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Uitgelicht
thema _ Omgaan met ‘nieuwe’ leraren
Scholen boren allerlei nieuwe doelgroepen aan om

maar genoeg personeel voor de klas te krijgen.

Wat betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het team

en de organisatie? Hoe begeleid je deze ‘nieuwkomers’?

“Het vraagt een zekere innovatiebereidheid van de

schoolleider. Die moet op een andere manier met

personeel durven omgaan.” pagina 10

reportage _ Toelichting CAO PO
Het AVS-bestuur de cao-onderhandelaars toerden in

september door het land om schoolleiders nader te

informeren over de inhoud en achtergronden van de

CAO PO 2018-2019. Ook kwam de (vervolg)inzet van de

AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. “Erg waarde-

vol voor de beeldvorming en het vertrouwen in een goed

vervolg.” pagina 20

fotoreportage _ #wijschoolleiders slaan alarm
Op 12 september klonk het startschot van de AVS-acties

voor een beter salaris en minder werkdruk voor schoolleiders

in het primair onderwijs. Op veel scholen vond om 9 uur de

jaarlijkse ontruimingsoefening plaats – een van de

verantwoordelijkheden van de schoolleider – inclusief

brandalarmtest, waartoe de AVS collectief had opgeroepen.
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thema _ Tekort aan schoolleiders
Tegelijk met de krapte op arbeidsmarkt van leraren lijkt zich

ook een tekort aan schoolleiders af te tekenen. Is het beroep

(nog) wel aantrekkelijk genoeg? “De DA-schaal doet geen

recht aan de zwaarte van de functie van schoolleider, ook

niet op een school met minder dan tweehonderd leerlingen.”
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Inhoud oktober Kaderspel _ door ingrid doornbos

Eigen wijsheid
En toen was het stil in heel veel basisscholen, op 12 september iets na 9 uur: de

leerlingen stonden buiten, het brandalarm was weer uit. Een oorverdovende stilte

op een plek waar het kort daarvoor nog een kakofonie was van kindergelach,

-gehuil, geklets, begroetingen en afscheidszoenen. Op een andere school klonk

geen alarm en werd het niet stil, daar werd juist doorgepraat door de directeuren:

over hun werkdruk en wat er voor nodig is om die te verminderen. Op weer

een andere school verschenen niet alleen de schoolleider, maar uit solidariteit

het hele team en de leerlingen in het actierood. Weer ergens anders werd uit

protest een pingpongtafel in elkaar geschroefd, omdat er in Den Haag te veel

gepingpongd wordt met ons onderwijs.

Met deze verscheidenheid aan actievormen hebben schoolleiders laten zien

dat ze echte leiders zijn. Ze laten zich niet zo makkelijk iets voorschrijven, ze

laten zich niet zomaar een rood actie t-shirt aanmeten. Met andere woorden:

schoolleiders zijn eigenwijze en autonome mensen. Een eigenschap die

leiders typeert en die schoolleiders hard nodig hebben in een realiteit waarin

de overheid en de maatschappij veel op het bordje van de school proberen

te schuiven. Dat vraagt om scherpe inhoudelijke keuzes waarbij de koers, de

onderwijskundige visie van de school, leidend is. Iets waar de schoolleider over

gaat en voor staat.

Er was een verscheidenheid aan acties, maar de boodschap op 12 september was

telkens hetzelfde: een eerlijk salaris voor schoolleiders, meer ondersteuning,

meer ontwikkeltijd en meer ruimte voor innovatie van het onderwijs. Met of

zonder brandalarm, deze boodschap was duidelijk te horen in heel Nederland

via diverse krantenartikelen, tv-uitzendingen en talloze tweets.

En iedereen die in het onderwijs werkt kent de kracht van herhaling: in

oktober en in de maanden daarna gaat de AVS daarom door met actievoeren.

De boodschap blijft hetzelfde, maar de vorm zal telkens veranderen. Met of

zonder rood actie t-shirt, wat u wilt. Doet u (weer) mee? Want aandacht,

waardering en erkenning voor het prachtige, belangrijke, uitdagende en

complexe vak van schoolleider is keihard nodig. Hoe meer schoolleiders dit laten

horen, des te indringender het signaal!

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

Foto: Hans Roggen
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actueel

onderwijsbegroting 2019 teleurstellend voor schoolleiders en onderwijs
ondersteunend personeel

‘Acties blijven nodig’
Wat betreft het salaris bevat de Onderwijsbegroting 2019 geen nieuwe feiten. De
AVS vindt dit teleurstellend voor alle collega’s in het primair onderwijs. “Zeker
voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel”, zegt AVS-voorzitter
Petra van Haren. “Acties blijven nodig!”

De Troonrede zette op Prins-
jesdag velen in het onderwijs
op het verkeerde spoor. ‘Er is
geld vrijgemaakt voor hogere
salarissen in het po’ en ‘We
blijven investeren in onder-
wijs de komende jaren’. In de
Onderwijsbegroting blijkt het
echter te gaan om al eerder
toegezegde gelden.

Schoolleider sleutel
Goede en sterke leraren zijn
enorm belangrijk en met het
harde werk van dienstbare
bestuurders, schoolleiders,
onderwijsondersteuners en
conciërges maken zij goed
onderwijs mogelijk, staat

in de begroting. Van Haren:
“Leraren worden hier neer-
gezet als de sleutel voor goed
onderwijs, maar zonder
goede schoolleider heeft dit
geen waarde. Er moet erken-
ning zijn voor het belang van
de rol van de schoolleider.
We gaan alles op alles zetten,
acties blijven nodig, er moe-
ten oplossingen komen.”

Acties
De AVS zal de komende peri-
ode meermaals actie blijven
voeren voor een beter salaris
voor schoolleiders, omdat
erkenning en waardering
voor schoolleiders achter-
blijft. De acties zijn gericht
op het zichtbaar maken van
de uitdagende en complexe
inhoud van het schoollei-
derschap, de belangrijke
rol en positie die (adjunct-)
directeuren hebben voor de
kwaliteit en continuïteit van
onderwijs en de verbinden-
de rol die schoolleiders heb-
ben naar hun shareholders
en stakeholders.

Andere investeringen/
aandachtsgebieden in de
Onderwijsbegroting 2019:
• Tegengaan onderwijsach-

terstanden: 130 miljoen,
oplopend naar 170 miljoen

• Alle kinderen bezoeken
onder schooltijd een
museum. De AVS zet van-
zelfsprekend in op breder
cultuuronderwijs

• Verdere versterking
technisch vmbo: 70 mil-
joen, oplopend naar
100 miljoen

• Bestuurlijke samenwer-
king bij de zorg voor een
vitaal en leefbaar platte-
land. AVS: de samenwer-
kingsverbanden hebben
hierin een belangrijke rol

• Bestuurlijke samenwer-
king bij de aanpak van
kindermishandeling.
De AVS is partner in de
Beweging tegen Kinder-
mishandeling _

uitbreiden met afwegingskader beroepsgroep

Verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling aangepast
Schoolbesturen in het po, vo, mbo, hbo en wo krijgen een brief van de
Rijksoverheid over de aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Onderwijsorganisaties moeten, net als instellingen in
andere sectoren, hun eigen meldcode uitbreiden met het afwegingskader voor
de beroepskrachten in hun organisatie, en de kennis over en het gebruik van de
meldcode bevorderen.

Per 1 januari 2019 verandert
het Besluit verplichte meld-
code. Het wordt een profes-
sionele norm om een mel-
ding te doen bij Veilig Thuis
als er vermoedens zijn van

ernstig huiselijk geweld of
kindermishandeling. Om te
bepalen of daar sprake van
is, gebruiken professionals
een afwegingskader, door de
beroepsgroep zelf opgesteld,

in de meldcode. Vanaf 1 janu-
ari 2019 is het verplicht voor
organisaties om in de meld-
code afwegingskaders op te
nemen. Voor professionals is
het verplicht om te werken

met een afwegingskader in
(stap 4 en 5 van) de meldcode.
De wettelijke plicht betekent
ook dat een organisatie – bij-
voorbeeld op verzoek van de
inspectie of de gemeente – con-
creet moet kunnen beschrijven
wat er is gedaan om de kennis
en het gebruik van de meld-
code te bevorderen en wat de
plannen op dit punt zijn voor
het komende jaar. Bijvoorbeeld
door scholing en training van
medewerkers. _

Meer informatie, de afwegings-
kaders voor de verschillende
beroepsgroepen en een toolkit
staan op www.avs.nl/dossiers/
onderwijs-en-leerlingzorg/
kindermishandeling _
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actueelactueel

slob: ‘nu niet achterover leunen en
er bovenop blijven zitten’

Pesten daalt in po
en vo
Zowel in het primair als voortgezet onderwijs
is er sprake van een afname van het aantal
pestincidenten. Dat schrijft minister Slob op
17 september aan de Tweede Kamer. Met de
opmerking dat aandacht voor pesten nog altijd hard
nodig blijft.

In het po is het gelukt om de daling van het pesten vast te
houden ten opzichte van twee jaar geleden. Net als in 2016
gaf 10 procent van de kinderen aan een keer per maand of
vaker te worden gepest. In 2014 was dat nog 14 procent.
In het vo is het pesten zelfs verder afgenomen. Het gaat
daar nu nog om 5 procent van de kinderen die een keer per
maand of vaker wordt gepest. In 2014 lag dat percentage
op 11 procent van de leerlingen en in 2016 op 8 procent.

Elk kind één te veel
De minister roept scholen op aandacht te blijven houden
voor het tegengaan van pesten, omdat elk kind dat wordt
gepest er één te veel is. “We kunnen niet achterover leunen
na deze cijfers. We moeten er allemaal bovenop blijven
zitten.”
Alle scholen hebben inmiddels een aanspreekpunt voor
pesten, maar leerlingen moeten nog beter de weg kunnen
vinden naar een vertrouwenspersoon op school. Ook geven
scholen niet altijd aan de inspectie door of hun leerlingen
zich veilig voelen. Alle scholen moeten dat monitoren, vaak
met anonieme vragenlijsten. Verder zijn er verschillen tussen
schoolsoorten en scholen en is persoonlijk pesten nog steeds
een stuk omvangrijker dan pesten via sociale media.
Voor het kerstreces informeert Slob de Kamer over alle
uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2018.

subsidieregeling

Tegemoetkoming
vervangingskosten
schoolleiders ook
in 2018/2019
De subsidieregeling Tegemoetkoming
vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
geldt ook in schooljaar 2018/2019.

Minister Slob heeft het subsidieplafond voor dit schooljaar
vastgesteld op 7,8 miljoen euro. De subsidieregeling is te down-
loaden via www.avs.nl/dossiers/financien/subsidieregelingen

call in oktober op nro.nl

Binnenkort subsidie
Schoolleiders innovatie
ontwikkelfonds
Het ministerie van OCW stelt persoonsgebonden
beurzen van maximaal 10.000 euro beschikbaar voor
schoolleiders die hun innovatieplannen op school
willen uitvoeren. Precieze datum van aanvragen is nog
niet bekend, maar dit zal in oktober of november zijn.

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is een
aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te
brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun
school in gang te zetten. In oktober verschijnt een call op de
website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO), waarin staat aan welke eisen een aanvraag moet
voldoen. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie
is gekoppeld. Aanvragen worden behandeld in volgorde
van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond (100.000 euro)
is bereikt, is indienen niet meer mogelijk. _

Meer informatie: www.nro.nl

3k ader prim air ok tober 2018
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actueel

geen verschillen meer

Alle eindtoets
aanbieders hanteren
zelfde categorieën voor
toetsadvies
Vanaf dit schooljaar hanteren alle toetsaanbieders
dezelfde categorieën voor het toetsadvies: vijf brede
adviezen en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Het
definitieve schooladvies van de basisschool mag uit
een of twee schooltypes bestaan.

Vanaf schooljaar 2018/2019 zijn de adviescategorieën van alle
eindtoetsen hetzelfde, namelijk:
• Pro/vmbo bb
• Vmbo bb/vmbo kb
• Vmbo kb/vmbo gltl
• Vmbo gltl/havo
• Havo/vwo
• Vwo
In overleg met het ministerie van OCW, de Inspectie van het
Onderwijs en de PORaad hebben de toetsaanbieders gezamen
lijk voor deze categorieën gekozen. Zo geeft het toetsadvies
nu – ongeacht de toets die een leerling maakt – een zo goed
mogelijke inschatting van de schoolsoort in het voortgezet
onderwijs die het best past bij de leerling. _

nieuwe cbs-indicator

Registratie
leerlinggewichten
vervalt vanaf
1 augustus 2019
Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen nieuwe
leerlinggewichten meer te registreren, omdat
vanaf schooljaar 2019/2020 de middelen voor het
onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op
grond van de nieuwe CBS-indicator. In het huidige
schooljaar is het nog wel nodig om de gewichten vast
te stellen en te registreren.

De nieuwe CBSindicator maakt gebruik van centrale regis
terdata, waardoor de gewichten niet meer op schoolniveau
geregistreerd hoeven te worden. Het leerlinggewicht is ook
van belang voor het vaststellen van de bijzondere bekostiging
voor onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in
Nederland en voor de groeitelling in de materiële bekostiging.
In het lopende schooljaar 2018/2019 is het dus nog altijd
nodig om de gewichten vast te stellen en te registreren.
Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van
nieuwe leerlingen meer te registreren.

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/
onderwijsenleerlingzorg/gewichtenregeling

onderwijsraad: ook inhoudelijke aansluiting moet beter

Ministerraad akkoord met
vereenvoudigde doorstroom
vmbo-havo
De ministerraad is akkoord met een wetsvoorstel van minister Slob dat moet
zorgen voor een eenvoudiger doorstroom van vmbo naar havo.

Het wetsvoorstel regelt
dat leerlingen met een
diploma in de gemengde
of theoretische leerweg
niet geweigerd mogen
worden op de havo, mits
zij voldoen aan landelijk te

bepalen voorwaarden, zoals
het succesvol eindexamen
afleggen in een extra vak in
het vmbo. Nu stellen scholen
zelf vaak (verschillende)
aanvullende eisen.

Niet voldoende
De Onderwijsraad benadrukt
dat het wettelijk regelen van
de toelating niet volstaat om
de doorstroom te verbeteren.
De raad heeft als uitgangs
punt dat een vmbodiploma

van de gemengde of de
theoretische leerweg toegang
tot de havo geeft. “Op dit
moment zijn er nog grote
knelpunten in de aanslui
ting tussen vmbo en havo,
zoals de gebrekkige pro
grammatische aansluiting.
Die knelpunten worden met
deze voorgestelde wettelijke
regeling niet weggenomen.
Aanvullende maatregelen
zijn nodig om de inhoude
lijke aansluiting te verbe
teren”, staat in een recent
advies van de Onderwijsraad
over dit onderwerp. _
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illustratie _ djanko

5k ader prim air ok tober 2018

937723-02_005_24-Sep-18_09:55:52_walter



‘he t  wemelt  va n de e xperimenten m a a r er is  geen regie’

Een noodteam van gemeenteambtenaren en

Syrische statushouders dat kan invallen in de

klas (Amsterdam). Een vierdaagse schoolweek

om het tekort te dempen (Zaanstreek).

Een pabo-opleiding van dertien maanden voor

afgestudeerden uit het academisch of hoger

onderwijs (Rotterdam). Met vindingrijkheid

proberen besturen, schoolleiders, gemeenten

en de landelijke overheid het lerarentekort te

bedwingen. tekst marijke nijboer

De cijfers1 liegen er niet om. Vooral in het primair onder-
wijs loopt het tekort aan leraren snel op (zie kader).
In 2023 zal de situatie het nijpendst zijn in Noord-
Holland (met alleen al in Amsterdam een tekort van
475 fte) en Rotterdam-Rijnmond. In de vier grote steden
neemt het aantal leerlingen nog wel toe, maar in bijna
alle andere regio’s wordt de komende jaren een leerlin-
gendaling verwacht2. Zo wordt voor Friesland tot 2021
een daling van ruim 8 procent voorspeld. Maar toch zal
er ook in krimpgebieden een tekort aan leraren ontstaan.
Voor Limburg wordt in 2023 bijvoorbeeld een tekort ver-
wacht van ruim 200 fte. Landelijk wordt voor het po in
2027 een tekort verwacht van 11.000 fte3.
De leerlingenkrimp bereikt nu het voortgezet onder-
wijs. In bijna alle regio’s buiten de grote steden wordt de
komende jaren een leerlingendaling verwacht. Toch zal
ook hier het lerarentekort groeien, met name bij de vak-
ken Duits, wiskunde, natuurkunde, informatica en de klas-
sieke talen. Dit tekort zal oplopen tot 1.200 fte in 2027.

Imago Diverse factoren dragen bij aan het oplopende
lerarentekort. Door de krimp nam de werkgelegen-
heid in het po af en wendden sollicitanten zich van het

thema _ personeel stekort

Over het thema

Het lerarentekort in het funderend onderwijs
houdt de gemoederen flink bezig. Zeker in deze
tijden van hoogconjunctuur, zoeken veel mensen
hun heil in beter betalende sectoren waar de
banen ook voor het oprapen liggen. Wat zijn de
exacte cijfers, hoe heeft het zover kunnen komen
en vooral: hoe keren we – structureel – het tij?
Een van de effecten is in elk geval dat
er allerlei nieuwe doelgroepen voor de
klas komen. Zoals zij-instromers, hybride
docenten, ‘importdocenten’ uit het buitenland,
uitzendkrachten en gepensioneerden. Maar
sommige scholen zetten bijvoorbeeld ook
onderwijsassistenten, leerlingen, studenten en
leraren van overschotvakken in. Hoe ga je om
met deze ‘nieuwkomers’? En niet te vergeten:
met ‘normale’ starters van de lerarenopleiding?
“Vaak laat de schoolleiding de begeleiding over
aan de schoolopleiders, maar je moet je er actief
mee bemoeien en zorgen voor beleid”, aldus
een expert.
Het personeelstekort beperkt zich echter niet
alleen tot leraren. Ook schoolleiders gaan
massaal met pensioen en de nieuwe aanwas
– die overigens nauwelijks coaching krijgt – is
schaars. Het vak kent vele uiteenlopende taken
en (grote) verantwoordelijkheden, verdient
meer erkenning en waardering en moet – vooral
ook financieel – aantrekkelijker worden. Een
bestuurder: “Sommige ervaren leerkrachten
verdienen meer dan beginnende schoolleiders.
Dat is in onze ogen onwenselijk.”

