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Inhoud oktober Kaderspel _ door ingrid doornbos

Mus, sigaar, citroen

Ken je de mop van de 285 miljoen? Of die van de dode mus, de sigaar en

de citroen? Nee? Misschien maar beter ook. Niemand kon er om lachen,

integendeel.

Begin september zocht minister Slob niet naar loonruimte voor het onderwijs,

hij zocht naar ruimte in woorden. Er werd 285 miljoen toegezegd voor loon-

bijstelling. Volgens de minister was dit extra, want het alternatief is de nullijn.

Maar extra extra was het volgens Slob inderdaad niet. Door dit gegoochel met

woorden voelden alle (te) hard werkende collega’s zich totaal niet serieus

genomen. Zij trakteerden de minister via sociale media op een opfriscursus

spreekwoorden. Met een dode mus, een sigaar uit eigen doos en knollen voor

citroenen heeft de relatie met de politiek weer een flinke deuk opgelopen.

Wel zei de minister enkele miljoenen toe voor zij-instromers en de aanpak

van regionale tekorten. Dat lijkt veel geld, maar is gezien de omvang van de

huidige onderwijscrisis niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Bij een crisis passen vergaande maatregelen. Maar ook op Prinsjesdag bleven

deze uit. En dat terwijl de koning in de troonrede nog sprak over het ‘nijpende

lerarentekort’. Onbegrijpelijk dat een investering in het onderwijs uitblijft in

een tijd van begrotingsoverschotten en forse schoolleider- en lerarentekorten.

De stevige maatregelen komen nu uit de sector zelf: een vierdaagse

schoolweek en vanaf vijf jaar naar school.

De AVS blijft samen met de andere bonden en onderwijsorganisaties actie-

voeren. Want het is volstrekt onacceptabel dat minister Slob de crisis in het

Primair Onderwijs aanpakt met enkel mooie woorden van de koning, een dode

mus, een sigaar en een citroen. _

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

in reactie op avs-actie #schoolleidergezocht:

Schoolleiderstour minister,
‘Toekomstagenda Schoolleiders’
Het broodnodige extra geld voor onderwijs komt er nog steeds niet – een enorme
teleurstelling. Wel beantwoordt minister Slob in reactie op het mailbombardement
#schoolleidergezocht de actiedeelnemers en gaat hij samen met de AVS in
gesprek met schoolleiders over een ‘toekomstagenda’.

De toekomstagenda moet
schoolleiders gelegen-
heid bieden om zelf hun
strategische rol mee vorm
te geven. Dit was een van
de langetermijn-eisen uit
de voorbeeldbrief die de
AVS voor de actie #school-
leidergezocht had opgesteld:
een stevige agenda voor het
positioneren en faciliteren
van schoolleiders.

In oktober en november gaat
de minister het land in om
te praten met schoolleiders.
De AVS ontwikkelt onder-
tussen middelen om input
op te halen voor een breed
gedragen toekomstagenda,
die voor de zomervakan-
tie van 2020 af moet zijn.
De AVS wil dat schoolleiders
daarin zelf agenderen wat
zij nodig hebben om hun
werk goed te doen en het

schoolleiderschap van de
toekomst vorm te geven.
De agenda komt centraal
te staan in de regionale
netwerkbijeenkomsten die
de AVS vanaf november
dit schooljaar organiseert.
De AVS betrekt hierbij in
samenwerking met OCW ook
andere partners uit de sector,
zoals het Schoolleidersregis-
ter PO, CNV schoolleiders, de
AOb en de PO-Raad.

Waarom een
schoolleidersagenda?
Voor goed onderwijs
waarin leerlingen zich nu
en op de lange termijn
maximaal kunnen blijven
ontplooien, is het essentieel
voldoende professionele
schoolleiders te hebben
die goed zijn toegerust
voor hun vak. Zij hebben
voldoende autonomie, tijd
en ondersteuning nodig
om hun rol goed te kunnen
uitoefenen, stelt de AVS.
Leidinggevenden in het
onderwijs maken dagelijks
het verschil in het leven
van hun leerkrachten en
leerlingen. �

#schoolleidergezocht
investeer in onderwijs

meer ruimte voor lokale samenwerking

Fusietoets afgeschaft voor funderend onderwijs
De Tweede Kamer heeft een wijziging aangenomen van enkele onderwijswetten met betrekking
tot het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.

Het aangenomen wetsvoorstel
regelt dat er geen fusietoets
meer plaatsvindt op fusies
in het funderend onderwijs.
Dit geeft schoolbesturen
meer ruimte om lokale
samenwerking op te zoeken
en in de regio gezamenlijk
een toekomstbestendig onder-
wijsaanbod te realiseren.

Het wetsvoorstel bepaalt
tevens dat de scholen in het
voortgezet onderwijs institu-
tioneel kunnen fuseren als
de vestigingen van de betrok-
ken scholen in dezelfde of
aangrenzende gemeente of
gemeenten liggen. Wel blijft
de fusie effectrapportage
(FER) in stand. Ook is bepaald

dat de FER tien jaar bewaard
moet worden.

De vergaande samenwerking
tussen schoolbesturen is in
sommige situaties noodzake-
lijk om een breed en divers
onderwijsaanbod in stand
te houden, bijvoorbeeld bij
dalende leerlingenaantallen.

Het biedt besturen bovendien
mogelijkheden om kleinere
scholen open te houden en
zo het onderwijs voor de
individuele leerling en leraar
toegankelijk, herkenbaar en
overzichtelijk te houden. �

Vragen over fusie?
Mail helpdesk@avs.nl

Op de hoogte blijven?
Momenteel worden de
bijeenkomsten voorbereid
en is een speciale website
in ontwikkeling. Wilt u
als eerste op de hoogte
worden gebracht zodra er
meer bekend is? Bezoek
dan www.deleiderschaps

agenda.nl
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actueelactueel

ook meerderheid nederlanders wil extra geld voor onderwijs

AVS: Rijksbegroting 2020 ‘onbegrijpelijk’
Opnieuw investeert het kabinet niet extra in het primair en voortgezet onderwijs, ondanks een
begrotingsoverschot. Onbegrijpelijk, stelt de AVS bij monde van voorzitter Petra van Haren in reactie
op de Miljoenennota.

ook bezwaarmogelijkheid bij inspectie-oordeel verruimd

Experiment regelluwe scholen
breder opengesteld
Het experiment Regelluwe scholen wordt ook toegankelijk voor scholen met
het predicaat ‘voldoende’. Een motie hiertoe is onlangs aangenomen door de
Tweede Kamer. Ook krijgt een school die het oneens is met een oordeel van de
Onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bezwaar te maken.

Het is in het belang van het
experiment om het effect
van ruimte in de regels op
verschillende type scholen
te weten te komen, aldus
de motie-opstellers Van
Meenen (D66) en Rog (CDA).
Het experiment stond tot

nu toe alleen open voor
‘goede’ en ‘excellente’ scho-
len. Hierover zijn Kamer en
bewindspersonen al sinds
het begin ervan in discussie.
Minister Slob ontraadde de
motie, die nu dus toch aan-
genomen is.

In het debat over de onder-
wijsinspectie is ook een
motie van Rog aangenomen
waarin de regering verzocht
werd te onderzoeken of scho-
len die van de inspectie het
oordeel onvoldoende krijgen
daartegen in beroep kunnen

gaan. Nu kunnen scholen
alleen bezwaar maken als
ze het oordeel ‘zeer zwak’
krijgen. De inspectie moet
beter motiveren hoe ze tot
haar oordeel is gekomen.
Een andere aangenomen
motie van Van Meenen
bepaalt dat de inspectie
vaker onaangekondigd op
bezoek moet gaan.

De motie van Westerveld
(GroenLinks) e.a. waarin ver-
zocht werd het scenario uit te
werken waarin leerlingen zon-
der eindtoets of schooladvies
doorstromen naar brede brug-
klassen, is verworpen. �

“In de troonrede noemde
de koning het lerarentekort
nijpend en stelde hij dat de
regering blijft bevorderen dat
nog meer mensen voor dit
mooie beroep kiezen. Helaas
missen wij in de Miljoenen-
nota een uitwerking van deze
visie”, aldus van Haren. Zoals
verwacht komt er in de Mil-
joenennota en Rijksbegroting
voor 2020 geen extra geld
vanuit het kabinet om tot een
eerlijk salaris en werkdruk-
verlichting voor schoolleiders
te komen en om de loonkloof
tussen het primair en voort-
gezet onderwijs te dichten.

Ook qua aandacht komen
schoolleiders niet in het
stuk voor. Van Haren:
“In de Miljoenennota en ook

in de troonrede wordt vooral
gesproken over leraren en
worden schoolleiders verge-
ten. Terwijl zij een ongelo-
felijk belangrijke rol spelen
in het aantrekken van goede
leraren, het verlagen van de
werkdruk en het behouden
van personeel. Daarnaast
groeit het tekort aan direc-
teuren in het onderwijs pro-
centueel nog harder dat het
tekort aan leraren.”

Nederlanders
willen onderwijs-
investeringen
In het Prinsjesdagonderzoek
van bureau Ipsos liet 52%
van de Nederlanders nog
weten dat het begrotings-
overschot met name naar
salarissen bij de politie, in
de zorg en in het onderwijs
moet gaan. De AVS vroeg
in een brandbrief met de
sociale partners eerder al

om een noodpakket van
€423,5 miljoen meer.
Dit geld is nodig voor
onder meer minder
werkdruk en een hoger
salaris. Maar net als vorig
jaar schermt het kabinet
alleen met al eerder toe-
gezegde gelden. In de
Algemene Beschouwingen
wilde minister Rutte na
kritiek van de oppositie
slechts een eenmalig extra
bedrag voor ‘knelpunten
in het onderwijs’ toezeg-
gen, op voorwaarde van
een nieuw cao-akkoord.
Of dit een positief bericht
voor schoolleiders bete-
kent, is bij het ter perse
gaan van deze Kader
Primair nog volstrekt
onduidelijk. �
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actueel

avs tekent voor actieplan academici po

‘Toegevoegde waarde academische
leerkrachten te weinig benut’
Academische leerkrachten zo inzetten dat hun
vaardigheden en kennis optimaal bijdragen aan de
ontwikkeling van het basisonderwijs. Dat beoogt
het Actieplan Academici PO, waarvoor de AVS in
september de intentieverklaring ondertekende.

In het basisonderwijs wer-
ken steeds meer leerkrach-
ten met een universitair
bachelor- of masterdiploma.
Zij worden als leerkracht
opgeleid door universitei-
ten en hogescholen via de
universitaire pabo’s en via
de zij-instroom- en deeltijd-
trajecten van de pabo-oplei-
dingen. In de schoolpraktijk
blijkt dat het nog lastig is om

de vaardigheden en exper-
tise die zij meebrengen goed
in te zetten. Uit onderzoek
van Berenschot, uitgevoerd
in opdracht van het minis-
terie van OCW in samen-
werking met de Beroeps-
vereniging Academici
Basisonderwijs (BAB), blijkt
dat de toegevoegde waarde
van academische leraren in
de huidige onderwijspraktijk

te weinig wordt benut.
Dit vormde de aanleiding
voor het actieplan.

Cognitief uitgedaagd
Academische leerkrachten
geven ook aan naast het
lesgeven nauwelijks tijd en
ruimte te krijgen om hun
academische vaardigheden
in te zetten en te ontwikke-
len. Deze leerkrachten verla-
ten het onderwijs, omdat zij
buiten het onderwijs meer
cognitief uitgedaagd worden
en betere arbeidsvoorwaar-
den hebben. Dit is zorgwek-
kend, ook vanwege het nij-
pende lerarentekort.

Het gezamenlijke actie-
plan is ontwikkeld door
de BAB, de AVS, de CNV,
AOb, PO-Raad, de VSNU en
het Netwerk Universitaire
Pabo’s. Het bevat vijf mis-
sies. De Beroepsvereniging
Academici Basisonderwijs
(BAB) verbindt en verenigt
academische basisschool-
leerkrachten met als doel
elkaar te inspireren, weten-
schappelijk kennis- en
werkervaring te delen en
gesprekspartner te zijn voor
belanghebbende partijen. �

Meer weten? Kijk op
www.bab.nl

AVS-voorzitter Petra van Haren (r) heeft samen met andere partijen de intentieverklaring van het Actieplan Academici PO ondertekend.
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peiling avs en volkskrant:

Een derde van de scholen komt
leidinggevenden tekort
Driekwart van de scholen kampt met personeelstekorten, ruim een derde
heeft vacatures voor leidinggevenden binnen hun stichting. Dat blijkt uit een
peiling die de AVS samen met de Volkskrant heeft opgezet, waar 585 schoolleiders
op hebben gereageerd.

Schoolleiders zorgen vooral
goed voor hun team en
leerlingen, zo blijkt ook uit
de peiling. Zij geven weinig
aandacht aan de zaken die
voor hen zelf belangrijk zijn.
“Het is van groot belang
om oog te hebben voor de
rol van schoolleiders bij
het opvangen en invullen

van tekorten”, zegt AVS-
voorzitter Petra Van Haren.
“Dit is een taak die enorm
veel tijd en aandacht kost,
zeker in combinatie met
het niet onnodig belasten
van het zittende personeel
dat vaak al kampt met hoge
werkdruk.” Inmiddels is
het schoolleiderstekort

verhoudingsgewijs nog
hoger dan het lerarentekort.
Dit betekent dat zittende
schoolleiders extra scholen
‘erbij doen’ of dat er scho-
len zonder schoolleider
zitten. “Het zijn oplossin-
gen die de werkdruk voor
de betrokkenen ernstig
ophoogt. Het maakt ook

dat schoolleiders met hun
rug tegen de muur soms
overgaan tot dure en onwen-
selijke oplossingen om de
nood op korte termijn te
verlichten.”

