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Uitgelicht
thema _ Particulier onderwijs in de lift
Het aantal particuliere scholen is bescheiden, maar

groeiende. Ze maken onder andere meer persoonlijke

aandacht voor het kind (po) en versnelling van de

eindfase (vo) mogelijk. Inspectie en wetenschap zien

echter ook bezwaren: segregatie ligt op de loer.

Pagina 8

achtergrond _ Zij-instromer heeft
meerwaarde voor je school
Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-

instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben

andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende

leerkrachten, vooral op het gebied van klassen-

management. Maar: ‘Voor de school is het beslist winst

dat er mensen van buiten komen.’ Pagina 22

achtergrond _ Afstandsonderwijs als kans
Middelbare scholen zetten inmiddels online docenten in voor

tekortvakken. Ook sommige basisscholen denken dat

afstandsonderwijs het lerarentekort kan helpen verkleinen.

Al is het niet onomstreden. ‘Dit vraagt wel om een andere visie

op onderwijs.’ Pagina 26

thema _ In een klas met acht (of nog minder)
Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht. Voor kinderen

met een zorgvraag kan het een weliswaar prijzige, maar

noodzakelijke oplossing blijken. Twee moeders, één

dochter en een schooldirecteur over hun keuze voor

particulier onderwijs. Pagina 12
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Zakdoekje leggen
Kent u nog dat versje ‘zakdoekje leggen’? Iedereen in de kring, gezicht naar

het midden, ogen dicht en als degene die eromheen mag huppelen het zak-

doekje heeft neergelegd, kijkt iedereen daarna hoopvol over een schouder

of de zakdoek er ligt. Ligt hij bij jou, dan spring je op om achter degene die

het heeft neergelegd aan te rennen. Ben je snel, dan kun je tikken, maar die

ander kan ook sneller zijn en op jouw plekje gaan zitten…

Kent u dan ook het versje ‘buideltje leggen’? Alle sociale partners in de

kring, gezicht naar het midden, ogen stiekem open en als minister Slob – of

is het minister-president Rutte? – die eromheen mag huppelen het buideltje,

waarvan het niet geheel duidelijk is wat erin zit, heeft neergelegd, kijkt

iedereen daarna hoopvol over de schouder of er wat ligt. Ligt er überhaupt

ergens iets?? Is het genoeg?? De moeite waard om op te springen en te

rennen? Wie moet er precies snel genoeg zijn?? Wie wil er op welk plekje

zitten??

Helaas is het een slechte analogie. De investering die neergelegd moet wor-

den, is een bloedserieuze zaak. En tot een nieuwe CAO komen is bepaald

geen spelletje. De enige zakdoekjes die op dit moment in het spel zijn,

zijn de tissues die af en toe nodig zijn om tranen weg te pinken bij de diep

trieste situatie die aan het ontstaan is in het onderwijs. Het schoolleiders-

tekort en het lerarentekort lopen dramatisch op en blijkbaar zijn harde actie

en alarm nodig om de politiek wakker te schudden.

Is het echt nog een moeilijke vraag? Waar leg ik mijn zakdoekje neer?

Den Haag, word alsjeblieft wakker! De situatie in onderwijs is geen

spelletje! Investeren moet. Want wie begeleidt er anders straks nog

het zakdoekje leggen op het schoolplein?? �

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS zijn terug

te lezen via www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air november 2019
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Wij staken op 6 november!
Iedere leraar heeft recht op een schoolleider

Meld je aan via:
avs.nl/schoolleidergezocht

Doe mee!
Voor jezelf,

voor je collega’s,
voor je school,

maar vooral voor
je leerlingen, dus
voor de toekomst
van Nederland!

ac tueel
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stevig signaal aan tweede kamer nodig: investeer in onderwijs!

AVS roept op: staak mee op 6 november
Samen met de andere onderwijsbonden roept de AVS alle leden op om donderdag 6 november te staken.
Ook tijdens het debat over de onderwijsbegroting die dag willen we de Tweede Kamer er samen van overtuigen
dat het anders moet. Laat je ook horen, via bijeenkomsten in het land en sociale media. Voor lagere werkdruk,
voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris.