1 Op www.arbeidsmarktplatformpo.nl en www.voion.nl staan regionale
arbeidsmarktanalyses, ook van de vier grote steden.

2 Bron: Regionale arbeidsmarktanalyses van Arbeidsmarktplatform PO
3 Volgens een raming in najaar 2017
4 Van der Meer bekleedt samen met Frank Cörvers de leerstoel

Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University.
5 Gemeentebrede aanpak Rotterdam, met onder andere Rotterdams

lerarenprofiel: https://onderwijs010.nl/leren-loont
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>

‘he t  wemelt  va n de e xperimenten m a a r er is  geen regie’

onderwijs af. Nu de economie weer is aangetrokken,
zoeken mensen hun heil in beter betalende sectoren.
Het imago van het onderwijs als sector waar je hard
moet werken voor relatief weinig geld, helpt niet mee.
Met name de invoering van Passend onderwijs en veel
administratieve taken zorgen voor extra werkdruk.
Ondertussen neemt de leerlingendaling in het po af,
terwijl er tegelijkertijd een grote groep leraren met pen-
sioen gaat. Mede door de hogere toelatingseisen slonk
de instroom op de pabo. Gelukkig is deze opleiding
momenteel weer meer in trek. Vooral deeltijdopleidin-
gen zijn populair (+29 procent voorinschrijvingen), maar
ook de voltijdopleidingen doen het goed (+11 procent).

Slecht voorbereid Er wordt al jaren gewaarschuwd
voor een lerarentekort. Hoe kan het dat we hier zo
slecht op voorbereid zijn? De omstandigheden zaten
tegen, zegt bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Marc van der Meer4. “Door de kredietcrisis moest het
Rijk zwaar bezuinigen. Investeringen in bijvoorbeeld
lerarenopleidingen en lonen zijn achtergebleven. En nu
zijn er geen overschotten in andere sectoren meer;
je kunt niet even een hoop mensen laten omscholen.
Mede door de verhoging van de pensioenleeftijd mani-
festeerde het tekort zich niet meteen. Maar gezien de

Zo pakken we het
lerarentekort aan

demografische ontwikkelingen had men echt beter kun-
nen weten. De overheid heeft het tekort onderschat en
niet genoeg gedaan.”
Maar dat geldt ook voor de schoolbesturen. In 2001,
toen er ook een groot lerarentekort dreigde, vormden
zeven Rotterdamse schooldirecteuren de Initiatiefgroep
Lerarentekort Rotterdam. Hoewel er nog geen sociale
media waren, kreeg de groep in een mum van tijd alle
Rotterdamse directeuren om tafel. Samen schreven zij
een nota met aanbevelingen, waaronder de suggestie om
scholen conciërges, administratieve krachten en onder-
wijsassistenten te geven. Ad Vos, inmiddels bestuurder
bij PIT Kinderopvang & Onderwijs in Zwijndrecht: “De
wethouder agendeerde onze punten in de gemeentelijke
onderwijsoverleggen. Toen de boel dreigde te verzan-
den, richtten we op zijn initiatief een taskforce op met
de gemeente en pabodirecteuren. Het is ontluisterend,
maar het enige dat daar uit kwam was een paginagrote
advertentie in een landelijke krant om leraren naar
Rotterdam te trekken.”
Misschien werd het voorspelde lerarentekort toen nog
onvoldoende als een concrete bedreiging gezien en voel-
den de besturen niet genoeg urgentie om samen in actie
te komen. Inmiddels zijn de Rotterdamse schoolbesturen
nauw betrokken bij een gemeentebrede aanpak5.

Foto:	Hans	Roggen
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m i n d e r  l e e r l i n g e n ,  m a a r  l e r a r e n t e ko r t  g r o e i t  v e r d e r

Hoewel	het	aantal	leerlingen	afneemt,	groeit	het	lerarentekort	verder.

Prognose	aantal	kinderen	in	basisschoolleeftijd	en	leerlingen	voortgezet	onderwijs

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Basisschoolleeftijd* (x miljoen) 1,478 1,471 1,461 1,449 1,441 1,436

Voortgezet onderwijs** 971.335 950.585 935.221 926.340 922.073 919.303

*Bron:	CBS	**	Incl.	LWOO	en	VAVO,	excl.	VSO.	Bron:	Scenariomodel-VO

Prognose	onvervulde	vacatures	(fte)	leraren	po	en	vo

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Primair onderwijs 1.301 2.191 3.002 3.601 4.024 4.673

Voortgezet onderwijs 404 475 	614 	691 	722 	789

Bron: CentERdata

Vos zijn eigen organisatie (3.500 kinderen, 19 kindcentra)
heeft momenteel twee vacatures. “We zien met angst en
beven de eerste griepgolf tegemoet.”

Beloftevolle initiatieven Er zijn veel initiatieven
om het vak van leraar aantrekkelijker te maken en het
onderwijs zo te organiseren dat een school met minder
leraren toe kan. De introductie van de academische
pabo is goed voor de onderwijskwaliteit en het imago
van het vak; experimenten met unitonderwijs en andere
nieuwe onderwijsvormen wijzen uit hoe onderwijson-
dersteuners, specialisten en ouders de leraar kunnen
ondersteunen.
Zowel Voion (het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds in
het vo, red.) en het Arbeidsmarktplatform PO hebben
een stimuleringsregeling die moet leiden tot meer
leraren. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van laatstge-
noemde organisatie en bestuursvoorzitter van RVKO in

Rotterdam (po), zegt dat het nog te vroeg is om succes-
sen te meten. “Maar er lopen beloftevolle initiatieven,
zoals het Haagse Kleurrijk meesterschap, dat mensen
met een migratieachtergrond naar het primair onder-
wijs trekt, en het POVO-project Rotterdam, waarbij po
en vo nauw samenwerken en taken verdelen tussen
bovenbouw po en onderbouw vo.” Onder de vlag van
Voion breiden bijvoorbeeld tweedegraads leraren hun
bevoegdheid uit en worden geschikte statushouders
opgeleid tot docent. Daarnaast leggen beide arbeids-
marktfondsen contacten met bedrijven om een perso-
nele overstap naar het onderwijs te stimuleren.

Regionale samenwerking De ministers Van Engels-
hoven en Slob stuurden in augustus een brief naar de
Tweede Kamer met extra acties tegen het lerarentekort.
Eén van hun speerpunten is regionale samenwerking.
Van der Meer: “Samen kunnen scholen en schoolbestu-
ren personeel werven, campagnes lanceren, hun onder-
wijs verbeteren, lobbyen bij gemeenten en contracten
sluiten met bemiddelingsbureaus.” Groot Zwaaftink:
“Als je in plaats van te concurreren de krachten bundelt
en samen de problemen tackelt, kun je bijvoorbeeld een
regionaal loket starten zodat nieuwe instroom gemak-
kelijk de weg vindt en pabo’s weten aan welk maatwerk
behoefte is.”
Met een regionale aanpak kun je inspelen op eigen knel-
punten. Zo stappen sommige boventallige s(b)o-leraren
niet graag over naar het reguliere po. Kindcentrabestuur-
der Vos: “Ik hoor ze klagen over grote groepen, in- en uit-
lopende ouders, de vele administratie en het feit dat ze er
alleen voor staan.” Verder hebben scholen met moeilijke
leerlingpopulaties in de Randstad meer moeite om vaca-
tures te vullen6. Rotterdam speelt daar op in met een Rot-
terdams lerarenprofiel. Dat geeft de sollicitant iets stoers:
als jij deze specifieke vaardigheden in huis hebt, ben je
goed genoeg om bij ons te komen werken.

Ton	Groot	Zwaaftink,	voorzitter	Arbeidsmarktplatform	PO	en
bestuursvoorzitter	van	RVKO	in	Rotterdam	(po):	“Als	je	in	plaats	van	te
concurreren	de	krachten	bundelt	en	samen	de	problemen	tackelt,	kun	je
bijvoorbeeld	regionaal	nieuwe	instroom	gemakkelijk	de	weg	laten	vinden	en
weten	pabo’s	aan	welk	maatwerk	behoefte	is.”	Foto:	Megin	Zondervan
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Tussen 2014 en 2016 wer-
den door po-besturen tien
Regionale Transfercentra (RTC)
opgericht in krimpregio’s.
Deze waren vooral bezig met
het behoud van werkgelegen-
heid, mobiliteit en het cre-
eren van vervangingspools.
Onderzoeksbureau Ecorys con-
cludeerde na een effectmeting
dat hier kansen liggen, mits de
RTC’s de focus verleggen naar
actuele arbeidsmarktvragen.
Groot Zwaaftink: “Er zijn RTC’s
die het accent hebben verlegd
naar bijvoorbeeld loopbaan-
begeleiding en werving van
nieuwe instroom. Ze hebben
zich bewezen als effectieve
structuur dus ik zou zeggen:
maak daar alsjeblieft gebruik
van.”

Parttimers De onderwijs-
ministers droegen in hun brief
naast regionale samenwerking
meer speerpunten aan: stra-
tegisch personeelsbeleid, ver-
laging van het ziekteverzuim
en meer uren voor parttimers.
Wat veel schoolleiders en
schoolbesturen overigens al in
de praktijk brengen, blijkt uit
peilingen van de AVS en van de
PO-Raad (juli 2018). Bijzonder
hoogleraar Van der Meer:
“Neem de parttimers. Dat zijn
er zoveel dat je kunt stellen dat
het lerarentekort niet bestaat.

Je zou deze mensen kunnen verleiden meer uren te gaan
werken door over hun extra werkdag minder inkomsten-
belasting te heffen.”
Hij ziet ook kansen in het benaderen van mensen die een
lerarenopleiding hebben gevolgd, maar niet in het onder-
wijs werken. “Er zijn ongetwijfeld mensen die wel willen
en kunnen, maar nooit gevraagd zijn. Ouders zouden
deze onbenutte reserve binnen hun netwerken kunnen
benaderen. Het UWV kan niet-werkende leraren actief
opsporen.” Ook zouden nieuwe alumni in de pedagogiek
en ontwikkelingspsychologie versneld een docentenbe-
voegdheid moeten kunnen krijgen.

Maar de lerarenopleidingen zullen pas volstromen wan-
neer we een ander beeld van het onderwijs gaan uitstra-
len. Van der Meer: “We moeten duidelijk maken dat het
onderwijs een aantrekkelijke werkomgeving biedt waar
je jezelf kunt ontplooien. Waar je plezierig werkt met
kinderen en bezig bent met de vraagstukken van deze
tijd. Dat verhaal moet worden verteld door schoolbestu-
ren, schoolleiders, leraren en gemeenten.”

Meer sturing We kampen al jaren met een af en toe
aanzwellend lerarentekort. Daartegen zetten we ook al
jaren verschillende maatregelen in. De Lerarenagenda
2013-2020 focust op de kwaliteit van de leraar. Dat is voor
de lange termijn de beste strategie, vindt Van der Meer.
“Kwalitatief goede leraren zijn de beste ambassadeurs
voor hun beroep en daarmee de beste remedie tegen
kwantitatieve tekorten. De kunst is dus om deze strategi-
sche focus op kwaliteit ook in tijden van tekorten vast te
houden.”
Van der Meer en Vos vinden dat de overheid meer moet
sturen om lijn te brengen in alle verschillende initia-
tieven. Van der Meer: “Een regionale aanpak mag geen
excuus zijn voor het uitblijven van landelijk beleid dat
geënt is op ervaringen uit de praktijk.” Vos: “Het wemelt
van de experimenten, maar er is geen regie. Wat willen
we in dit land met het onderwijs? We worden afgeremd
door regelgeving en een gebrek aan duidelijk beleid.”
Groot Zwaaftink vindt dat de overheid moet faciliteren
dat er meer wordt uitgewisseld. “Welke initiatieven zijn
er, waar werkt het?”
Wat ze alle drie vinden: voor goed onderwijs is meer geld
nodig. Groot Zwaaftink: “Willen we aantrekkelijk zijn op
de arbeidsmarkt, dan moeten scholen prettige werkplek-
ken zijn waar de werkdruk hanteerbaar is. Met goede
beloning en dito arbeidsvoorwaarden.” _

• De	Onderwijsraad	adviseerde	het	ministerie	van	OCW

in	mei	2018	via	een	brandbrief	een	landelijke	taskforce

lerarentekort	in	te	stellen,	omdat	de	huidige	maatregelen

versnipperd	lijken.	De	raad	komt	dit	najaar	–	waarschijnlijk

medio	november	–	met	een	advies	over	de	loopbanen

van	leraren	en	kijkt	daarin	ook	hoe	opleidings-	en

arbeidsstructuur	structureel	kunnen	bijdragen	aan	zowel

voldoende	als	goede	leraren.

• Het	expertisecentrum	‘PO	voor	de	regio’	helpt

schoolbesturen	in	het	po	regionale	samenwerking	op

te	zetten	als	antwoord	op	een	arbeidsmarktvraagstuk

in	hun	regio,	zoals	de	vraag	naar	vervangers,	het

lerarentekort of behoefte aan gespecialiseerd personeel:

www.povoorderegio.nl

• Handreiking	voor	vo-scholen	die	willen	samenwerken

op	personeelsgebied,	van	het	inrichten	van	een

gezamenlijke	vacaturebank	tot	en	met	het	realiseren	van

een	regionaal	mobiliteitscentrum: www.voion.nl/nieuws/

regionaal-samenwerken-is-de-moeite-waard

thema _ personeel stekort

Ad Vos,	oud-schooldirecteur	en
inmiddels	kindcentrabestuurder	in
de	regio	Rotterdam:	“We	zien	met
angst	en	beven	de	eerste	griepgolf
tegemoet.”

Bijzonder	hoogleraar	Onderwijs-
arbeidsmarkt	Marc	van	der	Meer:
“Een	regionale	aanpak	mag	geen
excuus	zijn	voor	het	uitblijven
van	landelijk	beleid,	geënt	op
ervaringen	uit	de	praktijk.”

6 	CAOP,	‘Onderwijs	aan	het	werk	–	2018.	Analyses,	feiten	en	visies	over

werken	in	het	onderwijs’.	Redactie	Frank	Cörvers	en	Marc	van	der	Meer,

pagina	56.
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nieu w e l er a r en b eg el ei d en

Door het lerarentekort boren scholen allerlei

nieuwe doelgroepen aan om maar genoeg

personeel voor de klas te krijgen. Wat

betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het

team en de organisatie? Hoe begeleid je deze

‘nieuwkomers’? “Iedereen die je binnenhaalt,

kan helpen de tekorten op te vullen.”

tekst lisette blankestijn

Zij-instromers, hybride docenten (met een bedrijf of
andere job naast hun baan als leraar), ‘importdocenten’
uit het buitenland, uitzendkrachten, gepensioneerden
die weer terug voor de klas gaan: scholen zien steeds

andere vijvers
Vissen uit

meer diversiteit in hun team. En natuurlijk zijn er de star-
ters: vers van de lerarenopleiding. Alle handen ‘aan het
bord’ zijn welkom. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de
onderwijskwaliteit en sollicitaties van leraren uit nieuwe
doelgroepen stranden regelmatig. Er gaan verhalen over
mbo-docenten die het aan vakkennis ontbreekt voor
gymnasiumleerlingen. Over herintreders die geen feeling
hebben met de moderne stadsjeugd. Bij de koffieautomaat
klinken ergernissen als dure krachten van detacherings-
bureaus ook nog eens om extraatjes als een laptop vragen.
En die nieuwe leraar/kunstenaar bleek wel heel creatief,
maar te chaotisch om een les te organiseren en gooide het
bijltje er snel bij neer.

Lesreductie “Als je als schoolmanager startende lera-
ren voor het beroep wilt behouden, loont het allereerst de
cao goed na te leven. Starters in het voortgezet onderwijs
hebben bijvoorbeeld het eerste jaar recht op 20 procent
lesreductie. In de praktijk worden deze uren vaak niet
gebruikt voor bijvoorbeeld begeleiding of intervisie, maar
komen ze als extraatje op het aantal aanstellingsuren.”

thema _ personeel stekort

Foto: Hans Roggen
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nieu w e l er a r en b eg el ei d en

>

(International Comparative Analysis of Learning and
Teaching) brengt de observator het vaardigheidsniveau
van de starter in kaart, en daarmee de zone van naaste
ontwikkeling. Er is een open leercultuur nodig om hier-
mee te kunnen werken. Net-afgestudeerde leerkrachten
vinden een lesobservatie meestal geen probleem, zij zijn
gewend dat hun lessen bekeken en beoordeeld worden.”
Van de Grift legt uit hoe goede begeleiding ook zittende
leerkrachten voor het beroep kan helpen behouden:
“Oudere leraren hebben doorgaans geen ordeproblemen,
maar kunnen wellicht beter leren differentiëren. Ze heb-
ben in hun opleiding vaak nog dingen geleerd waarvan
we inmiddels weten dat die niet werken. Zij moeten bij-
gepraat worden. Vaak is de reactie: ‘Verrek, had dat eer-
der gezegd!’ Zo kan iemand weer gemotiveerd worden
voor het vak. Ook herintreders kunnen met een ‘shotje’
laatste nieuws en lesobservaties weer voor de klas.”