Headhunter
Meer dan de helft van de
scholen met personeelste-
kort heeft te weinig onder-
wijzend personeel; bijna
een vijfde deel komt onder-
steunend personeel te kort.
Bijna veertig procent van
de schoolleiders heeft het
afgelopen jaar wel eens een
bemiddelaar, uitzendbureau
of headhunter ingeschakeld,
vooral om de vacatures voor
leerkrachten te vervullen. �

aanvragen voor 14 oktober

Subsidie voor watertappunt op schoolplein
Om het drinken van kraanwater op scholen te stimuleren is er nu een subsidieregeling voor watertappunten.
Tot 14 oktober kunnen scholen de subsidie aanvragen. Er is budget voor zo’n 500 watertappunten.

Bij deze subsidieregeling
krijgt een school 75 procent
van de kosten vergoed met
een maximum bedrag van in
totaal 2.000 euro per school-
locatie. De vergoeding is voor
de aanschaf, aanleg en het
onderhoud van het watertap-
punt. De school betaalt dus
een kwart van de kosten zelf.
Uiteraard kan de school vra-
gen of andere partijen willen
bijdragen, zoals de gemeente,
lokale samenwerkingspart-
ner, buurtvereniging of sport-
club. Scholen hebben tot
1 april 2020 de tijd om het
watertappunt uit te kiezen
en te installeren.

Als meer subsidie wordt
aangevraagd dan er budget

beschikbaar is, gelden toeken-
ningscriteria. Het maakt hier-
bij niet uit of een school zich
als eerste of als laatste heeft
ingeschreven voor de rege-
ling. Wel is het bijvoorbeeld
van belang of een school een
Gezonde School is, in een

JOGG-gemeente staat of een
openbaar schoolplein heeft.
Deze scholen krijgen voor-
rang bij de toekenning van de
subsidie. Scholen die al een
watertappunt buiten hebben,
maken bij over-inschrijving
minder kans.

De Subsidieregeling water-
tappunten is een initiatief
van het ministerie van VWS
Ministerie van VWS en komt
voort uit het Nationaal Pre-
ventieakkoord. Jongeren
op Gezond Gewicht en het
programma Gezonde School
voeren de regeling uit. Scho-
len die het themacertificaat
Voeding van Gezonde School
willen behalen, moeten een
hygiënische watervoorzie-
ning hebben waar leerlingen
en personeel water kunnen
tappen. �

Meer over de subsidieregeling
watertappunten:
https://www.gezondeschool.nl/
advies-en-ondersteuning/
subsidie-watertappunt
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en combineer de verbetering van jouw onderwijsvaardigheden met
bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.
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hoe de be s tuurl ijke  gemeensch ap  rond je  school he t be s te func tioneert

Als de schoolleider, bestuurder en

toezichthouder hun rollen goed op elkaar

afstemmen, helpt dat de onderwijskwaliteit

enorm vooruit. Mits de schoolleider als

spil tussen team en bestuur voldoende

bewegingsruimte en ondersteuning krijgt.

‘Een goede professionele dialoog maakt

het verschil.’ tekst marijke nijboer

Rolvast en continu in dialoog:

thema _ schoolleider, bestuur en toezicht

Over het thema

Scholengroepen zijn ingewikkelde organisaties.
Goed besturen vergt een soepel samenspel tussen
de professionals op de werkvloer, de bestuurders
en de Raad van Toezicht. De schoolleider is de
spil: lid van zowel het schoolteam als van de
‘bestuurlijke gemeenschap’, namens welke hij of
zij de werkgeversrol vervult.

Een goede onderwijskwaliteit vereist dialoog
tussen die spelers, betogen schoolbestuurder
en voormalig hoofdinspecteur Primair Onderwijs
Arnold Jonk, AVS-voorzitter Petra van Haren en
voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. Een
goede, wederkerige informatiestroom tussen ‘top’
en ‘werkvloer’ en een Raad van Toezicht die de
randvoorwaarden controleert, dragen bij aan een
goede uitvoering van beleid.

Sommige besturen staan gedeeld leiderschap
voor: schoolleiders denken mee over de koers,
committeren zich daaraan en vinden daarbinnen
voldoende ruimte voor een eigen beleid. Maar het
kan ook misgaan. Een schoolleider op een school
met heftige problematiek heeft de steun nodig
van het bestuur. Als die ontbreekt, is het een
eenzaam bestaan. Dat blijkt uit het tweede thema-
artikel, dat de verhouding tussen schoolleider en
bestuur illustreert met persoonlijke ervaringen
van drie schoolleiders.

In het voortgezet onderwijs, ten slotte,
vervullen de team- of afdelingsleiders de rol
van schoolleider. Zij sturen een team aan en
worden op hun beurt aangestuurd door een
managementteam, waarvan ze zelf vaak ook deel
uitmaken. Ook een spilfunctie dus, maar wel een
die van school tot school flink kan verschillen qua
takenpakket en positionering.

Vertrouwen in elkaar, een voortdurende
dialoog en voldoende beweegruimte voor de
schoolleider: dat lijkt in elk geval het recept
voor een goed bestuurlijk samenspel en goede
onderwijskwaliteit.

recept voor goed onderwijs

Sinds hij als voormalig hoofdinspecteur po school
bestuurder werd, is de bewondering van Arnold Jonk voor
schoolleiders alleen maar toegenomen. “Zij staan onder
grote druk. Ouders zijn veeleisend, er is een lerarentekort
en dan moeten ze de onderwijsontwikkeling ook nog
aansturen. En dat soms in een grootstedelijke context.
Ik ben het daarom zeer eens met de roep van schoollei
ders om meer aandacht en waardering voor hun functie.”
Jonk is nu ruim een jaar bestuurder, bij Samen Tussen
Amstel en IJ in Amsterdam. Hij onderstreept hoe belang
rijk hij het vindt dat je in die rol niet alleen de richting
aangeeft voor de organisatie, maar vooral ook de school
leider ondersteunt. “Als bestuurder geef je duidelijkheid
over financiën, zet je een goede structuur op om met
klachten om te gaan en zorg je dat de samenwerking
met het samenwerkingsverband goed verloopt, zodat de
nodige ondersteuning er ook echt komt. Je onderhoudt
contacten met de gemeente en faciliteert de onderwijs
kundige ontwikkeling. Ontzorgen, daar komt het op
neer.” Jonk ervaart daarbij een interessant spanningsveld:
“Je bent eindverantwoordelijk voor de onderwijskwali
teit, maar die realiseer je niet zelf. Je probeert goed zicht
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hoe de be s tuurl i jke  gemeensch ap  rond je  school he t be s te func tioneert

te hebben op de onderwijskwaliteit en als die vastloopt,
moet je interveniëren.”
De schoolleider is in dat spanningsveld de spil, vindt
Petra van Haren, voorzitter van de AVS. “Die is operati
oneel werkgever namens het bestuur. Aan de ene kant
vorm je dan met de bestuurder een bestuurlijke gemeen
schap, aan de andere kant met je leidinggevenden en
schoolteam een schoolgemeenschap.”

Rolvast en continu in dialoog:

De toezichthouder, ten slotte, kijkt of het bestuur
voldoende randvoorwaarden creëert voor goed
onderwijs, let op het financiële beleid en de ver
houding tot de omgeving. Daarnaast houdt de toe
zichthouder zich bezig met het beleid op de lange
termijn, legt Jonk uit. “Denk bijvoorbeeld aan het
lerarentekort op de lange termijn of de samenstel
ling van het scholenbestand.”

recept voor goed onderwijs

vo o r zi t t er  o n d erw i j sr a a d

en  h o o g l er a a r  ed i t h  h o o g e:

“ s c h o o l l eid er s  m o g en  b e s t

wat  p o l i t iek er  wo r d en .”
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Welbevinden personeel Hooge beaamt: “Uit TIAS
onderzoek1 blijkt dat voor een goede onderwijskwaliteit
een continue dialoog en afstemming nodig is tussen
bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers. Het is
aan bestuurders dat te faciliteren. Iedereen moet weten
waar we het voor doen en welke kwaliteit we nastreven.
Als je dat samen scherp hebt, kom je veel makkelijker
tot concrete besluiten over bijvoorbeeld aanpassing van
het curriculum of personeelsbeleid.”

Van Haren wijst erop dat niet alleen een bestuur dat
er te dicht op zit, maar ook een gebrek aan ondersteu
ning de bewegingsruimte van schoolleiders belemmert.
“Door een te kort aan administrateurs en conciërges
komen met name in het po allerlei praktische zaken

op het bord van de schoolleider terecht. Die heeft een
prachtige, belangrijke taak: het beleid naar de werke
lijkheid van de school vertalen en de onderwijskwali
teit garanderen. Het is de schoolleider die het verschil
maakt voor de onderwijskwaliteit en het welbevinden
van personeel, leerkrachten en leerlingen. Maar daar
voor heeft hij meer tijd nodig, óók om zich verder te
kunnen ontwikkelen.”

Niet één recept Scholen opereren in verschillende
omgevingen. Ze hebben uiteenlopende populaties
en staan voor eigen vraagstukken. Daarom bestaat
er niet één recept voor een goede taakverdeling tus
sen deze drie rollen, stelt Edith Hooge, voorzitter van
de Onderwijsraad en hoogleraar bij de TIAS School
for Business and Society in Tilburg. “Het is echt een
opgave voor de bestuurders om te kijken hoe de taken
en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk kunnen
worden verdeeld en er tweerichtingsverkeer ontstaat.
Dan bereikt informatie over hoe het in de praktijk
loopt de top van de organisatie en zijn de ideeën en
besluiten van schoolleiders daar in beeld. Andersom
bereikt het uitzetten van de koers van de organisatie en
de verdeling van het lumpsumbudget ook de scholen.
Het samenspel tussen die
niveaus is heel belangrijk.
Bestuur en schoolleiding
kunnen sparren over de
vraag hoe ze dat in hun
situatie vormgeven.”
Van Haren voegt toe:
“Als er maar goed wordt
afgesproken hoe de ver
antwoordelijkheden en
taken worden verdeeld.
Het moet volstrekt helder
zijn welke mandaten op
welk niveau liggen.”

Voldoende ruimte
De Onderwijsraad vindt
dat schoolleiders op stra
tegisch vlak wel wat meer
bewegingsruimte mogen
krijgen, zo blijkt uit het
advies ‘Een krachtige rol
voor schoolleiders’ (2018).
Dat onderschrijft Jonk,
die als hoofdinspecteur
een grote diversiteit
tussen besturen zag.
“Bij sommige besturen dacht ik: jij zit je scholen wel
heel dicht op de huid. Laat je wel genoeg ruimte voor
de individualiteit van schoolleiders en diversiteit van
scholen? Andere besturen hadden juist nauwelijks
zicht op de kwaliteit van hun scholen. Ik heb ook
bestuurders en toezichthouders gezien die elkaar niet
vertrouwden en de hele tijd op elkaars stoel zaten.”
Een goede professionele dialoog kan het verschil
maken, zegt Van Haren. “Ga het gesprek aan over hoe
je je tot elkaar verhoudt, wat ieders taken en verant
woordelijkheden zijn, of je voldoende autonomie hebt,
wat je nodig hebt als professional. Dat gebeurt nog
onvoldoende.”

av s -vo o r zi t t er  pe t r a  va n  h a r en:

“ h e t  m o e t  vo l s t r ek t  h el d er

zi j n  w el k e  m a n dat en  o p  w el k

ni v e au l i g g en .”
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Coaching Het onderwijsbestuur is nog jong, zegt
Hooge. “Begin 2000 was die bestuurlijke functie nog hele
maal niet zo uitgekristalliseerd. Inmiddels groeit het besef
dat governance een belangrijke factor is voor de onder
wijskwaliteit. Er is nu een nieuwe generatie schoolleiders,
bestuurders en toezichthouders die gewend is om samen
de doelen en rollen af te stemmen en het professionele
niveau wordt hoger. Maar er zullen altijd plekken blijven
waar het moeilijk gaat. Daarom is het zo belangrijk dat al
die organisaties onderling kennis en ervaring uitwisselen.”
Er is voldoende scholing en coaching voorhanden voor
schoolleiders en bestuurders, vindt Hooge. “Voor het po
is er bovendien het verplichte schoolleidersregister. Daar
kun je veel kennis opdoen. Minstens zo belangrijk is het

e e n  r e g i s t e r  vo o r  b e s t u u r d e r s ,  j a  o f  n e e ?

AVS-voorzitter Petra van Haren

is voorstander: “Als je jezelf als

beroepsgroep serieus neemt, werk je

aan je ontwikkeling en laat je dat zien

door je te registreren. We zijn hiermee op

alle niveaus bezig, dus waarom zou de

bestuurder dat niet doen?”

Edith Hooge van de Onderwijsraad ziet

plus- en minpunten: “Met een register

voorkom je dat mensen stoppen met

professionaliseren. Het vergemakkelijkt

ook de zoektocht van een RvT naar een

nieuwe bestuurder. Maar of die het

verschil gaat maken, hangt van meer

factoren af. Iemand die het in de ene

organisatie goed doet, krijgt het elders

misschien niet voor elkaar. De RvT moet

goed weten wat voor type bestuurder in

hun situatie nodig is. Een register moet

ook niet tot veel administratie leiden.”

