingen een discussie over het
plaatsen van foto’s op sociale media.

Nieuwspuzzel – De puzzel is een streeppuzzel met vragen uit de krant.

14
2019

Dit werkboekje is van:
����������������������������������������������������������������������.

Week

13

 

Na deze les kan ik in het kort vertellen wat er voor bijzonders is gebeurd op het
vliegveld in Indonesië (les 1). Aan het eind van de les kan ik minstens drie dingen
noemen die ik heb geleerd over het smokkelen van dieren (les 2).

Niveau A

Na deze les kan ik in het kort vertellen wat de medewerkers van het Auschwitz Museum
willen en waarom zij dat willen (les 1). Aan het eind van de les kan ik minstens vijf
dingen noemen die ik heb geleerd over Auschwitz (les 2).

p. 12 - 15

p. 4 - 7 Nieuws voor de leerkracht

Na deze les weet ik welke grote ramp er in het zuiden van Afrika is gebeurd en weet ik
wat de gevolgen hiervan zijn (les 1). Aan het eind van de les kan ik minstens vier dingen
noemen die ik heb geleerd over cyclonen (les 2).

Niveau B
p. 8 - 11

Niveau C

Kidsweek in de Klas

• Kerndoeldekkende methode voor begrĳpend lezen
• Op drie niveaus: voor groep 4 t/m 8
• Wekelĳks de krant met lesboekje
• Lessen begrĳpend luisteren vanaf groep 1
• Digitale omgeving met digibordles, lesinstructie en

verwerkingsopdrachten
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