Vers bloed Ko Melief ziet dat vaksecties in het
vo soms terughoudend zijn tegenover nieuwkomers.
“Dat helpt niet. Als leidinggevende moet je het team
ervan bewust maken dat starters van belang zijn. Je wilt
ze behouden voor je school en hun pedagogisch-didacti-
sche vaardigheden zo snel mogelijk op een hoger niveau
brengen. Bovendien: starters zijn ‘vers bloed’ voor je
organisatie. Ze brengen nieuwe ideeën mee, daar moet

‘ v e e l  n i e u w e  l e r a r e n  a a n g e n o m e n ’

Carla Wilpshaar, teamleider Sint Gregorius

College (Utrecht) en verantwoordelijk voor

het opleiden in de school: “We hebben de

afgelopen tijd veel nieuwe leraren aange-

nomen. Daardoor hebben we nu een divers

palet aan mensen. Naast reguliere docenten

en starters van de lerarenopleiding, hebben

we sollicitanten via Eerst De Klas (een trai-

neeprogramma voor excellente academici

in onderwijs en bedrijfsleven, red.), hybride

docenten en zij-instromers. Lopende het

schooljaar is het soms nodig om via pay-

rolling docenten in dienst te nemen. Deze

docenten zijn minder aanwezig bij bijvoor-

beeld vergaderingen, zij zijn er puur voor de

lessen. Ze hebben wel de plicht om zich via

verslagen en het bulletin goed te informe-

ren over wat er speelt in de school.

Ik vind het belangrijk nieuwe collega’s goed

op te vangen, ervoor te zorgen dat ze zich

snel thuis voelen en dat ze gezien worden.

Onze school werkt hieraan met het pro-

ject Begeleiding Startende Leraren (BSL).

De lesobservaties door coaches staan

centraal. Ook organiseren we probleemge-

stuurde intervisiebijeenkomsten met groep-

jes nieuwe docenten en coaches. Het werkt

heel goed, omdat we het gestructureerd

aanpakken.

Het is van groot belang dat we goedge-

schoolde leraren hebben. Ik maak me

zorgen over de onderwijskwaliteit nu we

leraren werven uit andere doelgroepen om

de gaten te vullen. Het is bijvoorbeeld van

groot belang dat er op havo- en vwo-niveau

docenten zijn die weten welke vaardigheden

nodig zijn voor de vervolgstudie van deze

leerlingen. Deze groepen hebben univer-

sitair geschoolde docenten nodig, en juist

deze groep wordt steeds kleiner.”

‘ i k  m a a k  m e  zo rg en  ov er  d e  o n d erw i j s k wa l i t ei t

n u  w e  l er a r en  w erv en  u i t  a n d er e  d o el g ro epen  o m

d e  g at en  t e  v u l l en ’

Aldus Ko Melief, universitair docent aan de Universiteit
Utrecht en projectleider van ‘Een Sterk Begin –
Begeleiding Startende Leraren’ (BSL). De lerarenopleidin-
gen van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht en
vo-scholen werken in dit landelijke project aan een bege-
leidingsprogramma voor starters. Melief denkt dat lera-
ren uit nieuwe doelgroepen kunnen helpen in de strijd
tegen het lerarentekort, maar de grootste winst is volgens
hem te behalen in een betere begeleiding van starters.
Uit onderzoek blijkt: scholen met goede inductieprogram-
ma’s zien minder starters vertrekken. Melief: “Vaak laat
de schoolleiding de inductie over aan de schoolopleiders,
maar je moet je er actief mee bemoeien en zorgen voor
beleid en goedgetrainde schoolopleiders. Schoolleiders
moeten goed nadenken: wie gaan onze starters begeleiden
en hoe ga ik hen faciliteren? Samenwerken met andere
scholen en lerarenopleidingen kan erg ondersteunend
zijn.”

Shotje laatste nieuws Het project ‘Kom kijken in de
klas’ is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en
prof. dr. Wim van de Grift (Rijksuniversiteit Groningen).
Van de Grift: “Het is een aanpak waarmee een begin-
nende leraar snel kan doorgroeien. Daarmee voorkom
je dat hij elke avond doodmoe thuiskomt, en het beroep
meteen weer verlaat. Met het ICALT-observatie-instrument

Foto: Hans Roggen

Foto: Hans Roggen
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je ruimte voor geven. En iedereen die je binnenhaalt, kan
helpen de tekorten op te vullen.” Maar Melief ziet ook
angst: wat betekent het voor de onderwijskwaliteit als
mensen nog zonder onderwijsbevoegdheid het onderwijs
in gaan? “Begin deze eeuw zijn er veel zij-instromers voor
de klas gezet. Die werden vaak matig begeleid, hadden
ordeproblemen of maakten te veel uren. Dat is inmiddels
verbeterd. Scholen hebben meer oog voor iemands indi-
viduele kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften. En lera-
renopleidingen vullen de opleiding van zij-instromers en
hybride docenten beter in, samen met de scholen.”

Innovatiebereidheid Voion verkende vlak voor de
zomer hoe vier wat minder voor de hand liggende doel-
groepen ook kunnen worden ingezet in het voortgezet
onderwijs: onderwijsassistenten, leerlingen, studenten
en leraren van overschotvakken. Het ei van Columbus
vormen deze nieuwe groepen niet, concludeert Voion.
Wél bieden ze scholen een mooie mogelijkheid om per-
soneels- en opleidingsbeleid op hun eigen manier in te
vullen. “Werken met dit soort doelgroepen vraagt een
zekere innovatiebereidheid van de schoolleider. Die moet
op een andere manier met personeel durven omgaan”,
stelt Ruud van der Aa, onderzoekscoördinator Onderwijs
van het CAOP en medeauteur van het onderzoeksrap-
port van Voion. “Ik denk niet dat we nu geforceerd met

nieuwe doelgroepen aan de slag moeten gaan: je moet
een doelgroep kiezen die aansluit bij jouw type school en
personeel. Kijk welke initiatieven je binnen de school wilt
versterken, en welke doelgroep daarbij past. Tegelijkertijd
moeten zittende leraren openstaan voor nieuwe doelgroe-
pen in de school.”
Onderwijsassistenten kunnen scholen helpen het onder-
wijs anders te organiseren, denkt Van der Aa. “Dit kan
flink bijdragen aan het verminderen van het lerarente-
kort, hoewel dat meestal niet de primaire reden is voor
scholen om hen in te zetten. Daarnaast denk ik dat lera-
renopleidingen scholen meer maatwerk zouden kunnen
bieden bij het bij/-omscholen van in een overschotvak
bevoegde leraren, naar een bevoegdheid in tekortvakken.
Hier liggen nog kansen; als scholen en opleidingen meer
op regionaal niveau samenwerken zijn er voldoende aan-
tallen om op te leiden.” _

Meer weten?
https://bsl-utrecht.nl
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/
kom-kijken-in-de-klas/
www.voion.nl/publicaties/nieuwe-doelgroepen-voor-het-
leraarschap-in-het-voortgezet-onderwijs
https://traineesinonderwijs.nl (vervangt o.a. Eerst De Klas)
www.hybridedocent.nl

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

Maretta de Jong, directeur Kindcentrum

’t Hofke/Basisschool De Boog in Eindhoven:

“Met een aantal scholen uit ons bestuur

SKPO Eindhoven doen wij mee aan het

project ‘Kom kijken in de klas’, waarbij

leerkrachten standaard twee keer per jaar

geobserveerd en gecoacht worden. Bij ons

heet deze werkwijze ‘Beste begeleiding

van leraren’. De reacties zijn heel positief.

Feedback geven en krijgen is een goudmijn

voor groei en helpt ook om leerkrachten

te behouden voor het vak. We kijken niet

alleen mee bij de lessen van startende

leerkrachten, maar bij het hele team.

Starters krijgen extra begeleiding van de

intern begeleiders, en daarnaast helpt

een ‘maatje’ (bijvoorbeeld een leer-

kracht uit de klas ernaast) bij praktische

zaken. We hebben een heel open cultuur.

We monitoren de leerlingprestaties; zo

houden we de onderwijskwaliteit in de

gaten. Daarnaast is het belangrijk om

de observaties niet te gebruiken als

afrekeninstrument, maar om in kaart te

brengen waar een leerkracht staat in zijn

ontwikkeling.

Ik sta zeker open voor zij-instromers,

mits zij ook op deze manier geobserveerd

en gecoacht willen worden. Maar op dit

moment heb ik bij vacatures nog een

keuze uit sollicitanten; tot nu toe vielen de

zij-instromers dan toch af.”

‘ w e  k i j k en  nie t  a l l een  m ee  b i j  d e  l e s sen

va n  s ta r t en d e  l eer k r a c h t en ,  m a a r  b i j  h e t

h el e  t e a m’
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‘ r e k e n i n g h o u d e n  m e t  w at  e e n  w e r k n e m e r  a a n t r e k k e l i j k  v i n d t ’

Elly	Loman,	rector	Hyperion	Lyceum	in

Amsterdam:	“Wij	werken	deels	met	hybride

docenten,	dat	hoort	bij	de	wereld	van

nu.	Het	is	voor	een	schoolleider	prettig

als	iemand	veel	bij	je	werkt,	maar	zeker

met	bepaalde	tekortvakken	moet	je	reke-

ninghouden	met	wat	een	werknemer	wil

en	creatief	zijn	om	werken	op	je	school

aantrekkelijker	te	maken.	Een	informa-

tica-docent	vinden	is	tegenwoordig	écht

moeilijk.

Naast	de	onderwijskundige	plus	die	een

hybride	docent	vaak	meebrengt,	vraagt

het	wel	wat	van	de	organisatie.	Hybride

docenten	werken	meestal	minder	dan

0,8	fte	en	hebben	daarnaast	andere	ver-

plichtingen.	Dat	is	lastig	voor	de	roostering,

als	docenten	moeten	samenwerken	en	als

leerlingen meer maatwerkaandacht vragen.

Naast	lesgeven	bestaat	het	docentschap

ook	uit	andere	aspecten:	het	samen	ont-

wikkelen van opdrachten, begeleiding

van	leerlingenactiviteiten	buiten	school,

informatie-	en	ouderavonden.	Het	is	een

klus	om	daar	met	een	kleine	aanstelling

tijd	voor	te	vinden.	Als	school	proberen	we

daar	rekening	mee	te	houden,	maar	er	is

aan	beide	kanten	behoorlijke	flexibiliteit

nodig.

Natuurlijk	bewaken	we	ook	bij	hybride

docenten	de	kwaliteit	van	de	lessen.

De	manier	waarop	we	dat	doen	verschilt

eigenlijk	niet	van	andere	docenten:	met

goede	begeleiding	door	docentencoaches

–	wij	hebben	een	driejarig	traject	–	en	met

lesbezoeken,	enquêtes	en	regelmatig

feedback	van	leerlingen,	vakgenoten	en	de

leidinggevende.”

‘ h y b r id e  d o c en t en  m a k en  d e  ro o s t er in g  w el  l a s t i g .

er  i s  a a n  b eid e  k a n t en  b eh o o r l i j k e  f l e x ib il i t ei t  n o d i g ’

Met een lerarentekort
in het vooruitzicht is
het van belang om
startende leraren een
‘zachte landing’ te
geven. Schoolleiders
hebben dan ook de
taak te zorgen voor

effectieve ondersteuning en goede
begeleidingsprogramma’s, zodat
startende leraren niet vroegtijdig
het vak verlaten. In het boek
‘Startende leraren in het po en vo’
zijn de inzichten die de afgelopen
jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar
gebracht en vertaald naar concrete
handvatten voor de inrichting van die
begeleidingsprogramma’s. Inclusief
een checklijst voor het inductiebeleid
rondom startende leraren.

Startende	leraren	die	net	van	de	opleiding

afkomen	zijn	‘slechts’	startbekwaam	en	kun-

nen	en	moeten	zich	nog	verder	ontwikkelen

inductiebeleid
voor startende
leraren
om	leerlingen	optimaal	te	kunnen	onder-

steunen.	Bovendien	is	dat	het	beroep	van

leraar	een	continuüm.	De	leraar	blijft	zich

dus	ontwikkelen;	het	is	een	proces	van

levenslange	ontwikkeling.	Dat	heeft	grote

implicaties	voor	leraren,	schoolleiders	én	de

leercultuur	binnen	scholen.

Deze	twee	perspectieven	vormen	een	rode

draad	waarmee	de	belangen	van	leerlingen,

startende	en	ervaren	leraren	en	school-

leiders	in	het	boek	met	elkaar	verbonden

worden.	De	inzichten	en	inspiratie	zijn

voor	een	belangrijk	deel	afkomstig	uit	de

activiteiten	en	netwerken	rond	het	project

Junior	Leraar,	waarbinnen	de	Hogeschool

van	Amsterdam	en	scholen	voor	primair	en

voortgezet	onderwijs	in	de	regio	Amsterdam

de	afgelopen	jaren	hebben	samengewerkt.

De	gesprekken	die	in	die	periode	met

startende	leraren,	coaches	en	schoolleiders

gevoerd	zijn,	zijn	verwerkt	in	de	verschil-

lende	hoofdstukken	en	in	de	voorbeelden

die	daarin	opgenomen	zijn. _

Startende	leraren	in	het	po	en	vo.

Goede	begeleiding	aan	het	begin	van	de

loopbaan,	Marco	Snoek,	2018,	uitgeverij

Pica,	ISBN	9789492525369

boeksignalering
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‘ma ak de stap na ar schooldirecteur – ook financieel – a antrekkelijker’

Tegelijk met de krapte op arbeidsmarkt van leraren

lijkt zich ook een tekort aan schoolleiders af te

tekenen. Is het beroep (nog) wel aantrekkelijk

genoeg? tekst richard hassink

Schoolleiders

De gemiddelde schoolleider in het primair onderwijs is
momenteel ouder dan 50 jaar, en in sommige regio’s zelfs
55+. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te bedenken
dat er de komende jaren veel schoolleiders met pensioen
gaan en dat nieuwe aanwas hard nodig is. Maar daar
wringt ook meteen de schoen, want uit andere cijfers
blijkt dat het vervullen van de vacatures van schooldirec-
teur zo eenvoudig nog niet is. AVS-voorzitter Petra van
Haren luidde in het Algemeen Dagblad van zaterdag 1 sep-
tember 2018 de noodklok: op basis van een AVS-peiling
over vacatures constateert ze dat zo’n tweehonderd basis-
scholen op dit moment zonder directeur zitten. Uit weer
andere cijfers (Verus en Arbeidsmarktbarometer po, vo

thema _ personeel stekort

gezocht!
Foto: Hans Roggen
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>

‘ma ak de stap na ar schooldirecteur – ook financieel – a antrekkelijker’ vervangen moeten worden. De vraag is welke mensen
dat gaan doen. Voor de hand ligt dat onderwijspersoneel
met ambitie de handschoen oppakt.

Kannibalisme Zo zijn er schoolbesturen die daar
op inspelen door een kweekvijver te formeren waarin
onderwijspersoneel uit eigen gelederen wordt klaar-
gestoomd voor een directiefunctie. Bij MOVARE, met
47 scholen in Zuid-Limburg, hebben ze sinds twee jaar
zo’n kweekvijver. “Toen mijn collega-bestuurder en ik
drie jaar geleden de uitstroomprognoses analyseerden,
zagen we dat we de komende jaren veel nieuwe direc-
teuren nodig hebben,” vertelt bestuurder Kiki Huijnen.
In oktober 2016 ging de kweekvijver met daarin tien
mensen van start. Nu, nog geen twee jaar later, is de
vijver zo goed als leeggevist. “We hadden niet verwacht
dat we zo snel behoefte zouden krijgen aan de expertise
die inmiddels was opgebouwd, maar het geeft wel aan
dat zo’n kweekvijver nut heeft. Volgende maand starten
we met een nieuwe lichting.” Volgens Huijnen is het
lerarentekort ook in Limburg goed voelbaar. Toch vindt
ze het verantwoord om leerkrachten en ib’ers klaar te
stomen voor een directiefunctie. “Je zou het kunnen
zien als kannibalisme, maar wij willen graag onze men-
sen de kans bieden om te groeien. Anders is de kans
groot dat ze hun heil elders gaan zoeken en zijn we ze
sowieso kwijt.”

Beginnende directeuren Wat een rol kan spelen
bij de vervangingsvraag, is de aantrekkelijkheid van
het beroep. Dat het vak als pittig ervaren wordt – zeker

en mbo 2016-2017 van Ecorys) blijkt dat er op ruim een
derde van de vacatures voor schoolleider minder dan tien
kandidaten afkomen, waarvan een deel zelfs niet eens
aan de profielschets voldoet. Daarnaast bestaat de indruk
dat er ook ‘verborgen’ tekorten zijn. Een intern begelei-
der bijvoorbeeld, die (een deel van) de directeursfunctie
vervult. Of bovenschoolse of meerschoolse directeuren
voor meerdere scholen/locaties die vroeger ieder afzon-
derlijk een eigen directeur hadden, en waar feitelijk nog
steeds een schoolleider aanwezig moet zijn (het volstaat
niet alleen te kijken naar het brinnummer; sommige
scholen zijn gefuseerd tot één brinnummer, maar hebben
meerdere locaties waar een schoolleider voor nodig is).
Actueel onderzoek naar het schoolleiderstekort is er niet.