Schoolbestuurder Arnold Jonk is kritisch:

“Ik zou niet weten welk probleem je met

zo’n register oplost. Ik heb als bestuurder,

bij de inspectie en daarvoor bij OCW

nog nooit iets meegemaakt waarbij ik

dacht: met een register voor bestuurders

was dit nu anders geweest. Je moet

bestuurders ook niet te belangrijk maken.

Schoolleiders zijn veel belangrijker voor

het realiseren van de onderwijskwaliteit.”

thema _ schoolleider, bestuur en toezicht

informele leren on the job. Als bestuurder kun je zorgen
dat je schoolleiders samen optrekken en hun praktijken
vergelijken. Gelukkig zie je de laatste jaren steeds meer
visitatie, werkgemeenschappen van scholen en schoollei
ders die bij elkaar gaan kijken.”

Eenpitters In besturen van eenpitters zitten meestal
geen professionals, maar ouders. Hooge denkt niet dat die
scholen daarmee iets essentieels missen. “Je ziet daar vaak
dat schoolleiders – niet altijd formeel – de rol krijgen van
schoolleider/bestuurder. Dat kan overigens prima uitpak
ken. Bij een eenpitter kan het besturen wat tijdrovender
zijn dan bij een bestuur met allerlei expertise. Veel eenpit
ters bundelen hun krachten. Men regelt bijvoorbeeld de
administratie en HR gezamenlijk.” De mate van professio
naliteit geeft voor de onderwijskwaliteit de doorslag, vindt
Van Haren. “Kleine besturen zijn niet per definitie minder
professioneel. We zien echter bij deze besturen wel relatief
veel zwakke scholen.” Jonk: “Twee van onze schoolleiders
komen van een kleine organisatie. Zij vinden het prettig
om in een wat grotere stichting te werken met het oog op
professionalisering, ondersteuning en uitwisseling met
collega’s. Maar ik heb niet het idee dat voor hen het ouder
bestuur het verschil betekende.”

Politieker worden Of ze nou bij een grote of een
kleine organisatie zitten: schoolleiders zouden veel meer
invloed zouden kunnen uitoefenen op het landelijk onder
wijsbeleid, wil Hooge nog wel kwijt. “Zij hebben als geen
ander zicht op wat er dagelijks gebeurt en ervaren als eer
sten problemen als lerarentekort en krimp. Daar kan het
beleid nog veel meer van profiteren. Dat zou de beroeps
groep nog meer mogen organiseren. Schoolleiders mogen
best wat politieker worden.” _

1 ‘Hooge, E.H., Jansen, S.K., Look, van K., Moolenaar, N.

& Sleegers, P. (2015). Bestuurlijk vermogen in het primair

onderwijs. Mensen verbinden en inhoudelijk op een lijn krijgen

om adequaat te sturen op onderwijskwaliteit. TIAS School for

Business and society, Tilburg University.

a r n o l d  j o n k ,  s c h o o l b e s t u u r d e r

en  o u d - h o o f d in spec t eu r  p o:

“zeer  een s  m e t  d e  ro ep  va n

s c h o o l l eid er s  o m  m eer

wa a r d er in g .”
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Een persoonlijke klik met je bestuurder

is niet noodzakelijk, vertrouwen en

ruggensteun wel. Dat blijkt uit de

ervaringen van drie schoolleiders die

Kader Primair sprak. ‘Als dat vertrouwen

er eenmaal is, kun je ook veel van

elkaar hebben.’

tekst richard hassink

Toen Jacqueline Kenter zes jaar geleden begon als direc-
teur op basisschool De Touwladder in Sint-Michielsgestel,
onderdeel van scholengroep Cadans Primair met twaalf
scholen in de regio, vielen haar meteen een paar zaken
op. “Onze bestuurder bleek gecharmeerd van het prin-
cipe van gespreid leiderschap. Hij had een hekel aan
regelgeving die in zijn ogen alleen maar verstikkend zou
werken en wilde vooral inhoudelijk met ons aan de gang.
Dat was trouwens ook een wens van de schoolleiders zelf,
dus nu doen we veel onderzoek in ons directie-overleg.
Bijvoorbeeld naar ICT, leerlijnen en het nut van toetsen
en testen.”

Knopen doorhakken Ook de stijl van leidinggeven
spreekt Kenter aan.“Er heerst geen cultuur van baas en
ondergeschikte, maar een van vertrouwen, waarin je
profiteert van elkaars talenten. Dat klinkt misschien soft,
maar het werkt wel. Iedereen heeft bepaalde competenties
waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. De een
weet veel van personeelszaken, de ander is een kei in
onderzoek. Een goede bestuurder heeft daar oog voor.”

b ov en s c h o o l se  s t eu n  ‘c ru c i a a l’  vo o r  s c h o o l l eid er s

thema � schoolleider, bestuur en toezicht

Goede bestuurders, slechte bestuurders
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Ook legt haar bestuur zijn oor te luisteren bij school-
leiders. Dat het bestuur dat doet, wil niet zeggen dat het
zelf geen besluiten durft te nemen. “Nee, bij ons heeft het
bestuur de eindstem. Zonder knopen doorhakken kom je
in bepaalde situaties niet verder. Maar dat gaat niet op een
autoritaire wijze, waardoor er vanuit schoolleiders eigen-
lijk altijd wel respect voor is.”

Eenzaam Dat de samenwerking met bestuur en boven-
schools management ook een stuk minder vruchtbaar kan
verlopen, heeft Stefan de Groot* aan den lijve ondervon-
den. Tot voor kort was De Groot twaalf jaar lang school-
directeur op diverse basisscholen in de Randstad. “In die
periode had ik te maken met zes verschillende boven-
schoolse directeuren bij wie ik stuk voor stuk de steun
miste die ik nodig had, terwijl ik telkens aangaf wat mijn
behoeften waren. De functie van schoolleider is dan vrij
eenzaam. Van alle kanten wordt er veel van je verwacht
– team, ouders, gemeente, inspectie – en je hebt eigenlijk
binnen je school niet iemand met wie je goed kunt spar-
ren, bij wie je je ei kwijt kunt en die met je meedenkt.

b ov en s c h o o l se  s t eu n  ‘c ru c i a a l’  vo o r  s c h o o l l eid er s

Die zaken hoop je dan te vinden bij je leidinggevende,
maar die betrokkenheid was er totaal niet, waardoor de
eenzaamheid op professioneel vlak alleen maar groter
werd.”
De Groot vertelt dat de basisscholen waar hij werkte
veelal in achterstandswijken lagen, waardoor hij ook nog
vaak te maken had met heftige problematiek. “Ik zag
mijn school als een community en zocht continu samen-
werking met de politie, met maatschappelijk werk, met
de gemeente. Ook daar kreeg ik van mijn leidinggevende
nooit steun voor. En als er dan iets misging – zo was er
ooit een zwaar geweldsincident bij mij op school – dan
mocht ik het zelf opknappen. Toen ben ik trouwens wel
rechtstreeks naar het college van bestuur gegaan, iets wat
mij niet in dank werd afgenomen door mijn toenmalige
bovenschoolse directeur.”

Billen bloot Bovenschoolse steun is cruciaal, beaamt
Paul Constandse, directeur van de Bisschop Ernstschool
en waarnemend directeur van de Montessorischool
De Basis in Goes, deel van de Prisma Scholengroep.

Goede bestuurders, slechte bestuurders

In het zeldzame geval van een calamiteit is het fijn als je bestuurder snel in persoon op de stoep staat, ervoer schoolleider Paul Constandse
van de Zeeuwse Bisschop Ernstschool.
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Jacqueline Kenter, directeur De Touwladder: “Iedereen heeft bepaalde competenties waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.
Een goede bestuurder heeft daar oog voor.”

“Het gebeurt niet vaak dat er een calamiteit is, maar ik
weet dat ik in zo’n geval altijd terecht kan bij mijn lei-
dinggevende, al is het zaterdagavond. En het fijne is dat
dat niet via mail of telefoon gaat maar dat de bestuur-
der dan maandagochtend meteen op de stoep staat.”
Wat Constandse betreft, hoeft zijn bestuurder het niet
altijd eens met hem te zijn. “En als ik een steek heb laten
vallen, dan mag het bestuur ook kritisch naar mij zijn.
Niet om de hete brij draaien maar gewoon met de billen
bloot. Maar onze basis is vertrouwen en als dat er een-
maal is, kun je ook veel van elkaar hebben.”

Tegengas Heb je als schoolleider een grote mate van
vrijheid of moet je klakkeloos het beleid van het bestuur
uitvoeren? “Ik krijg graag de ruimte om zelf beleid te
voeren en die ruimte nam ik ook”, zegt Stefan de Groot.
“Maar ook dat werd me soms wel nagedragen. Dan kreeg
ik te horen dat ik lastig te sturen was. Anderzijds heb ik

ook wel zaken van hogerhand doorgevoerd waar ik het
eigenlijk niet mee eens was. Dan zat ik met vijf mensen
leerkrachten te observeren met een kwaliteitskaart van
acht pagina’s.” Jacqueline Kenter staat ook niet altijd te
juichen als het bestuur bepaalde zaken wil doorvoeren
op de scholen. “Maar er wordt wel altijd goed geluisterd
naar tegenargumenten. Als die steekhoudend zijn, dan kan
het zijn dat een besluit wordt teruggedraaid.” Constandse
herkent dat. “Het mooie is dat je door tegengas te geven
steeds meer tot de kern komt. Schoolleiders kunnen vaak
beter inschatten welke uitwerking beleid op de werkvloer
heeft. Ons bestuur staat daar eigenlijk altijd voor open.”

Eigen keuzes Kenter maakt de kanttekening dat je
als schoolleider niet een koers kunt varen die heel erg
afwijkt van de koers die in het directie-overleg samen
met het bestuur is bepaald. “Maar als het goed is, sta je
achter de koers omdat je je daaraan gecommitteerd hebt.”
Constandse is blij dat hij binnen de vastgestelde koers de
ruimte krijgt om dingen op eigen houtje te doen. “Zo heb-
ben we als school besloten de komende jaren stevig in te
zetten op goed rekenonderwijs en begrijpend lezen, terwijl
andere scholen weer een andere keuze hebben gemaakt.

‘ i n  e e n  c u lt u u r  v a n  v e r t r o u w e n
p r o f i t e e r  j e  v a n  e l k a a r s  ta l e n t e n ’
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“Je moet ervoor oppassen dat de raad niet op de stoel van
het bestuur gaat zitten” zegt ze. “Bij ons zijn we er met z’n
allen scherp op dat dat niet gebeurt.”

Persoonlijke klik Vertrouwen is het geheim van een
goede samenwerking, daar zijn de drie het over eens.
Bij Stefan de Groot heeft het gebrek daaraan hem uitein
delijk opgebroken. In 2017 belandde hij in de ziektewet
en datzelfde jaar werd zijn contract op instigatie van zijn
schoolbestuur beëindigd. Wat voor hem daarbij ook een
rol speelde, was de hoge werkdruk die het bestuur in zijn
ogen zelf in de hand werkte. “Zo kregen we in de laatste
week van het schooljaar een uitnodiging en uitgebreide
stukken voor een voortgangsgesprek voor na de vakantie.
Vervolgens was je daar dus je hele vakantie mee bezig, op
z’n minst in je hoofd. Zo werd er vaak veel over de scholen
uitgestort zonder dat er goed werd nagedacht over de con
sequenties voor de werkdruk.”
Is het – bijvoorbeeld om dergelijke situaties te voorko
men – nodig dat je een persoonlijke klik hebt met je
bestuurder? “Nee, helemaal niet”, stelt Constandse. “Geen
probleem om een keer iets te drinken samen, maar ik stel
meer prijs op een goede, professionele werkrelatie dan op
een vriendschap. Dat houdt het in mijn ogen zuiver.” _

* Om privacyredenen is de naam Stefan de Groot gefingeerd.
Zijn werkelijke naam is bekend bij de redactie.

Er is vrijheid om zaken op te pakken die bij je school pas
sen.” Ook op personeelsgebied mag Constandse zijn eigen
keuzes maken. “Van een van de leerkrachten vond ik
dat zij beter tot haar recht kwam als onderwijsassistent.
Ik moet dat dan wel staven met argumenten en analyses,
maar het bestuur gaat daar dan uiteindelijk in mee.” Toch
vliegt het Constandse weleens aan dat hij zo vaak verant
woording moet afleggen door allerlei documenten bij het
bestuur aan te leveren. “Maar aan de andere kant begrijp
ik het ook, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk.”

Raad van Toezicht Verantwoordelijk voor het kwali
teitsbeleid op scholen is in feite niet het bestuur maar de
Raad van Toezicht. De schoolleider is de uitvoerder van
dat beleid. Desondanks hebben Constandse en De Groot
vrijwel nooit contact gehad met RvTleden. Kenter daar
entegen wel. “Ze komen bij tijd en wijle langs op school
om voeling te houden met de werkvloer en zijn heel
soms aanwezig bij het directieoverleg.” Kenter vindt die
betrokkenheid een groot goed, maar ziet ook een gevaar.

Paul	Constandse,	directeur	Bisschop	Ernstschool:
“Schoolleiders	kunnen	vaak	beter	dan	bestuurders	inschatten
welke	uitwerking	beleid	op	de	werkvloer	heeft”

‘ j e  m o e t  e r vo o r  o p pa s s e n  d at  d e
r a a d  v a n  to e z i c h t  n i e t  o p  d e  s to e l
v a n  h e t  b e s t u u r  g a at  z i t t e n ’
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In het vo hebben team- of afdelingsleiders een soortgelijke rol als schoolleiders in het po.

Ook zij maken het onderwijskundige en personele beleid, vanuit een middenpositie tussen

directie en docenten. Maar de inrichting van die positie verschilt van school tot school.

tekst susan de boer

Teamleider, afdelingsleider, deelschoolleider.
De functiebenaming verschilt per school en de taken
en verantwoordelijkheden vaak ook, maar hun
hoofdverantwoordelijkheid hebben ze gemeen: die voor
een docententeam of afdeling voor een een vo-school of
-locatie. Ze leggen op hun beurt weer verantwoording

af aan een directieteam, zoals de schoolleider in het
primair onderwijs enerzijds met het schoolteam en
anderzijds met het bestuur te maken heeft.

Kader Primair portretteert drie van hen en sprak met de
onderzoeker die hun rollen in kaart bracht.

Van coördinerend docent

Deelschoolleider AVOplus
Hij begon ooit als gymleraar. Nu is Sander

Kamstra deelschoolleider van twee locaties van

OSG Sevenwolden in Heerenveen. Hij heeft de

dagelijkse leiding over de gehele school en over

de ‘stroom’ AVOplus, die de vier leerjaren van de

mavo en de eerste drie van havo en vwo omvat.

Circa twintig docenten en ondersteunende personeels-
leden telt het team dat hij leidt. “Mijn takenpakket
omvat onder andere de onderwijskundige ontwikke-
ling, de teamontwikkeling en de ontwikkeling van de
gehele schoollocatie,” vertelt hij. “Ook zoek ik oplos-
singen als docenten zich ziek melden, voer ik functio-
neringsgesprekken met de docenten, overleg ik met de

t e a m l ei d er s  in  h e t  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s:

thema _ schoolleider, bestuur en toezicht

tot budgethouder

mentoren, de zorgcoördinator en decaan, organiseer ik
open avonden en zit ik overgangsvergaderingen voor.
Over de drie deelschoolleiders is een aantal portefeuil-
les verdeeld. Ik ben bijvoorbeeld ook budgethouder van
de locatie.” Na zijn beginjaren als gymleraar haalde hij
een master onderwijswetenschappen en werd onderwijs-
adviseur. Op een andere locatie van OSG Sevenwolden
ondersteunde hij docenten bij het implementeren van
onderwijsconcepten. “Toen een van de teamleiders van
die locatie wegging, heeft de directie mij gevraagd om
tijdelijk die functie waar te nemen. Daarna heb ik gesol-
liciteerd op de locatie waar ik nu werk. In mei ben ik
begonnen.”

Creatieve modules Kamstra volgt sinds januari
de opleiding Schoolleider Vakbekwaam van de AVS.
Als deelschoolleider is hij tamelijk autonoom. Samen
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>

Van coördinerend docent

Deelschoolleider AVOplus

t e a m l ei d er s  in  h e t  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s:

met het team heeft hij een programma ontworpen dat
leerlingen uitdaagt zich breder te ontwikkelen, vooral
op creatief gebied. “Vergeleken met de twee andere stro-
men van OSG Sevenwolden, Jenaplan en Sport Lifestyle,
is AVOplus traditioneler. Maar we zijn wel ambitieus.
We gaan nu de al bestaande teambegeleidingsuren zo
ontwikkelen dat leerlingen modules kunnen volgen
op basis van eigen ambities, talenten en interesses.
Dat kunnen bijvoorbeeld modules zijn op het gebied van
ondernemen, technologie of iets dat zij zelf aanreiken,
begeleid door docenten. Tegelijk zijn er mogelijkheden
voor leerlingen om zogenoemde plusmodules te vol-
gen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Leerlingen die achterblijven, kunnen in deze uren extra
ondersteuning krijgen. Die extra ondersteuning bestond
al, maar vanaf dit schooljaar zijn de extra uren voor
iedereen.”

Draagvlak Kamstra vervult zijn middenpositie
zonder een spagaat te ervaren. “Als deelschoolleiders
overleggen we veel, ook over de richting van de school
als geheel. We zijn allemaal lid van het management-
team en hebben samen de verantwoordelijkheid over
onder meer de formatie. Daarnaast overleg ik binnen
de schoolteams van mijn locaties over de koers van de
afdeling, bijvoorbeeld over de invoering van meer ver-
nieuwende onderwijsvormen, formatieve toetsen en zit-
tenblijven. Het is belangrijk dat de koers van de school
draagvlak heeft onder docenten. Aan de andere kant
moet je soms als teamleider beslissingen nemen die
niet fijn zijn voor de individuele docent. Als een docent
bijvoorbeeld al jaren op maandag vrij heeft, maar het is
voor de leerlingen of de schoolorganisatie noodzakelijk
dat hij of zij wel op maandag wordt ingeroosterd, dan
doe ik dat.”

Sander Kamstra is sinds dit jaar een van de
drie deelschoolleiders van OSG Sevenwolden
(foto: Martine Sprangers)

‘ h e t  i s  b el a n g r i j k  dat  d e  ko er s

va n  d e  s c h o o l  d r a a g v l a k  h eef t

o n d er d o c en t en ’
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Joke Kikstra – ruim drie decennia onderwijs

ervaring – is afdelingsleider van de leerjaren 3

en 4 van vmbo Basis en Kaderberoepsgerichte

leerwegen bij OSG Echnaton in Almere. Haar

collega Carola van Dolen ondersteunt haar in

de coördinerende taken en kan zo alvast de

kunst afkijken.

Als verantwoordelijke voor het afdelingsbudget, de for-
matie, de teamontwikkeling en de onderwijsinhoud
ervaart Kikstra grote autonomie. Ook zij is gevraagd voor
het teamleiderschap. Een speciale scholing heeft zij niet
gevolgd. “Ik ben 32 jaar geleden begonnen in het speciaal

Afdelingsleider en
coördinatieondersteuner

onderwijs en vervolgens in het voortgezet onderwijs
als avo-docent en als leerlingcoördinator aan de slag
gegaan. Ik heb geen specifieke scholing gevolgd. We gaan
nu samen met alle afdelingsleiders deelnemen aan een
cursus over verandertrajecten.” Kikstra geeft leiding
aan ongeveer 35 docenten en onderwijsondersteuners.
“Als onderdeel van het managementteam heb ik invloed
op de schoolbrede doelen. Daarnaast schrijf ik een eigen
afdelingsplan met concrete doelen voor de afdeling.
Komend jaar is groepsdynamiek in de klas een van de pij-
lers. We hebben een pittig publiek en het schoolklimaat
heeft aandacht nodig. Daarnaast zetten we in op colle-
giale consultatie met als doel leren van en met elkaar.”
Een tegenstelling tussen de belangen van de schoolorga-
nisatie en die van het team dat zij leidt, ervaart Kikstra

Joke Kikstra (links) is
afdelingsleider van twee
vmbo-leerjaren op het
Almeerse Echnaton,
Carola van Dolen
ondersteunt haar bij de
coördinatie en leert zo
in de praktijk het vak.
(foto: Mona Alikhah)

‘ ko m en d  j a a r  i s  g ro ep s dy n a m iek

een  va n  d e  p i j l er s .

w e  h eb b en  een  pi t t i g  pu b l iek

en  h e t  s c h o o l k l i m a at  h eef t

a a n da c h t n o d i g ’
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Om beter duidelijk te maken wat de positie is van de teamleider

en hoe die versterkt kan worden, hebben het ministerie van OCW,

de VO-raad, het Schoolleidersregister VO (SRVO) en het Netwerk

van Schoolleiders onderzoeksbureau Oberon ingeschakeld.

Een betere afbakening van de taken en verantwoordelijkheden

van de functie is in elk geval nodig, blijkt uit

hun onderzoek, gepubliceerd in het rapport

‘Professionalisering en positionering team- en

afdelingsleiders vo’. “Een landelijk functie-

profiel zou duidelijkheid bieden, zowel voor

de vo-teamleider als voor de docenten aan

wie hij of zij leiding geeft”, zegt onderzoeker

Johan Bokdam. De functie van teamleider in

het vo heeft zich ontwikkeld parallel aan de

veranderende organisatie van de scholen in

het voortgezet onderwijs. Waren teamleiders

zo’n tien jaar geleden vooral docenten met

extra coördinerende taken, nu vormen zij een

eigen managementlaag. Maar hun formele

positie verschilt van school tot school.

“Sommige teamleiders zijn docent met

honderd procent taakuren, andere zijn lid

van het directieteam. De meeste zijn verant-

woordelijk voor het personeel: ze voeren

bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en hebben schoolbrede

taken, zoals schoolhuisvesting en het regelen van offertes van

externe partijen. Sommige hebben daarnaast budgetverantwoor-

delijkheid.” Om docenten die teamleider worden op dergelijke

taken voor te bereiden, bieden schoolbesturen eigen ‘kweekvij-

vertrajecten’ aan en ontwerpen verschillende

onderwijsorganisaties scholingsaanbod.

“Je zou voor die groep meer formele trajecten

kunnen ontwikkelen. Nu ervaren beginnende

schoolleiders een te beperkt aanbod. Veel

cursussen zijn gericht op teamleiders met

ervaring”, zegt Bokdam. “De beroepsgroep

geeft blijk van behoefte om de eigen profes-

sionele ontwikkeling te verbinden met de

schoolontwikkeling. In ons onderzoek geven

ze aan dat er trajecten zouden moeten zijn

voor startende teamleiders en teamleiders

die door willen groeien.”

De publicatie ‘Professionalisering en

positionering team- en afdelingsleiders

vo’ is te vinden via de website van de AVS:

https://www.avs.nl/artikelen/versterken-

professionalisering-en-positionering-team-

en-afdelingsleiders-vo

o n d er zo ek  n a a r  v er s t er k in g  t e a m l ei d er p o si t ie:

“Landelijk functieprofiel zou duidelijkheid bieden”

niet. “Als zich incidenten voordoen, is het mogelijk om
met collega-afdelingsleiders en de rector in gesprek te
gaan. Met dat advies kan ik vervolgens weer verder.”

Leren in de praktijk Kikstra wordt onder-
steund door Carola van Dolen, die naast haar lesuren
Bewegingsonderwijs coördinerende taken heeft.
Op deze manier kan zij proeven van het afdelingsleider-
schap. Daarnaast neemt ze deel aan de AVS-leergang
Schoolleider Basisbekwaam. “Ik vind het belangrijk
zaken goed te organiseren, zodat docenten alle ruimte
hebben om goed les te geven”, vertelt ze. “Ik organiseer
bijvoorbeeld de CKV-dag, stuur werkgroepen van docen-
ten aan, help de afdelingsplanner invullen, controleer
de planning van de eindexamens en regel de uitvoering
van de surveillances. Doordat ik kan meekijken en mee-
denken, leer ik veel in de praktijk. De leergang geeft
me daarnaast een theoretische ondergrond.” Van Dolen
heeft moeten wennen aan haar nieuwe rol. “Maar ik zorg
ervoor dat ik het doel goed voor ogen heb: onderwijs
beter maken en optimaal lesgeven.” �

b e r o e p s p r o f i e l

De SRVO bereidt momenteel een update van het

beroepsprofiel teamleider voor, op basis van interviews,

literatuurstudie en internationale vergelijking. Publicatie

wordt eind 2019 verwacht.

s c h o l i n g s a a n b o d  av s

Het scholingsaanbod van de AVS bevat leergangen,

trainingen en cursussen die zich richten op schoolleiders

in het primair én voortgezet onderwijs. Meer weten?

https://www.avs.nl/professionalisering

‘ ko m en d  j a a r  i s  g ro ep s dy n a m iek

een  va n  d e  p i j l er s .

w e  h eb b en  een  pi t t i g  pu b l iek

en  h e t  s c h o o l k l i m a at  h eef t

a a n da c h t n o d i g ’

Onderzoeker Johan Bokdam, bureau Oberon:
“Je zou voor beginnende teamleiders
meer formele opleidingstrajecten kunnen
ontwikkelen.”
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– Advertentie –

Het goed kunnen zoeken en verwerken van informatie
op het internet is een van de digitale basisvaardigheden
binnen ‘digitale geletterdheid’. Dat de huidige kennis en
kunde op dit gebied tekort schiet maakt ‘Monitor Jeugd
en Media 2017’ van Kennisnet pijnlijk duidelijk. Vooral
het inschatten van de waarde van specifieke informatie
is van zo een laag niveau dat het problemen oplevert in
vervolgopleidingen en zelfs werk. Brainy is een praktisch
antwoord op deze uitdaging.

Brainy is een samenwerking tussen de Bibliotheek Eindhoven
en digitaal onderwijsvernieuwer Moved. Samen staan zij voor
een helder doel: informatievaardigheden implementeren in
de dagelijkse lesstof. Zij geloven dat informatievaardigheden
niet in een paar lessen aangeleerd kunnen worden, maar
in een structurele en doorlopende leerlijn. Brainy kan
dan ook worden toegepast en geïntegreerd in het actuele
onderwijsaanbod. Met de tool is het mogelijk om een ‘grote
vraag’ te gaan onderzoeken, bijvoorbeeld ‘Hoe weet mijn
telefoon waar ik ben?’. Vervolgens gaan leerlingen in groepjes
aan de slag met deze vraag door over het onderwerp te brain-
stormen met het woordweb en door bronnen toe te voegen,
te beoordelen en samen te vatten in het bronnendashboard.

De belangrijkste bronnen presenteren ze met de presentatie-
module en als laatste reflecteren de leerlingen op het proces
van hun onderzoek met de Rubrics module.

Presenteren, reflecteren, kritisch denken, sociale vaardigheden,
communiceren, probleem oplossen en mediawijsheid…al deze
21e -eeuwse vaardigheden komen aan bod wanneer er een
Brainy gemaakt wordt.