Wel is het Arbeidsmarktplatform PO aan het verkennen
of het de komende maanden een onderzoek gaat opzet-
ten naar het (mogelijke) kwantitatieve en kwalitatieve
schoolleiderstekort. Toch kan gesteld worden dat de
kans aanzienlijk is dat zich de komende jaren een pro-
bleem voordoet als directeuren die met pensioen gaan

‘e r  ko m t  d a g e l i j k s  h e e l  v e e l  o p  m e  a f ’

Docenten die graag als directeur aan de

slag willen: Mehmet Öztürk (29) is daar

het levende bewijs van. Vijf jaar geleden

was hij nog wiskundedocent in het

voortgezet onderwijs in Rotterdam, nu

leidt hij islamitische basisschool El Furkan

in Schiedam. “Lesgeven was heel leuk,

maar ik vond dat ik als docent erg beperkt

was in mijn bevoegdheden. Ik wilde

graag meer invloed op de koers van de

school.” Öztürk solliciteerde in 2017 op de

functie van schoolleider bij ibs El Furkan,

werd aangenomen en startte begin dit

jaar met de AVS-opleiding Schoolleider

Basisbekwaam. Spijt van zijn overstap

heeft hij nog geen dag gehad. Toch vindt

hij het bij tijd en wijle wel zwaar. Öztürk:

“Er komt dagelijks heel veel op me af.

Dat begint vaak ’s ochtend vroeg al, als

ik gebeld wordt door een zieke collega

en ik vervanging moet regelen.” Öztürk

vindt dat het salaris van schoolleiders

opgehoogd moet worden. “Dit werk

brengt zoveel meer verantwoordelijkheid

met zich mee. Je bent er bijna dag en

nacht mee bezig. Bizar dat ook leraren

in het po minder verdienen dan in het

vo. Terwijl ze beiden een vierjarige hbo-

opleiding hebben gedaan. Een scheve

situatie.”

Mehmet Öztürk maakte de overstap
van wiskundedocent naar directeur
basisonderwijs: “Dit werk kent zoveel meer
verantwoordelijkheden. Je bent er bijna dag
en nacht mee bezig.”

‘ to e n  w i j  d r i e  j a a r  g e l e d e n  d e
u i t s t r o o m p r o g n o s e s  a n a lys e e r d e n ,
z a g e n  w e  d at  w e  d e  ko m e n d e  j a r e n
v e e l  n i e u w e  d i r e c t e u r e n  n o d i g
h e b b e n ’
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door beginnende schoolleiders – weet Antoinette Gillet,
directeur van samenwerkingsschool Balans in Den Haag
en coach van startende schooldirecteuren, als geen ander.
Zij deed in opdracht van haar bestuur, Lucas Onderwijs,
onderzoek naar wat er nodig is om beginnende direc-
teuren in hun kracht te krijgen. “Veel starters hebben
het gevoel dat ze in het diepe gegooid worden. Dat heeft
vaak te maken met de enorme hoeveelheid werk die op
ze afkomt, gepaard met onduidelijke procedures en een
onvolledige overdracht.” Daarom pleit Gillet voor een
inwerkprogramma voor elke startende schooldirecteur.
“Het is eigenlijk heel wrang dat veel startende school-
directeuren geen coaching krijgen, terwijl beginnende
leerkrachten tegenwoordig via duurzame inzetbaar-
heid intensief begeleid worden.” Bij haar schoolbestuur
worden beginners wel intensief begeleid en er is een
handboek ontwikkeld met een handige checklist en
allerlei tips en trucs. “Die aanpak en dat handboek delen
we trouwens ook met scholen buiten Lucas Onderwijs.
Ook de Onderwijsraad heeft erin het advies ‘Een krach-
tige rol voor schoolleiders’ (april 2018) bij de minister
op aangedrongen dat elk schoolbestuur een inductiepro-
gramma voor startende directeuren zou moeten hebben.”

Salaris De aantrekkelijkheid van het beroep kan ook
verhoogd worden door een goede beloning. Dat de sala-
rissen in het onderwijs lager zijn dan van vergelijkbare
managementfuncties in het bedrijfsleven is algemeen
bekend, maar ook tussen directiefuncties in het primair
en voortgezet onderwijs zijn er aanzienlijke belonings-
verschillen (zoals dat ook nog steeds geldt voor onderwij-
zend personeel). Bovendien geldt dat de salarisschalen
voor schoolleiders in het po gebaseerd zijn op de grootte
van de school, en niet op basis van ervaring, prestatie
en opleiding. Zo kom je als directeur op een school van
minder dan tweehonderd leerlingen vaak niet verder dan
schaal DA. Voor schoolbestuur CPOB, met achttien basis-
scholen in Tiel en omgeving, aanleiding om een andere
systematiek te ontwikkelen. “Die DA-schaal doet geen
recht aan de zwaarte van de functie van schoolleider, ook
niet op een school met minder dan tweehonderd leerlin-
gen,” zegt bestuursvoorzitter Heb Huibers, “dus die schaf-
fen we af.” Elke directeur krijgt bij CPOB minstens DB en
de salarissystematiek wordt gekoppeld aan de complexi-
teit van de school en de opdracht die een directeur mee-
krijgt van het bestuur. Plan is hiervoor extra middelen

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

Schoolleiders kun je ook buiten

het onderwijs werven. Dit is

in het verleden al gebeurd.

Alex Peltekian, inmiddels

voorzitter bij Gearhing, een

stichting met 25 ‘kleine’

basisscholen in Friesland,

begon zijn onderwijscarrière

via het ministeriële project

‘Bazen van Buiten’ in 2003. Daarvoor werkte hij in de

orthopedagogie en psychiatrische verpleegkunde, leidde een

aantal cateringbedrijven en was directeur van Oerol. “Een

schoolleider hoeft niet per se uit het onderwijs te komen, maar

de cultuur is toch wel heel anders. Sommige managers van

buiten hebben daar geen gevoel voor. Wat ook helpt is als je

weet hoe het is om met kinderen te werken. Dan kun je je beter

inleven in je leerkrachten.”

Toen Peltekian vijf jaar geleden als bestuurder bij Gearhing

terechtkwam, was er net een reorganisatie doorgevoerd.

Onder het motto ‘de leerkracht neemt zijn vak terug’ werden

onderwijsteams gevormd bestaande uit leerkrachten en

locatiecoördinatoren (laatstgenoemden zijn ingeschaald

in L11, voorheen LB) die samen de scholen leiden. De

locatiecoördinator is het eerste aanspreekpunt op een school

en deze voert ook beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende

werkzaamheden uit. De stichting stelde daarnaast zeven

onderwijsteamdirecteuren aan die elk een aantal scholen

onder hun hoede hebben waar ze verantwoordelijk voor zijn.

“Deze organisatiestructuur werkt hier heel goed en we zijn

minder kwetsbaar bij een eventueel schoolleiderstekort,

want we hebben er minder nodig.” Peltekian erkent dat deze

organisatiestructuur alleen geschikt is bij minder complexe

en kleinere scholen. “Op een school 750 leerlingen in een

grote stad zou ik een directeur zetten. Dat werkt dan toch het

beste.”

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat letterlijk

‘Elke school heeft een schoolleider’ (de wetgever spreekt

van directeur en adjunct-directeur, zie artikel 29). De AVS

heeft zich hiervoor sterk gemaakt en pleit verder voor een

eenduidige omschrijving wat onder ‘schoolleider’ wordt

verstaan en dat elke school ook (eerlijk) bekostigd wordt

voor het hebben van een directeur. In een gebalanceerd

functiehuis, en met voldoende ondersteunende functies en

ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs. Ook

de bepalingen over het Schoolleidersregister PO geven aan

wat onder het begrip ‘schoolleider’ moet worden verstaan

(artikel 9.11, inschaling in AB t/m AC en DA t/m DC+).

‘ n at u u r l i j k  w o r d  j e  g e e n
s c h o o l d i r e c t e u r  vo o r  h e t  g e l d ,
m a a r  j e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
z i j n  to c h  e e n  s t u k  g r ot e r  d a n
d i e  v a n  e e n  l e e r k r a c h t :  d at
m o e t  b e lo o n d  w o r d e n ’
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vanuit de reserves toe te voegen aan het personeels-
budget. Huibers: “Zelfs DC komt dan in beeld, ook voor
scholen met tweehonderd leerlingen waar wij er veel van
hebben. We hopen dat we hiermee onze directeuren lan-
ger aan ons binden. Ook bij sollicitatieprocedures kan het
een aanzuigende werking hebben.”

Leraar versus directeur Schooldirecteur Gillet uit
Den Haag vindt het feit dat er gesleuteld wordt aan het
beloningssysteem een goede zaak. “Uit alle onderzoeken
blijkt dat rol van de directeur bepalend is voor de kwali-
teit van het onderwijs. Door een beter beloningssysteem
kun je ervoor zorgen dat kleine scholen die in een kwets-
bare positie zitten een ervaren directeur kunnen aantrek-
ken. Met DA lukt je dat niet.”

Voor de zomer werd bekend dat de salarissen voor lera-
ren in de CAO PO 2018-2019 omhoog gaan, waardoor
het verschil in beloning tussen ervaren leerkrachten en
beginnende schoolleiders kleiner is geworden. Bestuurder
Huijnen van MOVARE ziet nu al dat sommige ervaren
leerkrachten meer verdienen dan beginnende schoollei-
ders. “Dat is in onze ogen onwenselijk. Natuurlijk word
je geen schooldirecteur voor het geld, maar de verant-
woordelijkheden van een schooldirecteur zijn toch een
stuk groter dan die van een leerkracht: dat moet beloond
worden. Bovendien willen we dat de stap van leerkracht
of ib’er naar schooldirecteur ook financieel iets oplevert,
zodat mensen dat aantrekkelijk vinden.“ Huijnen heeft
ook in enkele sollicitatieprocedures gemerkt dat een
baan als po-schoolleider voor directeuren uit het vo, mbo
en hbo niet aantrekkelijk is. “We hadden laatst een solli-
citant, een directeur uit het hbo, die afhaakte toen duide-
lijk werd dat hij veel minder ging verdienen.”
In de loop der jaren is de functie van schoolleider alleen
maar zwaarder geworden, vindt Gillet. “Tegenwoordig
heb je een transparantie- en registratiedrift, waardoor je
als schooldirecteur alles moet opschrijven en uitleggen.
Om het vak aantrekkelijk te houden, moet je eigenlijk
met elkaar afspreken dat als er iets bijkomt aan taken,
er ook iets af gaat. Zo houd je het behapbaar, waardoor
er minder uitval ontstaat onder schoolleiders en het vak
aanlokkelijk blijft voor onderwijspersoneel met ambitie.
En schoolleiders kunnen dan weer meer bezig zijn met
waar het écht om gaat.” _

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 22-11-17   15:47

21-8000-0943-01 AVS KP 2018-19-01 Kleur:

Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

MR	meepraten	over
Hoe	kunnen	wij	als

het pestbeleid?

Hoe	betrek	ik de
MR	bij	de	aanpak

van	pesten?

Als schoolleider wil je met
de MR het goede gesprek voeren.

Ouders & Onderwijs adviseert daarbij!

1_4_st_AVS_fc_K.indd  1 17-09-18   16:06
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‘ w e  w i l l e n  d at  d e  s ta p  v a n
l e e r k r a c h t  o f  i b ’ e r  n a a r
s c h o o l d i r e c t e u r  o o k  f i n a n c i e e l
i e t s  o p l e v e r t ,  z o d at  m e n s e n  d at
a a n t r e k k e l i j k  v i n d e n ’
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Waarom Invallers Online Samenwerking met Flexbrain
Regie in eigen handen

Ondersteunt het invalproces

Risicobeheersing

Vergroot uw invalpool

Borging van identiteit

De juiste match

Heeft u via Invallers Online een geschikte invaller
gevonden? Dan kan Flexbrain alle administratieve
zaken van u overnemen. Om de inzet in orde te
maken, neemt Flexbrain persoonlijk contact met
u en de invaller op. Via Flexbrain zijn alle fiscale
en juridische risico’s volledig afgedekt, kunnen er
5,5 jaar flexibele contracten geboden worden en
zijn er diverse opleidingsmogelijkheden voor de
invallers beschikbaar.

Beschikbaar op kantoor en onderweg. Op desktop, tablet en mobiel

5,5 jaar flexibiliteit in contracten

Lage kostprijs per plaatsing

Invallers Online stelt uw schoolbestuur in staat in eigen
beheer het vervangingsproces efficiënt te organiseren

invallersonline.nl

Volledige ontzorging dankzij samenwerking met Flexbrain

Met Invallers Online altijd de
juiste leerkracht voor de klas!

Publieke Sector

– Advertentie –
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

Deze maand in Zo kan het ook!: Het Teach-nasium wil vo-leerlingen

enthousiasmeren voor een baan in de onderwijssector. Geïnteresseerde

leerlingen volgen colleges pedagogiek, onderwijskunde, didactiek en

lopen stage. tekst irene hemels

Excellente havo- en vwo-leerlingen al in de

bovenbouw voorbereiden op een naadloze

overstap naar de pabo of lerarenopleiding.

“Het is bijna briljant in zijn eenvoud”,

zegt rector-bestuurder Kees Klapwijk van

scholengemeenschap GSR Rotterdam.

“De leerlingen maken iedere dag onderwijs

mee. Hoe simpel is het om hen dan ook te

motiveren voor het vak van leraar? Dat doe

je door lesgeven. Iedere leraar kent wel

een leraar van vroeger die hem of haar

heeft geïnspireerd, maar extra aandacht

blijkt nodig.” GSR Rotterdam is een van de

twee scholen voor voortgezet onderwijs

die deze herfst start met het tweejarige

programma Teach-nasium, om jongeren te

laten ervaren hoe het is om leraar te zijn

en te kijken of het beroep bij hen past.

Voormalig pabo-directeur Emile van Velsen

van de Christelijke

Hogeschool Ede (CHE)

bedacht het concept.

“Er zijn allerlei initia-

tieven om snel meer

mensen voor de klas te

krijgen, waarbij kwa-

liteit zelden voorop

staat. Wij willen dat de

allerbesten voor het

vak van leraar kiezen.

Juist leerlingen die

deze keuze niet zo

snel maken, bijvoor-

beeld iemand met

een technisch profiel,

willen we bereiken.

Dat lukt niet met een

folder. Leerlingen waarvan je denkt dat ze

misschien geschikt zijn actief benaderen,

werkt veel beter.”

De zes havo-4 en vwo-5 leerlingen van

GSR en De Passie Rotterdam die meedoen,

hebben een ‘strenge’ selectie achter de rug.

Rector-bestuurder Klapwijk: “Talentcoaches

en de decaan hebben uitgebreide gesprek-

ken gevoerd. De leerlingen hebben een

enorme drive, hoge cijfers en veel disci-

pline. Dat moet ook wel, omdat ze soms

reguliere lessen zullen missen en in staat

moeten zijn dat op te lossen.” De leerlingen

beginnen in oktober met een wekelijks

programma van een dagdeel met colleges

pedagogiek, onderwijskunde en didactiek,

stages en coaching. Pabo-docenten komen

naar de scholen voor de colleges en de

coaching en het stagelopen gebeurt

achtereenvolgens op een basisschool,

de eigen middelbare school en een

andere school voor voortgezet onderwijs.

Coördinator en opleidingsdocent Bram

Kasse van CHE: “Met deze scholen hebben

wij al een samenwerkingsrelatie omdat

pabo-studenten van ons er stagelopen.

Wij als pabo investeren graag hierin, omdat

we kinderen in Nederland goede leraren

voor de klas gunnen en willen bijdragen aan

talentontwikkeling.”

De vo-leerlingen sluiten het Teach-nasium

af met een presentatie voor medeleerlingen.

Kasse: “Met hun ervaring en enthousiasme

interesseren zij misschien weer nieuwe

leerlingen voor het onderwijsvak.” Klapwijk:

“Het is een mooie vorm van loopbaan-

oriëntatie. Juist in het voortgezet onderwijs

leren leerlingen ontdekken wie ze zijn als

mens, welke interesses ze hebben en welke

beroepenvelden er zijn. Mijn verwachting?

Als dit aanslaat kan ik mij voorstellen dat

ook op andere vakgebieden samenwer-

king tussen het vo en hbo tot stand komt,

zoals verpleegkunde, waar ook mensen

nodig zijn. Leerlingen zullen gemotiveerder

binnenkomen in het hbo als ze al aan de

praktijk hebben geroken. Dat is winst.

Oók als ze zich realiseren dat het niet is wat

ze willen.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

teachnasium laat
leerlingen kennismaken
met onderwijsvak

Het Teach-nasium laat vo-leerlingen proeven van het leraarschap.

Waarom Invallers Online Samenwerking met Flexbrain
Regie in eigen handen

Ondersteunt het invalproces

Risicobeheersing

Vergroot uw invalpool

Borging van identiteit

De juiste match

Heeft u via Invallers Online een geschikte invaller
gevonden? Dan kan Flexbrain alle administratieve
zaken van u overnemen. Om de inzet in orde te
maken, neemt Flexbrain persoonlijk contact met
u en de invaller op. Via Flexbrain zijn alle fiscale
en juridische risico’s volledig afgedekt, kunnen er
5,5 jaar flexibele contracten geboden worden en
zijn er diverse opleidingsmogelijkheden voor de
invallers beschikbaar.

Beschikbaar op kantoor en onderweg. Op desktop, tablet en mobiel

5,5 jaar flexibiliteit in contracten

Lage kostprijs per plaatsing

Invallers Online stelt uw schoolbestuur in staat in eigen
beheer het vervangingsproces efficiënt te organiseren

invallersonline.nl

Volledige ontzorging dankzij samenwerking met Flexbrain

Met Invallers Online altijd de
juiste leerkracht voor de klas!