Zowel PO als VO kunnen direct aan de slag met Brainy.
Extra ondersteuning bij de implementatie van Brainy in de
dagelijkse lespraktijk is mogelijk door middel van een training
en begeleiding van leerkrachten zodat de doelen van het SLO
zeker behaald kunnen worden.

In 2021 worden ‘digitale vaardigheden’ een verplicht onderdeel
van het curriculum. Op korte termijn aan de slag gaan met
informatievaardigheden is dan ook een goed idee. Meld je aan
voor de proeflicentie van 90 dagen waarin je onbeperkt aan de
slag kan met Brainy.

Ga daarvoor naar www.ditisbrainy.nl
of mail naar info@ditisbrainy.nlBRAINY

INFORMATIEVAARDIGHEDEN GEÏNTEGREERD IN HET ONDERWIJS

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 17-09-19   12:03
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Tuncer Akyazi van

de Amsterdamse Metis Montessori bood statushouders met een bèta-

achtergrond een stoomcursus Nederlands en didactiek aan om hen voor de

klas te krijgen. tekst larissa pans

“Ik heb zelf natuurkunde gestudeerd, we

begonnen met acht studenten op de leraren-

opleiding en uiteindelijk rondden drie de

opleiding af, waaronder ik. Toen besefte

ik al: er zijn straks veel te weinig mensen

die voor de klas kunnen staan om exacte

vakken te doceren.” Bevlogen vertelt deel-

schoolleider Tuncer Akyazi over zijn ‘Eureka-

moment’. “Na de couppoging in Turkije in

de zomer van 2016 belandden veel leraren

in de gevangenis, anderen vluchten het

land uit. Ik kende een aantal van hen

persoonlijk, zag hoe ze in Nederland met

al hun kennis en werkervaring werkloos

in een asielzoekerscentrum zaten. Samen

met toenmalig bestuurder Ferd Stouten

bedacht ik: erkende vluchtelingen met een

bèta-achtergrond kunnen na een korte

bijscholing van één of

twee jaar voor de klas

staan als wiskunde- of

natuurkundedocent.

Zo kunnen ze hun

bijdrage leveren

aan de Nederlandse

maatschappij en doen

ze iets waar ze geluk-

kig van worden.”

Diep respect
De twee legden het

plan voor aan de

gemeente Amsterdam

en het UAF, organisatie

voor vluchtelingstu-

denten. Die reageer-

den enthousiast en

ruim een jaar geleden

ging de eerste stoomcursus van start:

zestien geselecteerde statushouders uit

Turkije, Syrië, Oezbekistan en Somalië

volgden een jaar intensief Nederlandse

taalonderwijs en kregen les in het

Nederlandse onderwijssysteem en didac-

tiek. Weerstand vanuit het team was er

allerminst (“we selecteren onze mensen op

basis van wereldburgerschap”); ook ouders

en leerlingen reageerden positief. Twee

statushouders uit het ‘lerarenklasje’ wer-

ken nu op de Metis Montessori, elk voor

0,4 fte. School en gemeente financieren

elk een dag per week. Ze zijn nog geen

leraar – daarvoor moet hun taalontwik-

keling nog verbeteren – maar worden wel

al ingezet als onderwijsassistent. Akyazi:

“Het is echt lastig hoor, voor een klas met

25 leerlingen staan en die lesgeven in een

taal die je pas na je dertigste of veertigste

hebt geleerd. Ik heb diep respect voor ze.”

Kleine investering
Een van de statushouders is een gevluchte

Turkse docent – hij noemt liever zijn naam

niet – die vandaag opeens moest invallen,

uitgerekend voor de lerares Nederlands.

We komen hem tegen in de gang. Met een

stapel Nederlandse proefwerken onder de

arm vertelt hij in enigszins gebroken, maar

prima verstaanbaar Nederlands hoe fijn hij

het vindt om in het onderwijs te werken.

“De leerlingen moesten lachen toen ze

hoorden dat juist ik de Nederlandse les

zou overnemen. Ik heb de klas opgevan-

gen. Ik heb ze alleen een proefwerk laten

maken. Maar als mijn Nederlands beter

is, ga ik wiskunde geven.” “En we hoeven

deze klas nu niet naar huis te sturen”, vult

Akyazi aan.

De gemeente betaalt het opleidingstra-

ject, de school zorgt voor begeleiding en

neemt de statushouder aan wanneer deze

geslaagd is. “In hun thuisland hebben

ze een goede opleiding gehad, vaak

op universitair niveau. Ze hebben veel

onderwijservaring en zijn gemotiveerd.

Als je het allemaal bij elkaar optelt is het

maar een kleine investering die veel kan

opleveren. Het enige wat we moeten doen

is hen opnemen in onze samenleving en ze

een kans geven.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

bijgeschoolde statushouders
aanwinst voor metis mavo

In hun thuisland hebben de statushouders een goede opleiding gehad
en veel onderwijservaring opgedaan.
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achtergrond

De meeste kinderen zijn dagelijks online, digitale

technologie is deel van hun leven. Maar van de

mogelijkheden en gevaren zijn ze zich niet altijd

bewust. Vanaf 2021 krijgt digitale geletterdheid

mogelijk een plek in het nieuwe curriculum.

Sommige scholen lopen daar al op vooruit,

geïnspireerd door bibliotheken.

tekst lisette blankestijn

Zo worden je leerlingen

Een school in Stockholm die haar leerlingen verhalen
laat schrijven en in een online bibliotheek plaatsen als
ebook en pdf. Waardoor ze digitaal vaardiger worden
en tegelijkertijd extra gemotiveerd om met taal bezig te
zijn: ze gaan immers een boek publiceren. Dat mooie
voorbeeld van leerlingen die tegelijkertijd aan hun
taalvaardigheid én hun digitale geletterdheid werken
zag adviseur digitale geletterdheid Remco Pijpers van
Kennisnet tijdens een studiereis naar Zweden. Steeds
meer scholen integreren digitale geletterdheid in het
taalonderwijs, zoals Kennisnet ook adviseert. “Als je goed
kunt lezen, dan vind je ook digitaal beter je weg”, vertelt
Pijpers. “We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat goede
lezers vaker relevante hyperlinks selecteren dan zwakke
lezers. En laaggeletterden zijn ook online vatbaarder voor
manipulatie.”

digitaal geletterd

inn ov er en  s a m en  m e t  d e  b ib l i ot h eek
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Het Zweedse voorbeeld en inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek stimuleerden negen schoolbesturen in Noord-
Holland, Friesland, Groningen, Brabant en Zuid-Holland
om taalonderwijs en digitale geletterdheid stapsgewijs te
integreren. Zo ontstond samenwerkingstraject App Noot
Muis met Kennisnet, een aantal bibliotheekorganisaties,
educatieve uitgeverijen, wetenschappers, pabo’s en
experts om die koppeling te leggen. De PO-Raad heeft het
project als Innovatievraag geaccepteerd.

Digitaal prentenboek Een van de deelnemende
besturen is de Friese Elan Onderwijsgroep. Nico
Woudwijk, directeur van OBS op ‘e Trije in Ferwert, is
blij dat zijn bestuur meedoet: “Onze school heeft jaren
geleden al een versnellingsvraag ingediend, we zijn al
wat verder met dit onderwerp. Nu onderzoeken we met
die groep wat we willen ontwikkelen. De insteek is zoiets
als die online bibliotheek uit Zweden te maken. Ook zijn
we in gesprek met uitgevers. Informatievaardigheden
komen bijvoorbeeld in de bestaande producten nog nau-
welijks aan bod.” Woudwijk heeft in zijn school al wat
ervaring met een vergelijkbare aanpak. “Je kunt al met
kleuters over een boek praten: wie is de schrijver, wat
is de rug van een boek? En wij maken met hen digitale
prentenboeken.” Ook bij oudere kinderen ziet hij dat
de koppeling van taal- met ict-vaardigheden motiverend
werkt. “Als je een taallesje maakt in een boek, dan kijk je
er nooit meer naar en beklijft het minder dan wanneer

Leerlingen van OBS op ‘e Trije in Ferwert gebruiken digitale
leermiddelen voor taalverwerking, hier bij het maken van een
film. Ze hebben daarvoor zelf vooraf een script geschreven.

je zelf aan de slag gaat met een eigen digitaal product
waarin de doelen vanuit het taalonderwijs worden geïnte-
greerd. Ook doen we het programma De Jonge Journalist,
waarbij de klas een soort Jeugdjournaal maakt. Daarin
verwerken we allerlei taalonderdelen.”

Kinderboekenschrijver Al jaren blijkt uit onder-
zoek dat tussen kinderen onderling de verschillen in
digitale vaardigheid groot zijn en dat die digitale kloof
groeit. Woudwijk herkent dat beeld: “Ik zie dat laag-
geletterde kinderen ook digitaal minder geletterd zijn.
En waar het ene gezin iPads met educatieve apps in huis
heeft, is dat in het andere gezin niet zo.” Een manier om
die kloof te dichten is samenwerken met de bibliotheek.

Zo ontwikkelt ProBiblio een proefles waarin digitale
geletterdheid en taalonderwijs worden gecombineerd,
met een kinderboekenschrijver in de hoofdrol. En in
Brabant werken de adviseurs van Cubiss samen met
scholen. Met de Koninklijke Bibliotheek en de stichting
Lezen gaan de leden van het samenwerkingsproject bin-
nenkort ook in gesprek.” Nico Woudwijk werkt al jaren
naar tevredenheid samen met de bibliotheek. “Het is
zaak om van tevoren verwachtingen en intenties uit te
spreken. Beide partijen hebben veel expertise in huis,

‘ j e  z i e t  d at  l a a g g e l e t t e r d e
k i n d e r e n  o o k  d i g i ta a l  m i n d e r
g e l e t t e r d  z i j n ’

inn ov er en  s a m en  m e t  d e  b ib l i ot h eek
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Leerlingen	van	de	Eindhovense	basisschool Tweelingen	leren	met	de	tool	Brainy	informatie	zoeken	en	bronnen	checken.

die kunnen we bundelen. Wij hebben medewerkers van
de bibliotheek geschoold in de programma’s die wij op
school gebruiken om de ictgeletterdheid te stimuleren.
Leesconsulenten komen bij ons op school en nemen din
gen over of geven er een eigen draai aan. Ook hebben we
allebei een 3Dprinter en een lasersnijder staan. We gaan
samen om tafel om deze middelen effectief in te zetten,
waarin een beroep wordt gedaan op de geletterdheid van
de kinderen.”

Brainy-tool Een ander voorbeeld van samenwerking
vinden we in de regio Brainport, waar mediacoaches
van de Bibliotheek Eindhoven sinds het verdwijnen
van de wijkbibliotheken op 70 scholen in de buurt
werken aan de ontwikkeling van het leesplezier, taal
en digitale vaardigheden. De bibliotheek, leerkrach
ten, ict’ers en startup MOVED ontwikkelden samen
via design thinking een webbased tool om de digitale
informatievaardigheden van leerlingen te ontwik
kelen: Brainy. ‘Hoe weet mijn telefoon waar ik ben?’,
‘Waarom heeft de maan een gezicht?’, of ‘Weet een
kikker dat hij een kikker is?’ Op dit soort vragen kun
nen leerlingen online een antwoord zoeken. De tool
verbindt alle devices met het digibord, zodat de leer
lingen in groepjes systematisch kunnen leren zoeken.
Ze checken bronnen en bespreken het zoekproces en

de uitkomsten. De samenwerkingsrelatie die aan de
Brainytool ten grondslag ligt, bestond al, vertelt Marijke
Joosten, manager Jeugd en Educatie bij Bibliotheek
Eindhoven en zelf een onderwijskundige achtergrond
in het po. “Onze mediacoaches komen zelf vaak ook uit
het onderwijs. Zij bouwen een relatie op met de school,
kennen de onderwijsvisie en weten welke behoeften er
spelen. Bijvoorbeeld aan een doorgaande lijn bij de ont
wikkeling van informatievaardigheden. Na sessies met
leerkrachten, ondersteuners en ict’ers en een pilot met
betrokken scholen werken inmiddels ook scholen buiten
Eindhoven met Brainy. Ook het voortgezet onderwijs
heeft interesse.”

Taalplezier Marijke Joosten ziet hierbij een verschil
tussen po en vo. “In het voorgezet onderwijs volgen
leerlingen vaak vakken als Ontwerpen en Ontwikkelen
en daarbij zijn ze vaak ook bezig met de toepassing
van informatievaardigheden. Maar in het po moeten
de informatievaardigheden geïntegreerd worden in de
dagelijkse lessen. Hier in de regio denkt men bij digitale
geletterdheid vaak aan robotica, programmeren en com
putational thinking. Maar wij leggen het accent op infor
matievaardigheden en mediawijsheid. We proberen de
link te leggen met de ontwikkeling van taalplezier. Dat is
voor scholen vaak al een logische insteek, waarbij onze
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mediacoaches proberen duidelijk te maken dat het gaat
om meer dan alleen boeken lezen. Taalplezier gaat ook
over straatkunst en poëzie. Wij verbinden taalplezier en
digitale geletterdheid ook in projecten. Bij ‘BookTuber’
laten we leerlingen bijvoorbeeld in groepjes een filmpje
maken over hun favoriete boek. Daarbij leren ze iets over
de techniek, maar het gaat vanzelf ook over mediawijs
heid. Want als je media gaat maken, moet je je afvragen
wat je er wel en niet in stopt. Bibliotheken hebben veel
expertise en innovatiekracht, het is jammer als scholen
daar geen gebruik van maken. Tegelijkertijd worden wij
ook gevoed door het onderwijs. De inspiratie gaat twee
kanten op.”