Publieke Sector

– Advertentie –
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reportage

r eg i o n a l e  n e t w er k b i j een kom s t en  c ao  p o 20 1 8  – 20 19

AVS-bestuurders	Petra	van	Haren	en	Ingrid	Doornbos	toerden	in	september	samen	met

cao-onderhandelaars	Paul	van	Lent	en	Harry	van	Soest	door	het	land	om	schoolleiders	nader

te	informeren	over	de	inhoud	en	achtergronden	van	de	CAO	PO	2018-2019,	die	loopt	van

1	januari	2018	tot	1	maart	2019.	Ook	kwam	de	(vervolg)inzet	van	de	AVS	voor	de	cao	vanaf	maart

2019	aan	bod.	“Het	is	voor	mij,	naast	de	toelichting	op	de	inhoud,	nu	veel	duidelijker	hoe	de

onderhandelingen	zijn	gelopen	en	de	uitkomst	tot	stand	is	gekomen.	Erg	waardevol	voor	de

beeldvorming	en	het	vertrouwen	in	een	goed	vervolg.”

tekst en foto’s vanja de groot, winnie lafeber, tineke snel, erwin timmermans

‘Meer begrip door inkijkje

Cao-onderhandelaar Paul van Lent noemt op 3 septem-
ber in Tilburg allereerst enkele successen die in de cao
zijn geboekt: de werkdrukmiddelen, 2,5 procent loons-
verhoging voor alle werknemers in de sector, de een-
malige uitkeringen (naar rato van aanstelling en -duur;
geen bonussen!) voor alle werknemers in de sector en het
nieuwe loongebouw met hogere salarisschalen voor leer-
krachten. Ook zijn de bovenwettelijke uitkeringen aan-
gepast maar niet afgeschaft, zoals in het regeerakkoord
stond. “Helaas was de 270 miljoen uit het regeerakkoord
specifiek voor de lerarensalarissen bestemd. De lobby
van de AVS voor meer balans in het functiehuis – ook

loonsverhoging voor schoolleiders en onderwijs-
ondersteunend personeel (oop) – werd niet voldoende
ondersteund door de andere vakbonden en PO-Raad
(sociale partners). We hebben daarom overwogen niet
te tekenen, maar dan zet je je als vakbond buitenspel
in de volgende onderhandelingsronde.” De AVS legde
het cao-akkoord dan ook positief voor aan haar leden.
Dat verbaast een aanwezige schoolleider: “Waarom met
een positief advies?” Van Lent legt uit: “Als er voor 1 juli
2018 geen definitief akkoord was, zou er helemaal geen
geld naar de po-sector zijn gegaan.”
Wel is door de sociale partners een duidelijke
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r eg i o n a l e  n e t w er k b i j een kom s t en  c ao  p o 20 1 8  – 20 19

cao-onderhandelingen’

toezegging gedaan dat de beloning van schoolleiders/
leidinggevenden in de volgende onderhandelingsronde –
die inmiddels al is gestart – aan bod komt. “In het kader
van het streven naar een eenduidig functiegebouw en
uitgaande van functiewaardering wordt dit onderzocht
ten behoeve van de opvolgende cao“, staat letterlijk in
het akkoord. En dat is hard nodig ook om mensen te
werven en behouden voor het vak van schoolleider:
“Mijn adjunct overweegt weer leraar (LB/L11) te worden”,
schetst een directeur. AVS-voorzitter Petra van Haren:
“Onze inzet zal de komende tijd minder sectorbreed en
meer specifiek op schoolleiders gericht zijn. We zullen
tot het uiterste verder gaan om hun belangen te beharti-
gen en een functiebouwwerk af te spreken dat in lijn is
met hoe het voor de leerkrachten is vastgelegd.”

Functiedifferentiatie Onder de aanwezige school-
leiders in Tilburg bestaat enige verwarring over de
eenmalige overschaling van leerkrachten die plaats-
vindt naar aanleiding van het nieuwe loongebouw en
de functiebeschrijvingen voor leraren (van LA naar L10,

et cetera). “Kan ik een leraar terugzetten die niet aan de
nieuwe functiebeschrijving voldoet?” Van Lent: “Dat kan
niet, dan zal je als schoolleider een gesprek over de
hogere eisen aan moeten gaan”. Op eigen verzoek van
een leerkracht kan het wel. De nieuwe functiebeschrij-
vingen voor leerkrachten zijn tot stand gekomen met
medewerking van leraren, directeuren en bestuurders.
Dat de verplichte functiemixpercentages zijn verdwe-
nen uit de cao wil niet zeggen dat scholen functiedif-
ferentiatie overboord moeten gooien, vervolgt Van Lent.

Schoolleiders	lieten	zich	de	afgelopen	maand	door	de	AVS	nader	informeren	over	de	CAO	PO	tijdens	regionale	netwerkbijeenkomsten	in	Heerlen, Tilburg,
Zutphen,	Assen,	Den	Haag,	Grootegast,	Castricum,	Raalte,	Goes	en	Utrecht.

“Bedenk daarbij dat leraren in een hogere schaal
plaatsen niet alleen mogelijk is als zij zich buiten de
school hebben geprofessionaliseerd. Ook onderzoek
doen in de school, het ondersteunen van kinderen met
een bepaalde zorgvraag of een bijdrage leveren aan
het verbeteren van de onderwijskwaliteit van collega-
leraren, de school of stichting kunnen redenen zijn voor
overschaling.”

Werkverdeling Hoofdstuk 2 van de cao, onder
andere over de werkverdeling, geldt nog tot 1 januari
2019. Daarna geldt de nieuwe versie, die is opgenomen
in een bijlage. Met meer professionele ruimte voor
schoolteams om te overleggen over hun werkverdeling.

Op basis van een teamgesprek hierover legt de hiertoe
door het bestuur gemandateerde schoolleider de afspra-
ken met alle teamleden vast in het werkverdelingsplan.
Een schoolleider vraagt zich tijdens de bijeenkomst in
Zutphen op 4 september af of het werkverdelingsplan
hetzelfde is als het formatieplan. “Het formatieplan
maakt onderdeel uit van het werkverdelingsplan”, legt
cao-onderhandelaar Harry van Soest uit. “Het woord
‘draagvlak’ in het nieuwe hoofdstuk 2 leverde veel voer
voor discussie op tijdens de onderhandelingen”, voegt

‘o n z e  i n z e t  z a l  d e  ko m e n d e  t i j d
m i n d e r  s e c to r b r e e d  e n  m e e r
s p e c i f i e k  o p  s c h o o l l e i d e r s
g e r i c h t  z i j n ’
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hij toe. “Als team bepaal je samen wanneer ergens
draagvlak voor is.” Van Lent vult aan: “De schoolleider
hakt knopen door waar nodig.” Het werkverdelingsplan
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de (G)MR.
Het basis- en overlegmodel en de 40-urige werkweek
(alleen nog een eenheid voor het berekenen van de
werktijdfactor) vervallen, maar de basis blijft maximaal
1.659 werkuren per jaar (fulltime). Daarin zitten ook
niet-lesgebonden taken en uren, zoals professionalise-
ring en duurzame inzetbaarheid. Om af te zijn van hele

i n ze t  avs  c ao  p o 2 0 1 9  i n  h e t  ko rt

Loonontwikkeling
Het	op	niveau	brengen	van	de	salarissen	van	schoolleiders

heeft	prioriteit.	Daarnaast	zet	de	AVS	in	op	een	looneis	van

3	procent	in	2019	voor	(adjunct-)directeuren.

Loongebouw en functiehuis
Een	eenduidig	functiehuis	met	passende,	actuele

functieomschrijvingen voor adjunct-directeuren en directeuren

in	herkenbare	directie-loonschalen,	waarbij	de	toelagen	en

toeslagen	worden	opgenomen	in	de	salarisschalen	en	de	titel

functionarissen schoolleider wordt toegepast, afhankelijk van

complexiteit	et	cetera.

Ondersteuning van schoolleider
Door	het	op	elke	school	opnemen	van	staffuncties/conciërge/

administratieve	kracht	wordt	de	ondersteuning	van	de

schoolleider	gewaarborgd.	AVS	zet	in	op	het	verplichten	van

onderwijsondersteunend personeel in elke school.

Generatiepact
Het	opnemen	van	afspraken	over	een	generatiepact	is	door

de	oplopende	pensioenleeftijd	een	belangrijk	punt	om

vroegtijdige	uitval	van	personeel	te	voorkomen.

Elke school een schoolleider
De	in	de	cao	opgenomen	regel	‘Elke	school	heeft	een

schoolleider’	wordt	voorzien	van	een	eenduidige	omschrijving

wat	onder	‘schoolleider’	wordt	verstaan.	NB:	Elke	school	wordt

bekostigd	voor	het	hebben	van	een	directeur.

kleine baantjes is de minimale betrekkingsomvang bij
nieuwe medewerkers 8 uur (0,2 fte). Van Lent benadrukt
in Tilburg: “Maak een onderscheid tussen de (les)uren
van leerlingen en de werktijd van medewerkers, die is
niet hetzelfde.” Het advies van een aanwezige hr-mana-
ger: “Laat alle details los en vul alleen die 1.659 uur!”
In Zutphen vindt een gesprek plaats over het tekort aan
tijd voor duurzame inzetbaarheid en hoe je dat oplost.
En wat valt er wel en niet onder, zoals ’s ochtends vroeg
zwemmen en ’s avonds yoga beoefenen. Dit soort vra-
gen komen veel binnen bij de AVS Helpdesk. Van Soest:
“Als de werknemer er gelukkig van wordt: vooral doen!
Denk echter aan precedentwerking. Uitgangspunt is dat
er onderwijs gegeven moet worden.” Ook wil iemand
weten hoe het zit met overwerk: “Als ik te veel taken
heb gedaan in een jaar, hoe los ik dat dan op?” Van Soest
legt uit dat overwerk niet wordt uitbetaald, maar wel
gecompenseerd kan worden. Een schoolleider in Tilburg
merkt op dat hij 60 uur per week werkt. “In minder
tijd red ik het niet.” Een ander: “Professionaliseren
is belangrijk, maar soms kom je dan in de knoei met
andere taken.” De AVS adviseert overwerk zoveel moge-
lijk te voorkomen door een vroegtijdige jaarplanning te
maken en deze op tijd bij te sturen. “Een schoolgids bij-
voorbeeld, bevat vaak veel dezelfde informatie en kun je
al halverwege het schooljaar voorbereiden en aan de MR
voorleggen.”

Morele keuzes AVS-voorzitter Petra van Haren:
“Feit is dat schoolleiders (te) veel taken uitvoeren en
vanuit bezieling vaak een groot deel van hun vrije tijd
daarvoor opofferen.” Ze adviseert: “Maak morele keuzes
en durf ook taken te laten liggen. Zo maak je zichtbaar
wat nodig is om het vak goed uit te kunnen blijven
oefenen.” De claim en acties van de AVS voor een eer-
lijker salaris voor schoolleiders in balans met dat van
de leerkrachten zijn dan ook breder. Van Haren: “We
willen ook meer ondersteuners in de school en ruimte
voor innovatie en ontwikkeling. We zijn echter maar
een kleine club en ook afhankelijk van de andere sociale
partners, dus hebben jullie vertrouwen en steun nodig
om voor deze eisen gezamenlijk draagvlak te creëren
in en buiten de school. Onze oproep om vanaf 12 sep-
tember actie te voeren is noodzakelijk om een duidelijk
signaal af te geven voor erkenning en waardering van
het vak. Aan de maatschappij, de politiek en aan de soci-
ale partners die onze gesprekspartners zijn aan de cao-
tafel.” CNV Schoolleiders heeft inmiddels aangegeven
aan te haken bij de acties van de AVS.
Van Haren benadrukt bij de bijeenkomst in Zutphen op
4 september dat de AVS actie voert vanuit ‘de inhoud’.
“Hoe positioneer je de schoolleider? Welke taken ver-
richt hij allemaal? Daaruit volgt dan wat financieel
nodig en haalbaar is. De acties richten zich op de werk-
zaamheden van de schoolleider. Wat mist de school als
hij deze taken niet uitvoert? Schoolleiders kiezen vaak
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reportage

voor hun personeel en komen minder voor zichzelf op.
Nu is het tijd dat ze zich laten zien!” De eerste actie op
12 september (ontruimingsoefening met brandalarm)
heeft al de nodige publiciteit gegenereerd. “Willen we
aandacht vragen voor de problemen in onze beroeps-
groep, dan hoort het mediaspektakel erbij”, aldus Van
Haren.
In Den Haag geven veel schoolleiders bij de bijeenkomst
op 5 september aan actie te willen voeren. Wel jam-
mer dat de eerste actie op de regionale stakingsdag
van de leerkrachten in Zeeland en Zuid-Holland valt
en veel scholen dan gesloten zijn, merkt men op. Peter
Grootscholten, directeur van de Gabriëlschool in Delft
vindt het noodzakelijk dat schoolleiders actie gaan
voeren. “Er bestaat vaak een incompleet beeld van ons
werk. De vijf basiscompetenties (visie gestuurd werken,
in relatie staan tot de omgeving, organisatiekenmerken
vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid,
strategieën hanteren voor samenwerking, leren en
onderzoeken op alle niveaus en hogere-orde-denken)
krijg ik vooral bij ouders moeilijk voor het voetlicht.
Wij schoolleiders gaan over personeelsbeleid, gebou-
wen, financiën en onderwijskundig beleid. Een breed
scala. Daar wordt het onderwijs beter van. Ook onder-
nemerschap is een belangrijk onderdeel van mijn job.
Het is een vak waarbij je op veel maatschappelijke bor-
den schaakt. De schoolleider heeft een meerwaarde bin-
nen het team en op andere terreinen.”

Nuttig Ook in Castricum worden op 10 september
een aantal kritische vragen gesteld over waarom het de
AVS niet gelukt is de looneis voor schoolleiders hard te
maken bij de onderhandelingen. Na uitleg over de gang
van zaken is er begrip voor de opstelling van de AVS
en zijn er ook complimenten. Dat is in grote lijnen bij
alle bijeenkomsten in het de teneur. Een schoolleider
in Zutphen merkt op: “Ik vond het een nuttige bijeen-
komst. Ik heb ook dingen gehoord die al bekend waren,
maar het is goed een stukje achtergrond te horen over
het proces. Waarom de AVS er toch voor heeft gekozen
deze cao te ondersteunen. De inzet voor de komende
cao is duidelijk.” _

Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl

1000-21 Kleur:

ATELIER ZUIDERZEE

DOE HET
LEKKER
SELFIE!

Rondleiding & workshop portretfotografie voor groep 7 + 8

16.11.2018 - 05.05.2019
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Met de Actief Taal
Partner stimuleren we

de taalontwikkeling
thuis!

Britt Reinsma
Directeur basisschool De Schakel, Nieuwegein

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN PLAATS VAN
OUDERS BETREKKEN

✹ Wensen en verwachtingenavond voor ouders
✹ Wensen en verwachtingendag voor kinderen
✹ Strategietrajecten ouderpartnerschap
✹ Inzet Actief Taal Partner in uw school
✹ Studiedagen en conferenties
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2681-08-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x120 5.indd  1 17-09-18   15:27
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‘ h e t  i s  g o e d  e e n  s t u k j e
a c h t e r g r o n d  t e  h o r e n  o v e r  h e t
p r o c e s .  w a a r o m  d e  av s  e r  to c h
vo o r  h e e f t  g e ko z e n  d e z e  c a o  t e
o n d e r s t e u n e n ’
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# w i j s c h o o l l e i d e r s  s l a a n  a l a r m :  v e e l  f o t o ’ s  o n t r u i m i n g s  o e f e n i n g  g e d e e l d

Brandalarm luidt acties schoolleiders in

fotoreportage

Cécile van de Riet, directeur van kbs Kameleon in
Amersfoort,	slaat	(brand)alarm	op	12	september,
waarop	de	leerlingen	het	gebouw	verlaten
(foto’s:	Gerard	Helt).	Schoolleiders	uit	de	regio
Zuid-Holland/Zeeland	zijn	op	die	dag	ook
vertegenwoordigd	bij	de	stakingsmanifestatie	in
Rotterdam	(foto:	Erwin Timmermans).
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# w i j s c h o o l l e i d e r s  s l a a n  a l a r m :  v e e l  f o t o ’ s  o n t r u i m i n g s  o e f e n i n g  g e d e e l d

Op	12	september	klonk	het	startschot	van	de

AVS-acties	voor	een	beter	salaris	en	minder

werkdruk	voor	schoolleiders	in	het	primair

onderwijs.	Letterlijk	een	eerste	signaal	dat

in	heel	Nederland	schoolleiders	alarm	slaan.

Op	veel	scholen	vond	om	9	uur	de	jaarlijkse

ontruimingsoefening	plaats	–	een	van	de

verantwoordelijkheden	van	de	schoolleider	–

inclusief	brandalarmtest,	waartoe	de	AVS

collectief	had	opgeroepen.	De	actiemailbox

en Twitter	stroomden	acuut	vol	met	foto’s	en

de	actie	bleef	niet	onopgemerkt	door	de	pers.