Mediacoach Moniek van Rooij, directeur van
Basisschool Tweelingen in Eindhoven, is blij met de
samenwerking met de bibliotheek. “Toen de wijkfilialen
gesloten werden en wij een lokaal moesten vrijmaken
voor een bibliotheek in school, waren we aanvankelijk
niet zo enthousiast – we hebben al genoeg te doen.

Maar ik realiseerde me ook hoe belangrijk de ontwik
keling van de Nederlandse taal is, ook voor de digitale
vaardigheden. Door deze constructie hebben onze leer
krachten en leerlingen toegang tot een mooie collectie
boeken en digitale producten. We werken fijn samen met
de mediacoach van de bibliotheek, dat is echt een goede
kracht die luistert naar onze behoefte. Ze geeft de leer
krachten tips en denkt mee.” BS Tweelingen doet mee
aan de projecten rondom leesplezier en digitale geletterd
heid vanuit de bibliotheek. “Er is een programma met
activiteiten waaruit wij kunnen kiezen. Zo hebben wij
onder andere gekozen voor Vindingwijs en Wegwijs in de
bibliotheek en werken we samen aan de ontwikkelingen
van vaardigheden als informatie zoeken, veilig internet
ten, presentaties maken enzovoorts. We hebben BBots
voor de onderbouw en hebben met de bovenbouw meege
daan aan het project De Schoolschrijver. Ik vind het goed
dat de mediacoaches een koppeling maken: meestal is
een papieren boek het uitgangspunt, waar dan een acti
viteit rond digitale geletterdheid uit voortkomt. Op deze
manier krijgen diverse vormen van media op onze school
extra aandacht.” _

De	Zweedse	online	bibliotheek	met	kinderverhalen	zien?

https://www.bibblis.se

Meer	lezen	over	digitale	geletterdheid? https://curriculum.nu/

ontwikkelteam/digitale-geletterdheid

achtergrond

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

Marijke	Joosten	van	de	Bibliotheek	Eindhoven	(links	op	de	foto):	“Taalplezier	gaat	ook	over	straatkunst	en	poëzie.”
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‘ v er b o d  h el p t  n ie t  en  l a at  j u i s t  k a n sen  l i g g en ’

Smartphones in de klas:

achtergrond

niet uitbannen, maar doseren

Leerlingen die constant afgeleid zijn, ongewenst beelden van anderen op internet plaatsten

of geleefd worden door sociale media: smartphones zijn steeds vaker stoorzender in de klas.

Maar een verbod zou zonde zijn, want ze bieden ook mogelijkheden, zien schoolleiders en

deskundigen. Bijvoorbeeld voor mediaopvoeding. tekst aranka klomp
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‘ v er b o d  h el p t  n ie t  en  l a at  j u i s t  k a n sen  l i g g en ’

De school als veilige omgeving: daar past niet bij dat leer-
lingen of leerkrachten constant op hun hoede moeten
zijn omdat hun acties gefilmd en op internet geslingerd
kunnen worden. Minister Slob vroeg de Stichting School
en Veiligheid daarom scholen te begeleiden in hun ont-
wikkeling van mobieltjesbeleid. Hij wil dat ze dit jaar aan
de slag gaan met regels én duidelijke consequenties van
overtreding. De overheid zelf gaat zich daar verder niet
mee bemoeien, stelt hij: “Wat die maatregelen worden, is
een verantwoordelijkheid van de scholen zelf.”
Het verschilt nogal van de situatie in Frankrijk, waar
sinds vorig schooljaar het gebruik van mobieltjes alge-
heel verboden is op scholen. Ook in de gangen en op het
schoolplein. De Franse overheid voerde het verbod in om
ongewenste verspreiding van beeldmateriaal te voorko-
men én concentratie terug te brengen in het klaslokaal.
Een groot succes, als je de berichtgeving in de Franse
media mag geloven. Privacy en rust in en om school zijn
teruggekeerd. Probleem opgelost.

niet uitbannen, maar doseren
Centrale telefoontas “Het probleem van de docent
dan vooral”, reageert Luuk van Beers, havo-locatiedirec-
teur bij scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg.
“Het lost niet op dat jongeren door sociale media via hun
smartphone een enorme druk voelen. We zullen daar in
het onderwijs toch bij moeten stilstaan. Ook dat is onze
verantwoordelijkheid: hen leren omgaan met de nadelen
én voordelen van de smartphone. Het is nu eenmaal deel
van onze maatschappij. Je kunt er niet omheen.”
Op zijn school is drie schooljaren geleden een telefoontas
in het leven geroepen, die in elk lokaal hangt. Aan het
begin van de les stoppen leerlingen hun mobiel in één
van de vakken. “Die wordt dus níet ingenomen door de
docent en de telefoon zit níet achter slot en grendel”, legt
van Beers uit. “Dat maakt het draagvlak groter om mee
te werken. We maken er geen strijd van tussen leraar en
leerling, waarbij die eerste als een politieagent spullen
moet invorderen. Leerlingen doen zélf de handeling en
de telefoontas is neutraal terrein.”

Stiekeme tweede telefoon In het begin was het
desondanks even wennen voor iedereen. “We zagen
bijvoorbeeld dat leerlingen stiekem een tweede
telefoon meenamen. Dan stopten ze een ouwe in de
telefoontas en zat hun huidige smartphone toch nog
in hun broekzak.” Van Beers snapt de weerstand wel.
“Jongeren zijn vergroeid met hun telefoon. Zouden
wij het zelf prettig vinden die af te staan?” Inmiddels
is de welwillendheid gegroeid. “Maar schoolbesturen
moeten de illusie laten varen dat alle leerlingen het
volste begrip hebben. Wel kun je goed uitleggen
waarom je een regel instelt.”

Ingrijpend Een algemeen verbod helpt niet, stelt
ook Helprich ten Heuw, docent minor Mediawijsheid
aan hogeschool Windesheim en schrijver voor
Mediawijsheid.net, het landelijke netwerk voor media-
wijsheid. “Je laat dan ook kansen liggen, bijvoorbeeld
om het gesprek aan te gaan over privacy en online
pesten. Je kunt niet doen alsof dat niet bestaat door
de mobiel simpelweg van school te verbannen.”
Het gebeurt tóch wel, het pesten en ongewenst ver-
spreiden van foto’s van medeleerlingen, benadrukt
hij. “Hoe ongewenst en ingrijpend het ook is, laat het
dan ook maar op de school doordringen. Het biedt een
mogelijkheid tot een gesprek. Mediaopvoeding en soci-
ale veiligheid zijn verantwoordelijkheden van scholen.”

Smartphones op school bieden ook kansen.
Bijvoorbeeld voor mediaopvoeding of
leerzaam app-gebruik, dat aansluit op de
belevingswereld van leerlingen.

Docent Mediawijsheid Helprich ten Heuw: “Online
gebeuren ook mooie dingen, die het onderwijs
kunnen verrijken.”
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Muziek luisteren Een verbod zou nog een andere
kans laten liggen: in de lesondersteuning. “De angst
is dat een mobieltje per definitie de concentratie weg-
neemt, maar steeds meer online platforms vergroten de
betrokkenheid van leerlingen bij de les juist. Die kun je
benutten.” Een bekende is Kahoot, met multiple choice-
quizzen over een onderwerp. “Door aan te sluiten op hun
belevingswereld, maak je de stof aantrekkelijker. Online
gebeuren ook mooie dingen, die het onderwijs kunnen
verrijken.”
Het is de kunst de schaduwkanten te bespreken en de
mooie kanten te benutten, beaamt Luuk van Beers.
“Van beide kunnen leerlingen veel opsteken.” Op zijn
school mag de smartphone soms wél uit de centrale
telefoontas worden gepakt. “Bijvoorbeeld om iets op te
zoeken tijdens een lesopdracht. Als een leerling op tijd
klaar is en even muziek wil luisteren met oortjes in, dan
is daar ook niets op tegen. Dat voorkomt juist onrust en
geroezemoes. Regel is wel dat de docent bepaalt wanneer
de mobiel op tafel mag komen.”

Depressie Mediawijsheid is op deze scholengemeen-
schap een belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld de men-
torlessen. Het gaat dan ook over de onweerstaanbaarheid
van het mobieltje. Van Beers: “We moeten allemaal, ook

veel volwassenen, leren dat je de baas moet blijven over
sociale media en hun opdringerigheid. Is zo’n spelletje
dat al maar een buzz stuurt omdat je te lang niet gespeeld
hebt nog wel vrijwillig? Wie is eigenlijk de baas over
jouw aandacht en tijd? Mobielgebruik wordt door de leer-
ling vaak gezien als een vorm van autonomie. Maar word
je er eigenlijk niet juist door geleefd?”

Een belangrijk aandachtspunt volgens deskundige Ten
Heuw, die ziet hoe jongeren steeds vaker kampen met
bijvoorbeeld depressies. Er zijn nog geen onderzoeken die
expliciet verbanden aantonen, maar wel duidelijke indi-
caties. “Je hoeft je nooit meer te vervelen. Elke minuut
vrije tijd kun je steken in games, chats en foto’s plaatsen
of liken. Tijd voor reflectie of even afdwalen is er niet,
terwijl elk mens die nodig heeft. Een continue stroom
van prikkels is een belasting van het brein.”

‘Hoe ongewenst en ingrijpend ook, laat pesten via smartphones maar op school doordringen. Dat biedt de mogelijkheid tot een gesprek.’

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

Steekproef Verus, de vereniging voor christelijk
onderwijs, deed eind vorig jaar een steekproef onder
ruim zeshonderd basis- en middelbare scholen. Een lan-
delijk verbod in navolging van Frankrijk lijkt weinig
bijval te vinden. Slechts een handjevol scholen, meestal
op religieuze grondslag, kiest voor een algemeen mobiel-
verbod. Circa een derde van de scholen wil smartphones
wel in de tas hebben – eigen of centraal. Twee derde gaf
aan dat smartphones soms handig zijn in de les. Vrijwel
alle scholen onderschrijven het belang van duidelijk
beleid en regelgeving. De noodzaak daarvan lijkt wel
kleiner in het primair onderwijs. Ten Heuw: “De proble-
matiek van verslaving of online wangedrag is op jonge
leeftijd kleiner, maar daar wordt wel de basis gelegd.”

Online pesten Leer kinderen al op jonge leeftijd
verantwoord omgaan met al die schermpjes, vindt
ook Simone Slager-Tienstra, directeur van KBS Sint
Bernardusschool in Oldemarkt en de Sint Clemensschool
in Steenwijk. “Eigenlijk stuiten wij nooit op weerstand
bij het inleveren. Wij gebruiken ze niet als ondersteu-
ning in de klas en de leerlingen lijken ze ook niet te
missen.” Wel worden ze bij steeds jongere kinderen
gemeengoed, ziet zij: “In Steenwijk zien we dat in

groep 5 en 6 al mobieltjes mee naar school gaan. In het
kleinere Oldemarkt is dat pas bij groep 8, wanneer de
middelbare school in zicht komt dus.” Mediawijsheid
is ook op deze twee scholen al een speerpunt. “Een of
twee keer per jaar besteden we er specifiek aandacht
aan. Maar bijvoorbeeld ook als we van ouders horen dat
kinderen vervelend over iemand hebben gekletst op
Whatsapp. We vinden het belangrijk ze vroeg duidelijk
te maken wat pesten, óók online pesten, kan betekenen
voor een ander kind.”

Toegenomen concentratie Pestbeleid, privacy-
beleid en minder afleiding in de klas: dat zijn de oogmer-
ken van de regelgeving die minister Slob vastgelegd wil
zien op scholen. Van Beers durft nog niet te zeggen wat
het beleid op zijn school al heeft opgeleverd. “Daarvoor
zouden we echt op langere termijn moeten kijken. Feit
is dat ons slagingspercentage sinds de invoering van de
telefoontas groeide van zo’n 80% naar 90%. Dat zegt dus
misschien iets over het effect op leerprestaties. Maar ik
wil daar niet voorbarig in zijn. We hebben in mei wel
een rondvraag gedaan onder de docenten: ervaren jullie
een toegenomen concentratie in de klas? Het antwoord
was een nagenoeg volmondig: ja!” _
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Hoe groot het lerarentekort ook is, doe geen concessies die uw team

schaden. Dat drukt Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP,

u op het hart in de politieke column van deze maand.

politieke column

‘wees zuinig op
uw leerkrachten’
‘Ze slapen niet meer, Peter. Letterlijk. Ik ken

schoolleiders die de hele nacht wakker lig-

gen.’ Dat appte een kennis die voor de klas

staat me onlangs. Ik hoop dat u in geluk-

kiger omstandigheden uw werk mag doen.

Helaas is de kans groot dat dit niet het

geval is. Het lerarentekort tiert nog altijd

welig en steeds meer schoolleiders zien zich

geconfronteerd met tekorten die simpelweg

niet op te lossen zijn. Onbevoegde docenten

worden voor de klas gezet, soms nog tijdens

hun opleiding.

Ik vertel u vermoedelijk niets nieuws. Dit is

uw dagelijkse ervaring. Maar ik wil u iets

op het hart drukken, iets dat mij in mijn

dagelijkse werk zorgen baart.

Onlangs kreeg ik een lijst met suggesties te

zien die de grote steden hebben opgesteld

om het acute probleem op te lossen. Drie

A4-tjes met maatregelen onder het mom

van ‘nood breekt wet’. Van onbevoegde ver-

vangers tot het samenvoegen van klassen

tot massa’s van wel 60 leerlingen. En van

het invoeren van de vierdaagse schoolweek

tot het pas naar school laten gaan van

kinderen wanneer ze 5 worden. Ik begrijp de

onmogelijke keuzes waarvoor wethouders

– en zeker schoolleiders – zich gesteld zien.

Zij kunnen niet op stel en sprong een blik

docenten opentrekken. En u krijgt de boze

ouders aan de telefoon wanneer zij weer

een dag extra hun kind thuis hebben.

Toch wil ik u vragen: doe het niet. Doe geen

onacceptabele concessies die te veel van uw

mensen vragen. Ik was onder de indruk van

de schoolbesturen die onlangs aangaven

niet langer uitzendcowboys als Maandag in

te schakelen om gaten te vullen. Bureaus

die actief jagen op docenten die nu onder-

deel uitmaken van een team, met de daarbij

behorende extra verantwoordelijkheden.

Waar zij met een hoog salaris door een

uitzendbureau worden weggekocht, valt er

weer een gat in een team. Is er weer een

extra taak voor de rest van de docenten

en de schoolleider, stijgt de werkdruk nog

verder. En bovendien is het nog peperduur

ook, zo’n invalkracht.

Waar zij-instromers te vroeg en zonder bege-

leiding voor de leeuwen worden gegooid (al

zullen ouders altijd volhouden dat hun kin-

deren engeltjes zijn, ikzelf voorop), zullen ze

afhaken. Dan hebben we voor een week een

probleem opgelost met iemand die daarna

voor de rest van zijn leven geen stap meer in

een klaslokaal zet.

Vandaar mijn oproep: weest u zuinig op ze.

Ook in tijden waarin door politiek falen het

onmogelijke van u gevraagd wordt. Want

u bent niet degene die jarenlang heeft

nagelaten om de salarissen in het onderwijs

mee te laten groeien met die van de rest van

de maatschappij. Die uw leraren overlaadt

met een ongelooflijke bureaucratie rondom

Passend onderwijs. Die heeft gezorgd dat

de klassen overvol zitten. Dat is allemaal

politiek Den Haag. Toch vraag ik het u, voor

de toekomst van ons onderwijs. Blijf die

hoeder van uw mensen, van de kwaliteit van

onderwijs op uw school.

Dan beloof ik plechtig te blijven strijden

voor een echte structurele oplossing van

uw problemen: kleinere klassen, meer col-

lega’s, minder bureaucratie en een eerlijke

beloning. Voor docenten, maar zeker ook

voor onderwijsondersteunend personeel

en voor u als schoolleider. Het zou verdiend

zijn. Ik wens u – ondanks alles – een heel

mooi schooljaar. �

Reageren?
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl

‘ b l i j f  d i e  h o e d e r  v a n
u w  m e n s e n ’

Foto: SP/Nynke Vissia
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Van de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Schoolleiderstekort, opmars zzp’ers en minder lesuren
“Het tekort aan schoolleiders loopt steeds verder op”, zegt

AVS-voorzitter Petra van Haren in Het Parool, dat de actie #school-

leidergezocht oppikte. “We zijn continu bezig geweest met het

oplossen van het lerarentekort, in aantallen gaat dat om meer

mensen. Maar als we kijken naar de percentages, dan is het tekort

aan schoolleiders een groter probleem. In Amsterdam is de piek.”

De aftrap van de actie #schoolleidergezocht in augustus vond

daarom ook plaats in Amsterdam.

Over de opmars van zzp-docenten kwam Petra van Haren aan

het woord in Radio1 Vandaag: “Zzp-docenten zijn slecht voor de

kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders kunnen vaak niet anders.

Ouders staan ’s ochtend voor de deur en eisen dat hun kind les kan

krijgen. Het is een wanhoopsdaad dat schoolleiders dure bureaus

inschakelen om aan personeel te komen.” Op de vraag hoe je kunt

zorgen dat de mensen in het onderwijs blijven en hun werk goed

kunnen doen zegt ze: “Het is nodig dat er geïnvesteerd wordt in

onderwijs. Nederland geeft in verhouding met landen om ons heen

minder uit aan onderwijs. De werkdruk omlaag krijgen, zorgen dat

leraren zich ver ontwikkelen en personeelstekorten oplossen kan

alleen door te investeren.” In Trouw over hetzelfde onderwerp:

“De groei van zzp’ers laat de wanhoop onder schoolleiders zien.

Een zzp’er kost 15 tot 50 procent meer dan een reguliere leerkracht.

Ze draaien alleen lessen en doen niet mee aan oudergesprekken.

De kwaliteit komt zo onder druk te staan. Het is op korte termijn

een oplossing, maar op lange termijn een valkuil.”

Over vermindering van lesuren in het basisonderwijs om de

werkdruk te verminderen en het lerarentekort terug te dringen zegt

Van Haren in het Algemeen Dagblad: “Natuurlijk, de kwaliteit van

het onderwijs moet nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld

afvragen of alle leerlingen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen.

Misschien kan je voor bepaalde leerlingen of bepaalde leerjaren

een vierdaagse schoolweek invoeren.”

Welke gevolgen heeft het Pensioenakkoord?

tekst harry van soest

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan

met het Pensioenakkoord. Momenteel is de AOW-gerechtigde

leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Aanvankelijk zou

deze leeftijd in 2020 doorstijgen naar 66 jaar en 8 maanden en in

2021 naar 67 jaar. In het akkoord is echter besloten om de huidige

AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden nog twee jaar te

bevriezen en daarna met enkele maanden per jaar te laten stijgen

naar 67 jaar in 2024. Als blijkt dat de gemiddelde levensverwachting

blijft stijgen, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2024 elk jaar

met 8 maanden omhoog en niet meer met een heel jaar, zoals vóór

het akkoord gepland was.

Nadert u de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u in het vol-

gende overzicht zien wat het akkoord precies voor u betekent:

U bent geboren… U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd is:

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 jaar + 4 maanden

na 31 augustus 1955 en voor 1 september 1955 2021 66 jaar + 4 maanden

Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden

Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden

Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2024 67 jaar

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandag van 13.00 – 16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur via

tel. 030-2361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt.

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

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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a v s p u b l i c at i e s

Uitgaven over andere
schooltijden en MR herzien

De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en
dan?’ en ‘Goed onderwijs, goede MR’ zijn in september
geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen
via de website van de AVS.

In de zevende herziene uitgave ‘Naar andere schooltijden, en

dan?’ zijn gegevens geactualiseerd en wijzigingen doorgevoerd,

bijvoorbeeld in de verwijzingen naar de CAO PO en rondom het

experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs.

Met het van kracht worden van de toepassing van het

werkverdelingsplan in hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 zijn waar

relevant ook wijzigingen opgenomen in de AVS-publicatie ‘Goed

Onderwijs, Goede MR’ (achtste herziene uitgave, september 2019).

Dit betreft onder andere de instemming- of adviesbevoegdheid

van de Medezeggenschapsraad. Ook in quickscans 4 en 5 zijn

deze wijzigingen verwerkt.

c o n g r e s

AVS op WMS-congres
Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke
WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede. Het thema is
Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking.

De keynote speaker is Boris van der Ham, oud-politicus, acteur en

voorzitter van het Humanistisch Verbond.

AVS-adviseur Jan Stuijver geeft de workshop ‘Samen werken aan

samenwerken’ voor directeuren die gemandateerd zijn het overleg

met de MR te voeren. Medezeggenschap op school vraagt veel van

directeuren. Hoe organiseer je de samenwerking met de MR?

Meer informatie en inschrijven: www.onderwijsgeschillen.nl

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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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering

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

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

Opleidingen, leergangen en trainingen
september en november 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) 11 oktober Jan Stuijver

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

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) 28 oktober Jef van den Hout

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

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

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

• Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo) 14 november Jan Jutten

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school** (po en vo) 15 november Jan Jutten

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po en vo) 16 januari 2020 Pia Umans

(onder voorbehoud)
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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: 28 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

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

Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over

de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst,

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

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

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

meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal,

waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken,

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

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

Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 10 oktober 2019 of 9 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘toekomstgericht onderwijs’

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

praktischefilosofie

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

5 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van ver-

schillen. Aan de orde komen: persoonlijk leiderschap, vormgeven

aan verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met

de veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking

met Exova.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 11 oktober 2019 of 3 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Omgaan met verschillen’

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

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt	onder	andere	theorie,	verdieping

en	intervisie	omtrent	het	sociale

domein,	de	ontwikkeling	van	kinderen,

het	ontwerp	van	een	IKC,	regelgeving/

beheer	en	exploitatie,	en	veranderkunde.	Deelnemers	bezoeken

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

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

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

curriculum	ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden	die	werkzaam	zijn	in	een	onderwijs

en/of	kinderopvangorganisatie	en	de	functie	van	directeur	IKC

ambiëren	of	daarin	al	werkzaam	zijn.

Startdatum: 10	december	2019

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

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

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

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

‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

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
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Welk soort opleiding past bij jouw situatie en wat is er bij
ons mogelijk? Om die vragen draait het bij het vernieuwde
CEL-team. Opleidingsadvies op maat en leren vanuit
individuele opleidingsvragen van schoolleiders komen
steeds meer centraal te staan.

“Met onze bestaande leergangen gericht op leiderschap zijn we nog

steeds blij, maar we besteden nu onder andere via een persoonlijke

intake meer aandacht aan wat jou bezighoudt, in jouw school”,

vertelt Alien Cnossen, sinds afgelopen mei de nieuwe directeur

van het Centrum Educatief Leiderschap. Bijna elke leergang kan

(deels) worden afgestemd op de eigen vragen van de individuele

schoolleider, licht programmamanager Vera Ruitenberg toe:

“Dat is ook wat ons onderscheidt: het praktijkgerichte. Je krijgt

bij binnenkomst meteen de vraag: wat speelt er op jouw school?

Op basis van onderwijstheorie en -boeken krijg je vervolgens

opdrachten die je meteen in je eigen omgeving uit kunt voeren.”

Een voorbeeld is de leergang Talentvol Leiderschap, waarin de

deelnemer zichzelf beter leert kennen als leider, met als doel

anderen beter in beweging te kunnen brengen. “Je gaat in een

kleine groep met twee docenten intensief aan de slag en oefent het

geleerde tegelijkertijd in de praktijk.”

Culinaire wereld
Door te opereren als netwerkorganisatie met externe docenten,

is het niet moeilijk aan te sluiten op de actualiteit, vervolgt Vera.

“Of er zelfs op te anticiperen, zoals we in het verleden al met het

IKC-concept deden.” Een deel van de docenten van de diverse CEL-

leergangen staat namelijk zelf ‘met de poten in de klei’: ze werken

in het onderwijs of hebben er een relatie mee, bijvoorbeeld als

oud-schoolleider of bestuurslid. Andere brengen juist inzichten mee

van buiten het onderwijsveld, zoals bij de leergang Teamflow, die

gericht is op het motiveren van teams. De gastdocenten komen uit

de mode, de muziek en de culinaire wereld. “Landelijk zijn wij de

enige die onderwijsorganisaties dit concept aan kunnen bieden”,

stelt Marieke van Leeuwen, sinds maart ook programmamanager

bij CEL.

Microsoft
Ook Ondernemend Leiderschap draait om een nieuwe manier van

leren. De schoolleider wordt uitgedaagd te blijven leren door de

deuren open te zetten naar de samenleving. Elke cursusdag is op

een andere plek, van het hoofdkantoor Microsoft Nederland tot

het Utrechtse Museum Catharijneconvent. “Als wij adviseren het

leren op school anders te organiseren, moeten we dat zelf ook

aanbieden”, vindt Alien. “Van blended learning tot e-learning.”

Je wordt echt uit je comfortzone getrokken, vult Vera aan. “Niet

alleen cognitief, maar ook op gedrag.” Dat is immers wat leren is,

sluit Alien af: “Leren is pas leren als het tot gedragsverandering

leidt.” �

het nieuwe leren volgens
het nieuwe cel-team

vlnr:
Diana van Oostrom
Marieke van Leeuwen
Alien Cnossen
Monique Duparant
Vera Ruitenberg
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voor: professionals die werken met leerlingen en

gezinssystemen

van: Euregionaal congresbureau

wanneer: 10 oktober

waar: Pullman Cocagne, Eindhoven

wat: jaarlijks congres hechtingsproblematiek

Gehechtheid en trauma
Hoe kun je als professional werken aan een veilige hechting

tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s)

en/of kind sprake is van een psychotrauma? Mensen met een

verstandelijke beperking of psychiatrische problemen zijn

bijvoorbeeld kwetsbaarder voor trauma’s dan anderen. Ontmoet

verschillende disciplines. www.congresburo.com/hechting2019

voor: schoolbestuurders, schoolleiders en leraren

van: Kennisnet en VO-raad

wat: publicatie

Schoolbeleid voor smartphones
Smartphonegebruik in de klas, verbieden of toestaan?

Het heeft voordelen (zoals verlevendiging van lessen met

oefenapps, omgaan met de digitale wereld of het doorgeven

van roosterwijzigingen en cijfers) en nadelen (verstoring van

de lessen). Integraal beleid voor de hele school werkt het

beste. ‘Schoolbeleid voor smartphones’ is te downloaden op

www.kennisnet.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: o.m. leerkrachten onderbouw en begeleiders,

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en

buitenschoolse opvang

wanneer: 5 november 2019

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres en boek

Jaarcongres ‘Leve het Jonge
Kind!’