AVS-vicevoorzitter	Ingrid	Doornbos	was	aanwezig

op	kbs	Kameleon	in	Amersfoort,	voorzitter	Petra

van	Haren	liet	van	zich	horen	bij	de	laatste

regionale	estafettestaking	van	het	PO-Front	in

Rotterdam.

tekst winnie lafeber, tineke snel, vanja de groot

Brandalarm luidt acties schoolleiders in

Al vroeg verschenen de eerste foto’s van de ludieke bran-
dalarmactie op 12 september in de mailbox actie@avs.nl,
waaronder ook foto’s van (adjunct-)directeuren met hun
teamleden in het door de AVS toegezonden rode actie
t-shirt en/of bij de verspreide actieposter. De AVG speelt
hierbij regelmatig een rol; niet alle kinderen mogen op
de foto. Enkele schoolleiders die op 12 september ver-
hinderd waren stuurden eerder in de actieweek al foto’s
van hun ontruimingsactie. Of hielden een alternatieve
actie op 12 september. Zo toog een school uit Goes na
het laten horen van het brandalarm met alle leerlingen
naar de markt en het standskantoor om actie te voeren.
En nodigde een Limburgs schoolbestuur alle 23 directeu-
ren en alle onderwijsondersteuners uit voor een lunch
- verzorgd door de sympathiserende leerkrachten - om
hun succesmomenten te delen en duiding te geven aan
hun wensen ten aanzien van werkdrukverlichting en
een eerlijker beloning. Alle directieleden van een ander
bestuur poseerden op een gemeentelijke brandweerauto
en verspreidden hun protestactie naar de pers en op soci-
ale media. Een schoolleider die op kamp was deed ter
plekke een ontruimingsoefening. Hele teams kwamen
in rode shirts naar school en leerlingen kregen uitleg
over het waarom van de actie. Een onderwijszorgcen-
trum in Winschoten ontruimde niet alleen de scholen
in het gebouw, ook de mensen en cliënten van de inpan-
dige zorginstellingen deden mee. De actiefoto’s die via
Twitter binnenstroomden werden op verzoek van de AVS
meteen gedeeld met onder andere @arieslob.

Respect AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos was,
uiteraard in het actie t-shirt, aanwezig bij de ontrui-
mingsoefening op kbs Kameleon in Amersfoort. AVS-
voorzitter Petra van Haren eveneens in actie t-shirt, liet
zich zien en horen bij de manifestatie in Rotterdam
ter gelegenheid van de laatst regionale estafettesta-
king van het PO-Front in Zuid-Holland en Zeeland.
Ze krijgt veel bijval van de duizenden aanwezige leer-
krachten, schoolleiders en onderwijsondersteuners.
Van Haren: “Schoolleiders steunen de stakingen van
de leerkrachten, maar hebben ook een eigen agenda:
een goede balans in werkdruk en salaris en voldoende
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ondersteuners in het team. Schoolleiders, leerkrachten
en oop’ers vormen met elkaar een team en daarin heb-
ben zij respect voor elkaars verantwoordelijkheden.
Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor al die leerkrach-
ten, voor de contacten met ouders, gemeente en politiek,
voor de schoolbegroting en voor nog veel meer. Van alle
leerkrachten krijgen zij het respect terug dat ze zelf voor
hun leerkrachten hebben. Respect voor iedereen in het
primair onderwijs!”

Media Veel media besteedden op 12 september
aandacht aan de #wijschoolleiders slaan alarm-actie.
Landelijke (NOS Journaal, Jeugdjournaal, Radio 1, Hart
van Nederland) én regionale media (RTV Utrecht, het
Friese RTV NOF, de Gelderlander, de Limburger, Tubantia)
waren aanwezig bij de ontruimingsoefeningen in ver-
schillende delen van het land en deden daarvan verslag.
“Het was een geslaagde eerste actie”, aldus AVS-voorzitter
Petra van Haren. “Fijn dat zoveel schoolleiders onze inzet
ondersteunen en door het deelnemen aan onze acties
aandacht vragen voor de rol, positie en belangen van hun
beroepsgroep. Het inzoomen op erkenning en waarde-
ring, passend bij de werkelijkheid en verantwoordelijkhe-
den van schoolleiders, is van groot belang.”

Vervolgacties De komende maanden volgen meer
acties van, voor en door schoolleiders in het primair
onderwijs voor een beter salaris en minder werkdruk in
hun beroepsgroep. De AVS roept alle (adjunct-)directeu-
ren op mee te doen aan deze actiereeks. “Het is nodig
dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt
afgesproken in lijn met hoe dit voor leerkrachten is
geregeld”, aldus Van Haren. “Leiderschap in evenwicht.
Er zijn nu al schoolleiderstekorten en die lopen op tot
grotere tekorten. Om de werkdruk te verminderen zijn
voldoende ondersteunende functies in de school nodig.
Ook deze functiegroep moet worden meegenomen in
een gebalanceerd functiehuis met passende salariëring.
Daarnaast is ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie van
het onderwijs nodig.”
De schoolleidersacties hebben ook tot doel de uitdagende
en complexe inhoud van het schoolleiderschap zichtbaar
te maken aan politiek en samenleving. Schoolleiders
zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en continuïteit
van onderwijs. Dit wordt nog onvoldoende erkend en
gewaardeerd. In een voor de zomer gehouden peiling
onder haar leden geeft ruim 90 procent aan dat de AVS
absoluut eigen acties voor schoolleiders moet initiëren
om haar inzet te benadrukken, maar niet in de vorm van
stakingen. _
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fotoreportage

Een greep uit de vele inzendingen
van schoolleiders in het primair
onderwijs die op 12 september
actievoerden.
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LEERKRACHTEN BEHOUDEN
DOOR PROFESSIONELE
ONTWIKKELING TE STIMULEREN

Meer weten? www.coachenrefl ect.nl

– Advertorial –

Evenzo belangrijk als het tekort aan leerkrachten
aanpakken is het behoud van leerkrachten. De
uitstroom van leerkrachten uit het onderwijs
is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Als
leidinggevende is daar grote invloed op uit
te oefenen. Uit onderzoek van Van de Grift en
Helms-Lorenz (2014) blijkt namelijk dat er in
de begeleiding vier gebieden zijn waarop iets
gedaan kan worden, namelijk de werkdruk, school
enculturatie, professionele ontwikkeling en
begeleiding in de klas. Een professionaliseringstool
als IRIS Connect kan bij al deze gebieden een
ondersteunende rol spelen.

“Wij gebruiken inmiddels op vier scholen IRIS Connect,
een tool waarbij onze leerkrachten zelf een les of
lesonderdeel opnemen. Daar kunnen ze vervolgens
op refl ecteren en dit, mits ze dat zelf willen, delen
met collega’s”, vertelt Patrick Lazaroms, “leerkrachten
ontwikkelen zichzelf hier enorm mee”, gaat de directeur
van OBS De Duizendpoot verder, “dat is belangrijk,
en ik vind het overigens ook mijn taak dat ik dit voor
ze faciliteer en ze stimuleer om continue te blijven
ontwikkelen en professionaliseren.”

Ook Lazaroms merkt de schaarste in leerkrachten
en benadrukt waarom een omgeving met voldoende
ruimte om te ontwikkelen juist nu zo belangrijk is: “Het
beïnvloedt de cultuur binnen onze school en het zorgt

voor openheid. Leerkrachten komen wel eens naar
mij toe om te vertellen dat ze zo’n gave les hebben
gedraaid en die voorbeelden delen ze vervolgens met
hun team. Binnen een school heeft iedereen zijn eigen
expertise en door deze kennis en ervaring onderling
te delen merk ik dat wij de individuen, maar ook de
teams en dus uiteindelijk ons complete onderwijs beter
maken. Ik ben er van overtuigd dat dit er voor zorgt dat
leerkrachten zich prettig voelen en behouden blijven.”

Het liefst gaat Lazaroms nog een stap verder: “Ik zie
in IRIS Connect zoveel potentie. We kunnen onszelf
ook op bestuursniveau verrijken. Ik ben trots op onze
leerkrachten en als ik een bepaald ‘pareltje’ op mijn
school zie, dan wil ik dat graag delen met mijn collega’s
binnen het bestuur. Het hoeft niet op schoolniveau te
blijven, je kunt professionalisering ook breder trekken!”

Ik merk dat wij de
individuen, maar ook de

teams en dus uiteindelijk
ons complete onderwijs

beter maken

Patrick Lazaroms
(directeur OBS de Duizendpoot)

1_1_stA4_AVS_fc_180809.indd   1 17-09-18   15:39
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	in

onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan Peter Kwint,	woordvoerder

Onderwijs	namens	de SP	in	de Tweede	Kamer.

politieke column

schaalvergroting
als schijnoplossing
Waar	er	traditioneel	in	de	zomerperiode

weinig	onderwijsnieuws	is,	was	dat	deze

zomer	niet	het	geval.	Het	lerarentekort,

actieaankondigingen	en	natuurlijk VMBO

Maastricht	hielden	ons	bezig.	De	hele	zomer

is	de	Kamer	op	de	hoogte	gehouden	over	de

afloop	van	de	gigantische	bende	die	rondom

de	examens	op	deze	school	ontstaan	is.

In	de	Kamer	heeft	de	aandacht	zich	tot	nu

toe	gericht	op	de	rol	van	André	Postema;	de

bestuurder	onder	wiens	verantwoordelijk-

heid	het	zo	ongelooflijk	fout	is	gegaan.

Dat	is	deels	terecht. Want	als	je	zoveel	geld

verdient	om	ervoor	te	zorgen	dat	alles	op	je

scholen	goed	gaat	en	je	mist	deze	misstan-

den, dan heb je simpelweg je werk niet goed

gedaan.	Maar	het	is	ook	een	schijndiscus-

sie,	die	afleidt	van	de	structurele	oorzaken.

Die	niets	verandert	aan	bijvoorbeeld	de

schaalvergroting	binnen	onderwijsinstel-

lingen.	Een	beweging	die	de	komende	jaren

serieuze	implicaties	kan	hebben	voor	je

werk	als	schoolleider. Want	in	hoeverre	kun

je	in	de	gaten	houden	wat	er	op	je	school

gebeurt,	wanneer	je	over	steeds	meer

leerlingen	en	collega’s	leiding	moet	geven?

In	de	slipstream	van	het	debat	over VMBO

Maastricht	werd	ook	gesproken	over	de

fusietoets.	Dit	kabinet	wil	deze	toets

schrappen	en	gaat	in	de	aanloop	naar	de

nieuwe	wet	de	toets	alvast	flink	verlichten.

Een	slecht	idee,	volgens	de	SP.	Als	een

toets	te	ingewikkeld	is,	dan	is	de	oplossing

niet	het	afschaffen,	maar	het	versimpelen

ervan.	Dat	hoef	ik	jullie	schoolleiders	niet

uit	te	leggen.	En	laten	we	niet	vergeten

waarom	deze	toets	ooit	ingevoerd	is.

Na	een	fusiegolf	op	ROC’s	kwam	een	groep

onderwijsbestuurders	aan	de	macht	die

drukker	leek	met	het	beheren	van	de	vast-

goedportefeuille	dan	met	het	bieden	van

goed	onderwijs.	Met	belastinggeld	moesten

sommige	scholen	–	alsof	ze	speculerende

banken	waren	–	gered	worden.

Een	kleine	tien	jaar	later	lijkt	een	groot	deel

van	de	politiek	deze	crisis	te	zijn	vergeten

en	worden	de	randvoorwaarden	gecreëerd

voor	een	soortgelijke	beweging	in	het

funderend	onderwijs.	Niemand	zegt	dat	–

zeker	in	een	krimpgebied	–	scholen	nooit

de	handen	ineen	mogen	slaan	en	kunnen

besluiten	tot	een	fusie.	Maar	op	het	moment

dat	de	samenleving	terug	lijkt	te	komen	op

de	beweging	van	massale	schaalvergroting

in	het	onderwijs	–	en	ook	op	andere	plekken

in	de	publieke	sector,	zoals	de	zorg	–	wordt

in	het	funderend	onderwijs	de	deur	openge-

zet	naar	de	omgekeerde	beweging.

Net	als	de	schoolleider	naar	overtuiging	van

de	SP	zijn	werk	het	beste	kan	doen	wanneer

‘ie	in	nauw	contact	staat	met	zijn	leraren	en

leerlingen,	kan	een	onderwijsbestuurder	het

best	werken	met	een	klein	aantal	scholen.

Laten	we	ons	samen	keren	tegen	een	bewe-

ging	die	ook	het	funderend	onderwijs	wil

laten	fuseren	tot	anonieme	instellingen	met

bestuurders	op	grote	afstand.	Daar	is	jullie

werk	te	belangrijk	voor.	En	laten	we	strijden

voor	het	behoud	van	een	goede	fusietoets.

Omdat	schaalvergroting	vaak	een	schijnop-

lossing	is	en	een	stap	op	weg	naar	nieuwe

problemen.	Omdat	het	funderend	onderwijs

zit	te	wachten	op	meer	handen	in	de	klas,

niet	op	nieuwe	bestuurslagen.	Omdat	jouw

werk	staat	of	valt	met	onderwijskundig

leiderschap,	met	het	aansturen	van	je	team.

Niet	met	het	managen	van	een	onderwijsfa-

briek.	Je	verdient	beter. _

Reageren?
Mail	naar p.kwint@tweedekamer.nl

h e t  w e r k  v a n  s c h o o l l e i d e r s  s ta at  o f  v a lt
m e t  o n d e r w i j s k u n d i g  l e i d e r s c h a p,  m e t
h e t  a a n s t u r e n  v a n  h u n  t e a m ;  n i e t  m e t  h e t
m a n a g e n  v a n  e e n  o n d e r w i j s fa b r i e k

Foto:	SP/Nynke Vissia
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Van	de AVS

a v s  v o o r d e e l

JaartaakPlanner van nieuwe voordeelpartner Axilium
vervangt AVS-rekenprogramma normjaartaak

Als nieuwe voordeelpartner van de AVS heeft Axilium in
2017 het online softwareprogramma ‘JaartaakPlanner’
ontwikkeld. De AVS heeft tijdens de ontwikkeling ervan
een ondersteunende rol gespeeld in de juistheid van de
gegevens. Inmiddels hebben afgelopen schooljaar ruim
150 scholen kennisgemaakt met JaartaakPlanner.

Schoolleiders	kunnen	met	behulp	van	JaartaakPlanner	eenvoudiger

en	sneller	jaartaken	maken.	De	software	houdt	automatisch

rekening	met	de	cao-afspraken	en	overige	regelgeving	en	zorgt

voor	correcte	berekeningen.	Bovendien	hoeven	niet	jaarlijks	alle

gegevens	opnieuw	ingevoerd	te	worden,	want	de	software	neemt

automatisch	gegevens	van	het	voorgaande	jaar	over.

Jan	Jonquière	van	Axilium:	”We	hebben	de	software	net	zolang

doorontwikkeld	tot	alle	berekeningen	klopten	en	het	heel

overzichtelijk	is	geworden	voor	de	gebruikers.	Ook	hebben	we	het

systeem	flexibel	instelbaar	gemaakt,	zodat	het	geschikt	is	voor

elke	onderwijsvorm. We	zijn	er	trots	op	dat	JaartaakPlanner	positief

wordt	ontvangen	door	schoolleiders.”

AVS-leden	kunnen	gratis	twee	maanden	kennismaken	met

JaartaakPlanner	en	betalen	geen	opstartkosten.	Meer	informatie:

www.avs.nl/avsvoordeel	of www.jaartaakplanner.nl

Hoe pas je de afspraken over duurzame inzetbaarheid
uit de CAO PO toe?

tekst harry van soest

De	afgelopen	periode	kreeg	de	AVS	Helpdesk	veel	vragen	over	de

toepassing	van	de	afspraken	over	duurzame	inzetbaarheid	uit	de

CAO	PO.	Hoe	kun	je	die	40	uur	bijvoorbeeld	inzetten	en	invullen?

Werknemers	weten	dat	niet	altijd	precies.

Iedere	werknemer	heeft	recht	op	40	uur	duurzame	inzetbaarheid

bij	werktijdfactor	1.	In	artikel	8A.4	staat	een	opsomming	waaraan

deze	uren	besteed	kunnen	worden.	Het	initiatief	voor	het	invullen

van	deze	uren	ligt	bij	de	werknemer.	Die	bespreekt	de	inzet	met	de

werkgever.	De	uitvoering	wordt	meegenomen	in	de	jaarplanning.

De	uren	duurzame	inzetbaarheid	maken	onderdeel	uit	van	de	jaar-

taak	van	1.659	uur.	Dat	betekent	dat	de	invulling	ervan	ook	binnen

de	jaartaak	plaatsvindt.

Er	is	een	aanvullende	regeling	(bijzonder	budget)	voor	werknemers

van	57	jaar	en	ouder.	Zij	hebben	recht	op	130	uur	extra	(artikel

8A.7).	Deze	uren	kunnen	ook	ingezet	worden	voor	de	onderwerpen

genoemd	in	artikel	8A.4.	Ze	maken	eveneens	onderdeel	uit	van

de	jaartaak.	Een	werknemer	kan	de	uren	ook	inzetten	als	verlof	of

opsparen	(zie	8A.8).

De	uren	duurzame	inzetbaarheid	die	een	werknemer	niet	aan

verlof	besteedt,	worden	in	overleg	met	de	schoolleider	ingezet.

Bijvoorbeeld	als	een	leerkracht	coaching	wil,	op	andere	scholen	wil

kijken	of	zich	wil	oriënteren	op	mobiliteit	of	overplaatsing,	dan	moet

daar	in	de	werktijd	van	die	leraar	ruimte	voor	worden	gemaakt.

Een	andere	overweging	is	de	overige	taken	te	verminderen	met	de

uren	duurzame	inzetbaarheid.	Een	en	ander	is	afhankelijk	van	de

persoonlijke	omstandigheden	van	de	werknemer.

De	uren	voor	duurzame	inzetbaarheid	moeten	passen	in	het	school-

beleid,	de	inzet	van	het	personeel	en	de	taakverdeling	binnen	de

school.	De	vastgestelde	jaarplanning	van	de	school	is	hierbij	van

belang.	In	goed	overleg	moet	je	er	samen	uit	kunnen	komen.

De	AVS	Helpdesk	adviseert	om	iedere	nieuwe	werknemer	in	deeltijd

een	werktijdfactor	te	geven	die	recht	doet	aan	tijd	voor	de	groep

(lestijd)	en	tijd	voor	overige	taken	waaronder	duurzame	inzetbaar-

heid.	Dus	0,225,	0,425,	0,625	of	0,825.	Iedere	individu	kan	de

invulling	regelen	naar	eigen	inzicht	en	er	hoeft	alleen	verantwoor-

ding	achteraf	plaats	te	vinden.	Er	is	dan	ook	tijd	voor	bijvoorbeeld

individuele	professionalisering.

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	11.00	–	12.30	uur	en

13.00	–	17.00	uur	en	dinsdag	t/m	vrijdag	van	9.00	–	12.30	uur

en	13.00	–	17.00	uur	via	tel.	030-2361010.	Mailen	kan	ook	via

helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer

u	contact	opneemt. Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	staan	ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

#wijschoolleiders slaan alarm
Op 1 september kondigde de AVS de actie ‘#wijschoolleiders slaan

alarm’ aan. Daarin riep de AVS schoolleiders in primair onderwijs

op om op 12 september collectief de jaarlijkse ontruimingsoefening

inclusief brandalarmtest te doen. Om onder andere aandacht te

vragen voor een eerlijker beloning voor schoolleiders, in lijn met

de salarisverbetering van leraren. Dit werd opgepikt door diverse

media zoals het Radio 1 Journaal, het

Algemeen Dagblad, de NOS en allerlei

andere landelijke en regionale dagbladen

en omroepen.

Op 3 september interviewde het AD

schoolleider Deborah Snoeren van De

Tweestromenschool in Heerewaarden

(en lid van de AVS Ledenraad) over de

actie en de noodzaak daarvan voor de

beroepsgroep.

Dagblad De Limburger besteedde op

7 september aandacht aan een alterna-

tieve actie op 12 september van de Stichting Swalm & Roer. Alle

23 schooldirecteuren kwamen samen op een van de scholen voor

een gezamenlijke lunch, verzorgd door de leraren, want zij staan

ook achter de actie. In Trouw zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op

11 september dat er veel draagvlak is voor de actie. Ze gokt dat er

zo’n duizend schoolleiders gehoor geven aan de oproep van de AVS.

“Maar de vorm blijft moeilijk. Wat voor de een geweldig is, vindt een

ander niets.”

Op 12 september zelf maakte de NOS opnames voor het journaal

en het jeugdjournaal van de ontruimingsactie met brandalarm op

basisschool Hoge Ven in Warmhuizen.

Radio 1 was live bij de Tweestromenschool

in Heerewaarden. Verder was er aandacht

voor de actie in Hart van Nederland

(SBS6). Ook veel regionale omroepen en

dagbladen, zoals RTV Utrecht, het Friese

RTV NOF, de Gelderlander, de Limburger

en Tubantia besteedden aandacht aan de

schoolleidersactie.

EditieNL raadpleegde AVS-voorzitter Petra

van Haren op 3 september over de slechte

hygiëne van schoolwc’s en mogelijke

oplossingen daarvoor, zoals ‘plasles’. Van Haren: “Er zijn meer

schoonmakers op de school nodig. Een lesje over netjes plassen is

niet genoeg. Dat kan je zeker leren, maar los daarvan gebeuren er,

vooral bij jonge kleuters, altijd ongelukjes.”

va k e v e n e m e n t

Maarten van der Weijden op Nationale Schoolleiders Top
Het thema van de 3e Nationale Schoolleiders Top voor
het primair onderwijs op 24 november aanstaande is ‘De
kracht van leiderschap’. De dag in de Rijtuigenloods in
Amersfoort staat in het teken van ideeën uitwisselen,
inspireren, motiveren en vooral van elkaar leren.
Leiderschap, feedback en organisatieontwikkeling staan
centraal. Een van de sprekers is Olympisch kampioen
Maarten van der Weijden.

Als stuwende kracht in het

primair onderwijs vervul je

als schoolleider een cruciale

rol binnen je school, het

team en het bestuur. In deze

snel veranderende sector aan

jou de schone taak om het grotere geheel continu in het vizier te

houden; niet te verdrinken in dagelijkse bezigheden. En dat is soms

knap lastig. Hoe houd je deze focus? Olympisch kampioen Maarten

van der Weijden (diagnose kanker in 2001) heeft bewezen de focus

te kunnen houden in een snel veranderende omgeving. Hij stelt con-

tinu doelen om zichzelf te verbeteren. Luister naar zijn inspirerende

verhaal op 24 november.

Ook toonaangevende leiders uit andere sectoren geven een kijkje in

hun keuken, zoals Sven Smit (Senior Partner McKinsey & Company),

Joris van Dijk  (Directeur Madurodam), Vincent Moolenaar/Dick

Boer (Ahold/Delhaize), Ernst-Jan Stigter (Microsoft) en Niels Meijer

(Cruijff Foundation). Zodat jij jouw leiderschap in relatie tot eigen

ambities, je relatie met leerling, leerkracht en bestuur kunt scherp-

stellen. Want samen zorgen we voor het beste onderwijs.

De Nationale Schoolleiders Top PO wordt georganiseerd door de

AVS, NL2025, OCW, PO-Raad, Schoolleidersregister PO en CNV

Schoolleiders.

Meer informatie en inschrijven:

www.ponationaleschoolleiderstop.nl

Vragen? Mail naar info@ponationaleschoolleiderstop.nl
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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

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

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
november	en	december	2018,	januari	2019

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

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

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

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

• Leergang Stimulerend beoordelen, gespreksvoering

in	een	breed	perspectief**	(po	en	vo) NIEUW 8	november Tom	Roetert

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

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

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

• Leergang	Opbrengstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school:

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

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

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

• Training	Progressiegerichte	waarderende	ontwikkelgesprekken	(po	en	vo) 6	december	 Paul	’t	Mannetje,	Mil	van	Beek

• Training	Naar	andere	schooltijden	(po) 9	januari Paul	van	Lent

• Leergang	Strategische	communicatie	en	PR**	(po) 15	januari Noud	Cornelissen

• Opleiding	Basisbekwaam*	(po) 16	januari Tom	Roetert

• Opleiding	Vakbekwaam*	(po) 16	januari Tom	Roetert

• Leergang	Gespreid	leiderschap**	(po) NIEUW 21	januari Brigit	van	Rossum

• Training	De	CAO	PO:	nieuw	en	anders	(po) 25	januari Harry	van	Soest,	Paul	van	Lent

• Leergang	Regisseur	Onderwijs	en	Gebouw**	(po) NIEUW 29 januari Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang	Persoonlijk	leiderschap**	(po) 31	januari	 Paul	’t	Mannetje,	Mil	van	Beek

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

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als	schoolleider	heeft	u	te	maken	met

diverse	doelgroepen	en	leeft	u	in	een

glazen	huis.	Hoe	organiseert	u	de

communicatie	van	uw	school	zo	effec-

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

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

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

met	Cornelissen	Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden	po

Startdatum:	8	november	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’,

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

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

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

4 eendaagsen

Leergang Theorie U in de
school – samen leren van de
toekomst

We	leven	in	een	tijd	van	grote	complexe

problemen	en	uitdagingen. We	kunnen

veel	leren	van	succeservaringen	en	van

fouten uit het verleden, maar anno 2017

is	deze	vorm	van	leren	onvoldoende.	Of	zoals	Einstein	al	zei:	“De

problemen	die	we	veroorzaakt	hebben,	kunnen	niet	opgelost	wor-

den	op	het	niveau	van	denken	dat	ze	geschapen	heeft.”	De	vraag

waar	we	voor	staan,	is	hoe	we	wel	een	antwoord	vinden	op	deze

grote	uitdagingen.	In	zijn	U-theorie	introduceert	Otto	Scharmer	een

nieuw	concept	van	leidinggeven	dat	gebaseerd	is	op	het	verbinden

van	mensen	met	hun	ziel,	hun	moreel	besef. Wie	je	bent	als	leider	of

leraar	speelt	een	belangrijke	rol.	Om	de	omslag	te	maken	van	leren

uit	het	verleden	naar	leren	van	de	toekomst	doorlopen	deelnemers

de	vijf	bewegingen	van	de	U.	In	de	leergang	komen	ze	uitgebreid

aan	bod	met	een	praktische	vertaalslag	naar	de	school.

Doelgroep:	(bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie-

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

mensen	die	ambities	hebben	richting	leiderschap.

Startdatum:	14	februari	2019

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

eendaagse training

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

van	de	cao.	In	deze	verdiepingsbijeenkomst	met	veel	interactie	en

uitwisseling	brengen	we	de	achtergronden	en	praktijkvoorbeelden

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

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

deelnemers	kunnen	de	doelen	van	onder	andere	professionalisering

en	duurzame	inzetbaarheid	benoemen	en	hier	beleidskeuzes	op

bepalen.	Er	wordt	gewerkt	met	een	Excel-tool.

Doelgroep: leidinggevenden	po

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

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

(Trainingen)

7 eendaagsen, 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
Onderwijs & Gebouw

Het	schoolgebouw	moet	aansluiten	bij

maatschappelijke	en	onderwijskundige

ontwikkelingen.	Schoolleiders	krijgen

niet	alleen	grip	op	het	(ver)bouwpro-

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

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

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

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

van	het	onderwijskundige	concept	naar	inrichting	en	ruimte.	Door

professioneel	opdrachtgeverschap	weet	de	schoolleider	welke

opdracht	deze	aan	experts	kan	verstrekken	en	hoe	een	goed	proces

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

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

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

multifunctionele	accommodatie.

Doelgroep:	directeuren	po

Startdatum:	29	januari	2019

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

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

thema’s	‘Strategisch	kwaliteitsmanagement’	en	‘Onderzoeksmatig

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

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

Nieuw!
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16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleidingen Schoolleider
Basis- én Vakbekwaam

In	de	Opleiding	Schoolleider

Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling

van	uw	persoonlijk	leiderschap	en	het

ambachtelijke	deel	van	het

schoolleiderschap:	het	sturen	in	de	domeinen	schoolorganisatie,

onderwijsorganisatie,	personeel,	facilitair	en	cultuur.	De	vijf

basiscompetenties	komen	aan	bod.	Belangrijkste	casus:	een

verbetertraject	op	uw	eigen	school.

In	de	Opleiding	Schoolleider Vakbekwaam	wordt	het	ambachtelijke

deel	van	het	schoolleiderschap	naar	een	hoger	niveau	getild.

Verdieping	en	verbreding	van	persoonlijk	en	onderwijskundig

leiderschap,	organisatieontwikkeling	(zoals	veranderprocessen)

en	onderzoek.	Na	afloop	kunt	u	onder	andere	leiding	geven	aan

duurzame	schoolontwikkeling	en	een	‘lerende	organisatie’.

Doelgroep (Basisbekwaam):	leerkrachten,	adjunct-directeuren,

ib’ers	en	coördinatoren	met	leiderschapsambities	(po).

Doelgroep (Vakbekwaam):	functioneel	leidinggevenden	met

aantoonbare	competenties	op	het	niveau	van	Schoolleider

Basisbekwaam	(middenmanagementopleiding	afgerond)

en	bevoegdheid	om	leiding	te	geven	aan	een	verbetertraject	in	de

eigen	school	(po).

Startdatum:	16	januari	2019

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

cel/sv

2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Stimulerend
beoordelen: gespreksvoering in
een breed perspectief

Het	stimuleren	en	beoordelen	van	het

functioneren	van	medewerkers	is	een

van	de	belangrijkste	taken	van	een	lei-

dinggevende.	Samen	in	gesprek	zijn

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

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

kennis	van	het	vak,	inlevingsvermogen,	gespreksvaardigheden	en

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

drempel	om	beoordelen	(en	waarderen)	als	vanzelfsprekende	afron-

ding	van	de	gesprekkencyclus.	Belangrijke	onderdelen	in	de	leer-

gang	zijn	de	onderzoeksmatige	collegiale	visitatie,	het	verbeterplan

en	(persoonlijkheids)testen.	Ook	komen	modellen,	theorieën,	prak-

tische	en	procedurele	zaken	rondom	het	voeren	van	functionerings-

gesprekken	en	beoordelen	aan	de	orde.

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

directeuren	en	startende	schoolleiders	po	en	vo

Startdatum:	8	november	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

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

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

onder	‘Regie	en	strategie’)

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

stimulerendbeoordelen

eendaagse training

Inspectiebezoek: een
verantwoorde zelfevaluatie

In	hoeverre	is	een	school	ook	de	school	die	zij	wil	zijn	of	zegt	te	zijn

en	in	hoe	kan	zij	dit	verantwoorden	naar	de	inspectie?	Hoe	houdt

de	schooldirecteur	regie	op	het	bezoek	van	de	inspecteur	op	school

en	op	welke	wijze	zorgt	hij/zij	voor	een	effectieve	informatie-uitwis-

seling	met	zijn/haar	bestuur?	Hoe	organiseert	hij	de	voorbereiding

in	samenspraak	met	de	intern	begeleider	en	het	team?	Deze	een-

daagse	training	gaat	over	het	waarderingskader	2017,	handvatten

voor	de	voorbereiding	van	het	inspectiebezoek	en	over	zelfevalu-

atie.	Dit	in	de	wetenschap	dat	de	inspectie	in	het	toezicht	steeds

meer	uitgaat	van	de	zelfevaluatie	door	schoolbesturen	en	scholen.

Doelgroep:	schoolleiders	en	intern	begeleiders	po

Data: 13	november	2018	of	9	april	2019

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

(Trainingen)

Nieuw!

Nieuw!
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leergang stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief

‘Als je goed personeel wilt, hoort daar beoordelen bij’
De meeste scholen en besturen hebben de gesprekken-
cyclus prima op orde. Tenminste, zolang de focus op het
heden of de toekomst ligt. Maar beoordelen hoe een
leraar de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd, en daar
ook consequenties aan verbinden, daar zien sommige
directeuren tegenop. Het slechten van deze drempel is
een van de doelen van de nieuwe leergang ‘Stimulerend
beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief’
die dit najaar van start gaat bij het AVS Centrum Educatief
Leiderschap. tekst susan de boer

“Directeuren	vinden	het	vaak	moeilijk	om	teamleden	te	beoordelen

en	een	‘prijskaartje’	te	hangen	aan	die	beoordeling”,	weet Tom

Roetert,	senior	adviseur	bij	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap

en	projectleider	en	hoofddocent	van	de	leergang.	“Maar	het	beoor-

delingsgesprek	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	gesprekken-

cyclus.	Beoordelingen	staan	niet	los	van	functioneringsgesprekken.

Het	is	belangrijk	niet	alleen	naar	het	heden	en	de	toekomst	te	kij-

ken,	maar	ook	stil	te	staan	bij	wat	bereikt	is.	Een	gesprek	betekent

aandacht	en	mensen	gedijen	daarop. We	zien	meer	welbevinden

en	minder	ziekteverzuim	in	sectoren	waar	een	strakke	gesprekken-

cyclus	wordt	gehanteerd,	inclusief	beoordeling.”	Dat	directeuren

opzien	tegen	het	onderdeel	‘beoordelen’	komt	volgens	Roetert

vaak	voort	uit	onduidelijkheid	in	het	beleid.	“Niet	altijd	zijn	binnen

een	stichting	of	bestuur	de	zaken	op	orde.	Soms	blijkt	bijvoorbeeld

dat	op	de	ene	school	andere	instrumenten	worden	ingezet	dan	op

de	andere.	Of	het	gezag	van	een	directeur	wordt	niet	zomaar	aan-

vaard,	bijvoorbeeld	als	hij	of	zelf	geen	leservaring	heeft.	Dat	kan

mensen	onzeker	maken.	”

Roetert	benadrukt	dat	de	leergang	breder	reikt	dan	alleen

beoordelen.	“Zowel	als	het	gaat	om	de	gesprekkencyclus	tussen

medewerker	en	leidinggevende	als	de	gesprekken	in	het	perspec-

tief	van	HR-beleid	en	organisatieontwikkeling.	Denk	hierbij	aan

zaken	als	levensfase,	ambities,	talenten	en	het	welbevinden	van

teamleden.”

Intensief De	leergang	Stimulerend	beoordelen	is	opgezet	op

verzoek	van	directeuren	zelf.	Het	is	een	intensieve	scholing,	waarin

naast	literatuurstudie	veel	aandacht	is	voor	intervisie	en	zelfreflec-

tie.	Deelnemende	directeuren	doen	een	persoonlijkheidstest	en

gaan	in	groepjes	bij	elkaar	op	schoolbezoek:	hoe	beoordeel	je,	hoe

zit	de	cyclus	in	elkaar,	welke	instrumenten	gebruik	je	en	hoe	doe	je

de	verslaglegging?	“Het	gaat	erom	elkaar	te	bevragen	en	te	leren

van	elkaar”,	zegt	Roetert.	“De	ontvangende	directeur	krijgt	als	het

ware	een	gratis	audit.	Uit	andere	trajecten	weten	we	dat	werken

met peergroups	vruchten	afwerpt.	Het	contact	met	medecursisten

is	laagdrempelig.”	Samen	met	de	visitatiegroep	maakt	de	directeur

een	verbeterplan,	dat	wordt	gepresenteerd	op	de	laatste	dag	van	de

leergang.