Kleuters worden tegenwoordig voornamelijk afgerekend op

meetbare activiteiten, zoals woorden- en letterkennis of telvaar-

digheden. Maar het is nooit bewezen dat het vervroegen van

formeel leren positieve resultaten oplevert. Hoe kunnen we het

kleuterzijn van 4- tot 6-jarigen weer in ere herstellen? Daarover

gaat dit congres (www.hetjongekind.nl). Het boek ‘Kiezen

voor het jonge kind’ biedt een actueel en compleet overzicht

van ontwikkelingen op dit vakgebied en van alle aspecten waar

leerkrachten en begeleiders in de praktijk mee te maken krijgen.

www.coutinho.nl

voor: Basisscholen en buitenschoolse opvang

van: PrimairO

wat: teamspel

Minuutje, het spel
…is een praktisch en interactief teamspel voor alle kinderen van

8 t/m 12 jaar. Het brengt kinderen in beweging en laat ze spelen-

derwijs leren over de thema’s voeding, sport, bewegen, leefstijl

en gezondheid. Ze ontwikkelen vaardigheden als samenwerken,

communiceren en creatief denken. Het spel vraagt geen beeld-

schermtijd, voorbereiding of intensieve begeleiding en is een

eenmalige aanschaf per locatie. www.minuutjehetspel.nl

voor: schoolleiders, leraren, intern begeleiders po, vo & mbo

van: Leren zichtbaar maken (Bazalt, hco, RPCZ en

OnderwijsAdvies)

wanneer: 7 en 8 november

waar: Spant! in Bussum

wat: training en congres

Leren zichtbaar maken
Onder andere keynote-gastsprekers prof. John Hattie en dr.

Shirley Clarke vertellen hoe je leren zichtbaar maakt in de klas.

Hoe betrek je leerlingen, wat is goede feedback en wat is een

zichtbaar lerende leraar? www.lerenzichtbaarmaken.nl

voor jou geselec teerd
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voor: leerkrachten po

van: Uitgeverij BigBusinessPublishers

wat: boek en lesmethode

Zweeds recept voor ‘coole’
kennisoverdracht

Grej of the day is een methode om eenvoudig interessante

kennis over te dragen. In het boek Grej of the day – kennis is

cool legt bedenker Micael Hermansson uit hoe, met honderd

kant en klare lessen en een code waarmee de leerkracht de

bijbehorende bestanden op het digibord kan krijgen. Voor

de Nederlandstalige editie heeft Hermansson enkele typisch

Nederlandse en Belgische onderwerpen gekozen. ISBN

9789493171008 | www.grejoftheday.nl

voor: schoolbesturen

van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

wat: online instrument

Vernieuwde ‘Beslisboom
verduurzaming scholen’

Deze online tool helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen

voor de verduurzaming en/of het aardgasvrij maken van

hun bestaande schoolgebouw(en) en is nu geactualiseerd.

Schoolbesturen kunnen de tool kosteloos gebruiken.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/

vernieuwde-beslisboom-verduurzaming-scholen-online

voor: onderwijsbesturen, schoolleiders en leraren

van: Kennisnet en de PO-Raad

wat: online publicatie

Ontdeklab voor technologie
Een ontdeklab is een inspiratieruimte waarin leraren en leerlin-

gen kennis kunnen maken met nieuwe technologieën en ermee

kunnen experimenteren. In deze handreiking lees je welke typen

ontdeklabs er zijn, wat er interessant aan is, hoe je er zelf een

start en wat daarbij komt kijken.

www.kennisnet.nl/artikel/

ontdeklab-verbindt-de-onderwijsvisie-met-de-onderwijspraktijk

voor: leerkrachten

van: Harrie Ozinga en Suzanne Wardenaar

wat: boek

Aan de slag met W&T-onderwijs
Veel leerkrachten hebben volgens deze titel koudwatervrees

om met wetenschap- en techniekonderwijs aan de slag te gaan.

Onnodig, stellen de auteurs: rode draad in het boek is dat je als

leerkracht niet alles zelf hoeft te doen en te kunnen. De auteurs

geven tips en tonen hoe je als ‘regisseur’ slim kunt samen-

werken met collega’s, andere scholen, ouders en bedrijven.

www.swpbook.com/2054

voor: hulpverlenings- en onderwijsprofessionals

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 7 november 2019

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Het Jaarlijks Congres Autisme
…heeft voor 2019 als thema ‘communicatie en relaties’. Het aan-

gaan van functionele relaties met klasgenoten, leerkrachten,

collega’s, partners en kinderen is voor mensen met autisme niet

vanzelfsprekend. Wie als hulpverlenings- of onderwijsprofes-

sional met hen werkt, heeft de belangrijke opdracht hen daarin

te ondersteunen. Op dit congres hoor je van vooraanstaande

sprekers uit wetenschap en praktijk hoe je dat het beste kunt

doen. www.congresburo.com/autisme2019

voor: onderwijsprofessionals

van: Hans Hoornstra en Wijnand van Lieshout

wat: boek

Digitale intelligentie
Hoornstra en Van Lieshout leggen in dit boek uit wat je moet

weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving.

Beiden hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van

onderwijs en overheid in de transitie naar het digitale tijdperk.

Zij maakten een praktisch toepasbaar model voor zowel organi-

saties als individuele medewerkers om 21e-eeuwse vaardighe-

den en digitale intelligentie te ontwikkelen.

https://www.digitaleintelligentie.nl/
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Microsoft Innovatiedag
voor Schoolleiders

Laat je inspireren door
collega’s uit het onderwijsveld.

Het thema van de dag is
onderwijsvernieuwing, dit

wordt vormgegeven door het
Microsoft raamwerk voor
onderwijstransformatie.

Volg een sessie, doe actief mee
met een workshop gegeven

door de Microsoft expert
docenten en laat je verrassen

op de partnermarkt.

Schrijf je snel in via
aka.ms/innovatiedag

Waar?
Microsoft kantoor

Evert van de Beekstraat 354
Schiphol

Wanneer?
Woensdag 13 november

9.30 – 16.30 uur

Schrijf je snel in voor de

1_1_stA4AVSKP.indd   2 17-09-19   15:28
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boekbespreking

en wat als we nu weer eens
gewoon gingen lesgeven?

De leerkracht ontlasten van overleg en administratie door alle

processen in je school duidelijk te beschrijven en te standaardiseren

op Kwaliteits- en Ambitiekaarten. Dat is in een notendop de Enigma-

aanpak die de auteurs van dit boek bepleiten.

tekst tom roetert

Een te lange titel om pakkend genoemd te

kunnen worden. Toch blijft hij na lezing in je

hoofd rondzingen. Als we nu… weer eens…

Zou je dan weer toekomen aan het ‘echte’

werk? Ja, zeggen Eva Naaijkens (school-

leider) en Martin Bootsma (teamleider en

leraar) van de Alan Turingschool. Hun aan-

pak Enigma betekent minder werkdruk en

meer ruimte voor de docenten, stellen zij.

Hun school is vernoemd naar de briljante

wiskundige met het tragische levensverhaal.

Hij wist in de Tweede Wereldoorlog de

Enigma-code van de Duitsers te kraken, nu

dus naamgever hun aanpak op de school.

Die is gelukkig minder raadselachtig en

direct toepasbaar voor schoolleider en

team.

Naaijkens en Bootsma vertellen uitgebreid

over hun start op de Turingschool en de

verdere ontwikkeling van hun aanpak.

Wat direct opvalt, is dat we te maken

hebben met een bevlogen schoolleider en

leraar. Vakmanschap van leraren is wat hen

betreft het hart van het onderwijs en een

voorwaarde om goed les te geven. In hun

aanpak en boek is daarom alles erop gericht

de leerkracht te ontlasten van onnodige

administratie en tijdverslinders als verga-

deringen. Kern van de voorgestelde aanpak

is dat je als schoolleider en team goed

nadenkt over de processen in je schoolor-

ganisatie. Veel daarvan worden beschreven

en gestandaardiseerd op zogenoemde

Kwaliteitskaarten. Daarop staat voor de

leerkracht stap voor stap beschreven hoe te

handelen, hoe te communiceren en hoe de

relevante materialen te vinden. Voorbeelden

van zulke kaarten zijn toegevoegd.

Daarnaast adviseren de auteurs hoge ambi-

ties te stellen, maar deze vooral ook zo te

beperken dat de focus toeneemt. Hiervoor

maakten ze Ambitiekaarten, bijvoorbeeld

over de uitvoering van de zogenoemde

Expliciete Directe Instructie, die moet leiden

tot kwalitatief betere (reken)lessen.

‘En wat als…’ is een helder geschreven en

lekker leesbaar boek, goed geïllustreerd en

met duidelijk voorbeeldmateriaal, dat ook

te downloaden is via de uitgeverij. Het staat

vol praktische tips voor schoolleider en

team, ook nuttig voor wie niet overweegt

Enigma in te voeren. De voorbeelden zijn

goed onderbouwd met ondersteunende

literatuur en recente onderzoeken. Wat van-

uit leiderschapsperspectief opvalt, is de

aandacht voor goede begeleiding en regel-

matige scholing van de leerkrachten. Vooral

startende leraren worden intensief begeleid

in hun groei naar vakmanschap. In deze

tijden van groeiende lerarentekorten is dat

zeer verstandig. Lezen en bespreken met je

team, dit boek. _

En wat als we nu weer eens

gewoon gingen lesgeven?

Eva Naaijkens & Martin Bootsma,

2018. www.uitgeverijpica.nl

Ook een actueel

onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

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

Microsoft Innovatiedag
voor Schoolleiders

Laat je inspireren door
collega’s uit het onderwijsveld.

Het thema van de dag is
onderwijsvernieuwing, dit

wordt vormgegeven door het
Microsoft raamwerk voor
onderwijstransformatie.

Volg een sessie, doe actief mee
met een workshop gegeven

door de Microsoft expert
docenten en laat je verrassen

op de partnermarkt.

Schrijf je snel in via
aka.ms/innovatiedag

Waar?
Microsoft kantoor

Evert van de Beekstraat 354
Schiphol

Wanneer?
Woensdag 13 november

9.30 – 16.30 uur

Schrijf je snel in voor de

1_1_stA4AVSKP.indd   2 17-09-19   15:28
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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

In groep 4 - 5 - 6 krijg je een stevige basis

techniek, in combinatie met begrip.

In groep 7 - 8 kantelt het zwaartepunt

naar begrijpend en studerend lezen.

Mét blijvende aandacht voor techniek.                                                                                                                 

Hiermee krijg én houd je leerlingen aan het lezen!

technisc
h

lezen

begrijp
end

lezen

begrijpend
lezen

technischlezen

illustratie: Mieke Driessen

zwijsen.nl/estafette

PJ11005359_est_adv_onderwijskrant-210x297.indd   1 2-9-2019   14:40:35

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc-B.indd  1 16-09-19   09:37
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In groep 4 - 5 - 6 krijg je een stevige basis

techniek, in combinatie met begrip.

In groep 7 - 8 kantelt het zwaartepunt

naar begrijpend en studerend lezen.

Mét blijvende aandacht voor techniek.                                                                                                                 

Hiermee krijg én houd je leerlingen aan het lezen!
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21-8000-1484-05 AVS KP 18-20-02

Omdat een
lees- of spellingprobleem
talent nooit in de weg
mag staan!

compenseren / inclusie

www.lexima.nl 
info@lexima.nl 
033-4348000

Integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dysle    e

preventie remediëren

1_2_li_AVS_fc_D.indd  1 16-09-19   09:33

21-9000-0851-01 AVS KP 2019-20-02

directeur

BeteoR zoekt voor
stichting Quadraten een

 voor CBS De Bron
in Marum

Miriam Valk-Koenders www.beteor.nl

Omvang: 1,0 fte
Functieniveau: DB

Start: zo snel mogelijk

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-09-19   09:54

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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Uitgelicht

thema _ Recept voor een goede
‘bestuurlijke gemeenschap’
Als de schoolleider, bestuurder en toezichthouder

hun rollen goed op elkaar afstemmen, helpt dat de

onderwijskwaliteit enorm vooruit. Mits de schoolleider

voldoende bewegingsruimte krijgt. pagina 8

achtergrond _ Zo maak je je leerlingen
‘digitaal geletterd’
De meeste kinderen zijn dagelijks online, digitale

technologie is deel van hun leven.  Sommige scholen

lopen al vooruit op de onvermijdelijke toevoeging van

digitale geletterdheid aan het curriculum. Ze doen

dat samen met bibliotheken. pagina 22

actueel

2 Schoolleiderstour minister in reactie op actie #schoolleidergezocht
Slob en AVS met schoolleiders in gesprek over ‘Toekomstagenda Schoolleiders’

4 AVS tekent voor actieplan academici PO
Toegevoegde waarde academische leerkrachten te weinig benut

5 Ruim kwart van de scholen mist leidinggevende
Er moet dringend aandacht komen voor het enorme tekort aan schoolleiders

Spelenderwijs leren en ontdekken

Schatkist editie 3
Hét totaalaanbod voor groep 1 en 2

Kijk voor meer informatie of vraag een zichtzending of presentatie aan op
zwijsen.nl/ontdekschatkist

Wat maakt Schatkist uniek?
• Ontdekken en leren via spel
• Volledige keuzevrijheid & flexibiliteit
• Ondersteuning bij eigen thema’s & activiteiten
• Kerndoeldekkend aanbod op alle ontwikkelingsgebieden
• Minimaal 20 rekenactiviteiten per anker
• Doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen voor groep 3
• Antwoord op de onderwijsbehoeften van alle kinderen, óók de VVE doelgroep
• Expliciet aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden,

inclusief Wetenschap & Technologie → Verplicht in 2020

A4_Adv SK_HJK algemeen.indd   1 10-9-2019   09:28:39
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