Personeelsbeleid ‘renoveren’ Het	is	nuttig	dat	op	de	scholen

binnen	een	stichting	dezelfde	aanpak	wordt	gebruikt.	Met	dezelfde

procedures,	formulieren	en	instrumenten.	PCPO	Midden-Brabant

heeft	daarom	vorig	schooljaar	een	stichtingsbrede	studiedag	over

personeelsbeleid	en	beoordelen	georganiseerd,	die	werd	begeleid

door Tom	Roetert. Toen	kwam	ook	het	aspect	‘beoordelen’	aan	de

orde.	Bestuurder	Arnoud Wever:	“We	wilden	ons	personeelsbeleid

als	het	ware	renoveren	en	beter	laten	aansluiten	bij	persoonlijke

idealen	en	ambities	van	teamleden. Tijdens	de	studiedag	ontston-

den	waardevolle	discussies,	zoals	over	de	vraag	wat	we	verstaan

onder	een	goede	leraar	en	waar	we	naartoe	willen	met	de	stich-

ting. We	stelden	vast	dat	we	goed	personeel	willen.	Daar	hoort

beoordelen	bij.	Als	je	dat	niet	doet,	krijg	je	klagende	ouders	en

een	negatieve	sfeer.”	Bij	PCPO	zijn	de	hoofdlijnen	op	iedere	school

hetzelfde.	Maar	omdat	de	scholen	verschillend	zijn,	verschillen

ook	de	competenties	die	per	school	nodig	zijn. Wever:	“We	hebben

bijvoorbeeld	een	school	waar	alle	leerkrachten	geschoold	zijn	in

NT2-onderwijs.	Ook	verschillen	de	directeuren	in	de	manier	waarop

ze	communiceren.”

Op maat De	leergang	Stimulerend	beoordelen	kan	door	indivi-

duele	directeuren	worden	gevolgd,	maar	ook incompany worden

georganiseerd.	Zowel	Roetert	als Wever	zien	in	dat	laatste	grote

voordelen.	Roetert:	“Het	wordt	makkelijker	om	als	scholen	bin-

nen	een	stichting	uit	te	komen	op	dezelfde	procedures	en	beleid.”

Wever:	“Een	uniform	beleid	maakt	het	makkelijker	voor	personeel

om	over	te	stappen	naar	een	andere	school.	En	de	discussies	die

ontstaan	maken	standpunten	helder	en	dragen	bij	aan	verbetering

van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.”

Doelgroep: (cluster)directeuren,	schoolleiders,	adjunct-

directeuren	en	startende	schoolleiders	po	en	vo

Data: 8	en	9	november	(incl.	overnachting),	30	november	2018,

17	en	18	januari	(incl.	overnachting),	14	maart	2019

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

stimulerendbeoordelen

Hoofddocent Tom	Roetert:	“We	zien	meer	welbevinden	en	minder
ziekteverzuim	waneer	een	strakke	gesprekkencyclus	wordt	gehanteerd.”

Nieuw!
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voor: (v)so/s(b)o-scholen

van: Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

(LECSO) i.s.m. Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Stichting

School & Veiligheid

wat: richtlijn

Richtlijn fysiek beperkend
handelen

De ‘Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeper-

kende maatregelen binnen het onderwijs’ helpt betrokkenen

binnen en buiten de school om afspraken te maken over fysiek

en/of vrijheidsbeperkend handelen door het vastleggen van

afspraken in een protocol. Omdat hiervoor binnen het onderwijs

geen wettelijk kader bestaat, hebben veel scholen vragen

over wat er wel of niet kan als het gaat om fysiek ingrijpen bij

situaties waarin de veiligheid in het geding is. Ook in drukvorm

beschikbaar via info@lecso.nl, www.lecso.nl

voor: (pionierende en innovatieve) leraren

van: Onderwijscoöperatie

wanneer: 5 oktober

waar: ROC Midden-Nederland, Amersfoort

wat: gratis festival

LOF-festival
Dag in het teken van innoverende initiatieven en het delen

van opgedane kennis en ervaring. Een ontmoetingsplaats

voor vernieuwers. Met sprekers als lector Leren & Innoveren

Marco Snoek en Paul Iske van het Instituut voor Briljante

Mislukkingen. En workshops, bijvoorbeeld ‘Breinbewust

onderwijs’ en ‘Robotica, mag het wat meer zijn’. Uiteraard

ook ontmoetingen met (oud-)pioniers, waaronder de

huidige deelnemers van het LerarenOntwikkelFonds (LOF)

en Onderwijs Pioniers MBO, samen met hun coaches.

Daarnaast zijn leraar-juryleden en onderzoekers aanwezig.

https://loffestival.onderwijscooperatie.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders

van: ministerie van OCW

wat: tool

Schoolvakanties
Handige tool waarmee je, door het beantwoorden van twee vra-

gen, snel ziet wanneer de schoolvakanties in je regio zijn. In een

paar stappen een uitgebreid overzicht tot en met de zomer van

2022. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/

wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-mijn-regio

voor: leraren, teamleiders, schoolleiders, medewerkers

kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs,

ontwikkelaars van leermiddelen, onderwijsonderzoekers

van: NRO

wanneer: 31 oktober

waar: Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Onderwijs en onderzoek
Met onderzoek onderwijs vernieuwen, samen op koers. Hoe kan

onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs?

Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en

praktijk en hoe dragen die bij aan de kwaliteit van het onder-

wijs? Een dag vol inspiratie en kennisdeling. Ontmoet deelne-

mers die ook interesse hebben in de combinatie van onderwijs

en onderzoek. Ontdek samen hoe beide elkaar versterken.

Met een ruime keuze uit 30 workshops voor po, vo, (v)so en

mbo. www.nro-congres.nl

voor: leraren

van: Frans Ottenhof en Gerard Rozing, Ten Brink uitgevers

wat: boek

Wat doen goede leraren anders
Onderwijs is een ambacht. Het vraagt veel van de leraar om

leraar te zijn. Het antwoord op de vraag hoe het beter kan

vinden de auteurs bij de leraren die zij zelf goed vonden:

wat deden zij anders? Er is ook gezocht in de onderwijs-

kundige literatuur: welke didactiek is effectief? 15 thema’s

staan centraal, zoals motivatie, start van de les, onderwijs

en stress, maak je eigen onderwijs, zelfstandig werken,

toetsen, drukte in de klas. Naast observaties in het leslokaal

en praktische informatie worden ook goede werkvormen

belicht. De auteurs geven op 3 oktober in Amsterdam een

workshop over dit onderwerp. ISBN 978 90 77 866 450,

info@tenbrinkuitgevers.nl (workshop)
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voor: schoolleiders po

van: TechniekTalent.nu

wanneer: 9 oktober, 20 november, 15 januari, 26 maart

wat: serie webinars

W&T-onderwijs implementeren
Zoomt in op het ontwikkelen van een gedragen visie op en

beleid voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs, met

als uiteindelijk doel implementatie ervan in het curriculum.

Met onderwerpen als: ‘Wat is je rol als schoolleider bij het

ontwikkelen van W&T-onderwijs?’, ‘Hoe zorg je voor draagvlak

binnen je team?’ en ‘Hoe ondersteun je je teamleden bij starten

met O&O-leren?’. www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/

aan-de-slag-met-wt-onderwijs/webinar-voor-schoolleiders

voor: iedereen die in, op of rond de school werkt aan een

gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten (po, vo en

mbo)

van: Gezonde School

wanneer: 30 oktober

waar: Landgoed Zonheuvel, Doorn

wat: gratis congres

Gezonde School
Werken aan een gezonde leefstijl op school is en blijft een

populair onderwerp. Elke school zet zich hiervoor in, maar hoe

maak je de juiste keuzes? Hoe krijg je een gezonde leefstijl in

het DNA van een school? Wat werkt wel en wat niet? Met prik-

kelende lezingen, interactieve discussies en workshops,

inspirerende praktijkvoorbeelden, ontmoetingen en gesprekken.

www.gezondeschool.nl/congres

voor: leraren

van: uitgeverij Phronese

wat: boek

De terugkeer van het lesgeven
In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren gemini-

maliseerd. Ze moeten een ‘coach’ zijn of een ‘lerende onder

lerenden’ en leerlingen moeten vooral ‘autonoom leerstof tot

zich kunnen nemen’. Via zijn drieslag kwalificatie, socialisatie en

subjectificatie laat onderwijspedagoog Gert Biesta zien dat de

rol van lesgeven, en daarmee die van de leraar, niet uitgespeeld

is. Hij pleit niet voor een terugkeer van de traditionele leraar,

maar voor een ‘derde weg’ waarin het werk van leraren integraal

onderdeel van het onderwijs blijft. ISBN 9789490120290,

www.uitgeverijphronese.nl

voor: leidinggevenden scholen en samenwerkingsverbanden

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

wat: scan/benchmark

Passend onderwijs-scan
Geeft inzicht in stand van zaken van Passend onderwijs op

je school en aanknopingspunten voor gesprekken. Maakt

ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de

voortgang. De gesprekshandleiding geeft handvatten voor een

gesprek over de uitkomsten en bevat tips om tot een werkplan

met actiepunten te komen. De Collegiale Ontwikkelingsgerichte

visitatie Passend onderwijs (COP) levert informatie op over hoe

de ondersteuning in de school verder kan worden versterkt.

https://scanpassendonderwijs.nl

voor: leidinggevenden, bestuurders,

personeelsfunctionarissen, oudere leraren uit po en vo

van: Loyaal Leven

wanneer: 7 november

waar: De Poorterij, Zaltbommel

wat: middagsymposium

Verzilveren of verzuren?
Wat is er nodig om oudere leerkrachten te ondersteunen en sti-

muleren zodat ze tevreden hun pensioen bereiken? Senioren in

het onderwijs vormen een rijke bron van kennis en vaardigheden

waar de school en de jongere leerkrachten veel profijt van kun-

nen hebben. Maar vaak wordt op scholen te laat over duurzame

inzetbaarheid en goed seniorenbeleid nagedacht. In plaats van

het verzilveren van alle kennis en ervaring dreigt verzuring.

Hoe voorkom je dit als leidinggevende of personeelsfunctiona-

ris? www.loyaalleven.nl voor: schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en overig

personeel po

van: Redactieraad Arbocatalogus PO

wanneer: 14 november

waar: Muntgebouw, Utrecht

wat: gratis Arbocongres

Duurzame inzetbaarheid
Hoe vertaal je duurzame inzetbaarheid naar de praktijk?

Hoe maak je de juiste keuzes? De antwoorden worden

afgestemd op de verschillende niveaus binnen de school

(bestuur, leidinggevende, werknemer). In de workshops

krijgen deelnemers tips en kunnen ze vragen stellen

aan deskundigen. Opening door Geke Faber, voorzitter

Vervangingsfonds. Dagvoorzitter Paul van Liempt (journalist

en columnist RTL Z/BNR) leidt de plenaire discussie met de

sociale partners in het (primair) onderwijs, waaronder de AVS.

www.arbocataloguspo.nl
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Ga	ook	aan	de	slag	met	gratis	lesmateriaal!
Bestel	nu	het	Eurowijs	lesmateriaal	voor	jouw	groep

Nu weet ik hoe een
pinautomaat werkt!

Anna
7 jaar, groep 4

Het allerleukste vond ik de
filmpjes. Vooral het filmpje

over nep en echt geld.
Dat wist ik helemaal niet.

Teun
11 jaar, groep 7

Eurowijs heeft lesmateriaal voor
alle groepen van onze school.
De combinatie van filmpjes en
opdrachten zorgen ervoor dat de
les afwisselend is. De leerlingen
vinden geld ook een leuk onder-
werp, dus het is echt een fijne
en meteen waardevolle les om te
geven. Ook fijn trouwens dat het
weinig voorbereidingstijd kost.

Juf Chantal groep 3

GRATIS

www.eurowijs.nl

Omgaan
met	geld
kan	je	leren
Eurowijs is het meest uitgebreide financiële
lesmateriaal voor het basisonderwijs

Voor iedere groep is er passend
lesmateriaal zodat leerkrachten
dit gemakkelijk kunnen opnemen
in de jaarplanning. De combinatie
van aansprekende filmpjes en het
kleurrijke lesmateriaal zorgen voor
een leerzame maar vooral ook

Eén op de 3 basisscholen in
Nederland bestellen jaarlijks het
gratis materiaal waardoor al meer
dan 220.000 leerlingen met plezier
aan de slag zijn gegaan met
thema’s zoals geld, pinnen, en

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc.indd  1 17-09-18   15:55

WORD EEN
WERELDWIJDE
ONDERWIJSPROFESSIONAL!

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. Verder helpen in
hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? Op reis met Edukans
combineer je verbetering van je eigen onderwijsvaardigheid
met bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.

REIS MEE!
Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle informatie
en filmpjes van de world teachers in actie.

EDUKANS.NL/WORLDTEACHER

18078_EDU_WT_Advertentie World Teacher 210x297.indd   1 06-09-18   14:44
21-8000-0946-01 AVS KP 2018-2019-02 Kleur: fc

– Advertentie –
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   Directeur Onderwijs (wtf. 0,5—1,0)

De directie van de Talentencampus Venlo is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Talentencampus Venlo

Vacature Talentencampus Venlo

Binnen Talentencampus Venlo (TCV) werken kinderopvang, basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd samen.

De betrokkenheid en participatie van ouder/verzorger is van groot belang. Het is een vooruitstrevend concept, Passend

Onderwijs pur sang.

De directeur Onderwijs stuurt onderwijs en leerlingenzorg aan, bewaakt inhoudelijke identiteit biedt een stevige

bijdrage aan de innovatieve doorontwikkeling van de TCV op de gebieden onderwijs, opvang en bedrijfsvoering.

De directeur kent kwaliteitszorg als aandachtsgebied en onderhoudt relaties met partners in de omgeving.

De directeur onderwijs is de spin in het web van zorg en onderwijs.

Voor inhoudelijke informatie kun je bellen met de heer Frans Vullings, algemeen directeur Talentencampus Venlo,              

telefoonnummer: 077-8500026, dan wel via de website www.talentencampusvenlo.nl

Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij u naar onze website www.fortior.nl

Interesse?

Stuur of mail dan de sollicitatiebrief voorzien van CV vóór woensdag 10 oktober naar:

Talentencampus Venlo                                                                                                           

T.a.v. Frans Vullings algemeen directeur

Rijnbeekstraat 8, 5913 GB Venlo  

Of emailadres f.vullings@talentencampusvenlo.nl    

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

1007-01.indd   1 17-09-18   16:12
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19 en 20 november 2018
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Uitgelicht
thema _ Omgaan met ‘nieuwe’ leraren
Scholen boren allerlei nieuwe doelgroepen aan om

maar genoeg personeel voor de klas te krijgen.

Wat betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het team

en de organisatie? Hoe begeleid je deze ‘nieuwkomers’?

“Het vraagt een zekere innovatiebereidheid van de

schoolleider. Die moet op een andere manier met

personeel durven omgaan.” pagina 10

reportage _ Toelichting CAO PO
Het AVS-bestuur de cao-onderhandelaars toerden in

september door het land om schoolleiders nader te

informeren over de inhoud en achtergronden van de

CAO PO 2018-2019. Ook kwam de (vervolg)inzet van de

AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. “Erg waarde-

vol voor de beeldvorming en het vertrouwen in een goed

vervolg.” pagina 20

actueel

Foto omslag: Hans Roggen

– Advertentie –
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Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | T 071 75 10 200 | info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -

CORPUS ‘reis door de mens’ biedt scholen de ideale combinatie van en-
tertainment en educatie. Leerlingen doen op eigentijdse en aansprekende
manier kennis op over het menselijk lichaam én over het belang van Veel
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven. Wees ook een ‘Gezonde
School’!

Audiotour door het lichaam
Iedere 7,5 minuut start een nieuwe groep de ‘reis door de mens’. De
leerlingen beleven in afzonderlijke groepen van maximaal 16 personen
(incl. minimaal 1 begeleider) de ‘reis’ die ze meeneemt van de knie tot de
hersenen en in de verschillende delen van het lichaam laat zien hoe het
lichaam werkt. Het ontstaan van nieuw leven in de baarmoeder, de weg
van een broodje kaas door de spijsvertering, het continu kloppen van het
hart … alles komt voorbij in een ‘super biologieles’. Ademen, kijken en
horen doen we zonder na te denken maar is het niet bijzonder dat al deze
processen tegelijkertijd plaatsvinden? Het besef hiervan is de sleutel tot
een gezonder leven! Tijdens de reis worden de leerlingen begeleid door
een audiotour. De ‘reis door de mens’ duurt 55 minuten.

‘mijn CORPUS’
Na de ‘reis door de mens’ is het tijd om in eigen tempo het bezoek te
vervolgen in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte van CORPUS. Door
interactieve games en testjes kan op een speelse manier kennis opgedaan
worden over de werking van het menselijk lichaam én over het belang van
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven! De gemiddelde ver-
blijfsduur in ‘mijn CORPUS’ is 60 minuten. Bij de bevestiging van de groeps-
reservering wordt gratis een digitale educatieve speurtocht meegezonden.

Combinatietickets
Een bezoek aan CORPUS combineren met een ander uitstapje? Samen
met een aantal bezienswaardigheden en attracties in de omgeving heeft
CORPUS voor scholen voordelige combinatietickets samengesteld. Zie
www.corpusexperience.nl voor de beschikbare combinatietickets.

CORPUS werkt met tijdsloten. Het is dus van belang om tijdig een
reservering te maken zodat het gewenste aantal groepen achter elkaar
ingepland kan worden. De medewerkers van de reserveringsafdeling van
CORPUS plannen graag met u het bezoek.

CORPUS ‘ReiS dOOR de menS’
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