We roepen alle scholen in het

basis-, speciaal- en voortgezet

onderwijs op om 6 november de

deuren te sluiten. Op de geza-

menlijke actiewebsite kun je

die dag het Kamerdebat volgen.

Via onze sociale mediakanalen

– betrek ons via @schoolleider –

kun je laten weten wat je

ervan vindt dat het kabinet

ondanks het personeelstekort

en begrotingsoverschot géén

extra investeringen doet in het

onderwijs. Het debat wordt ook

uitgezonden op de regionale

bijeenkomsten op diverse plek-

ken in het land.

Kom naar Den Haag of
regio-bijeenkomst
Op meerdere plaatsen in

het land organiseren de

gezamenlijke onderwijsbonden

manifestaties. Er zijn grote

bijeenkomsten in Leeuwar-

den, Amsterdam, Den Haag,

Eindhoven en Utrecht, maar

ook kortere manifestaties

voor leraren en schoolleiders

in Gelderland en Overijssel.

De AVS concentreert zich op

een bijeenkomst voor school-

leiders in Den Haag. _

Meld je aan
Laat ons weten wat

jij en jouw school

doen via www.avs.nl/

schoolleidergezocht.

Kom je naar Den Haag of

naar één van de andere

manifestaties? Ook als je

school of bestuur eigen

acties opzet, horen we

dat graag.

Geen toezeggingen na
overleg bonden met Rutte
De AVS, CNV Onderwijs, AOb, FvOv en werkgevers
organisaties PORaad en VOraad hebben op 16 oktober
overlegd met ministerpresident Rutte en minister
Slob. Onderwerpen waren de forse en groeiende
personeelstekorten in het onderwijs en de hoge werk
druk. Het leverde nog geen concrete toezeggingen op.

‘We hebben nogmaals de urgentie van de problematiek toege-

licht’, aldus AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos, die bij het overleg

aanwezig was. ‘Zeker ook de problemen waar schoolleiders mee

geconfronteerd worden. Het tekort en de werkdruk zijn nadruk-

kelijk aan de orde geweest.’ Samen met de premier en minister zijn

oplossingsmogelijkheden verkend. Over wat dit concreet voor het

onderwijs betekent, volgt op korte termijn nader overleg.

PO-Raad, VO-raad en bonden vroegen voor de zomer om een

noodpakket van 423,5 miljoen euro voor 2020 om serieus werk

te maken van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk.

Ingrid Doornbos: ‘Het kabinet erkent de huidige problemen in het

onderwijs als een groot maatschappelijk vraagstuk. Het is goed dat

minister-president Rutte en minister Slob die nu zien, zeker ook

voor schoolleiders. Er zijn echter nog geen concrete toezeggingen

gedaan, dus de staking op 6 november gaat gewoon door.’ _

AVS-leden: “Flexibeler
omgaan met vakanties”
Liefst 79% van de schoolleiders wil flexibeler kunnen
omgaan met onderwijstijd en 84% wil meer tijd voor
leervragen in het kader van Passend Onderwijs.

Dat blijkt uit een onderzoek van de AVS over onderwijstijden,

uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Het merendeel van de

schoolleiders (69%) is tevreden met het aantal schooldagen.

Een even grote groep is tevreden met de totale hoeveelheid

onderwijstijd, terwijl 22% die te groot vindt en 9% juist te

klein. Over de systematiek van verplichte en vrij te plannen

vakanties en een zomervakantie is men meer verdeeld. Over

beide onderwerpen is vrijwel precies de helft tevreden en de

andere helft niet.

De AVS pleit al langer voor flexibilisering van onderwijstijd.

Als inhoudelijke motivatie voor flexibele schooltijden hebben

schoolleiders vooral het belang van maatwerk voor leerlingen op

hun netvlies, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Tegelijkertijd

merken wij bij veel schoolleiders zorgen over de vraag of flexibi-

lisering haalbaar is in een tijd van grote lerarentekorten en hoge

werkdruk. Dit pleit er voor om flexibilisering zeker mogelijk te

maken, maar altijd als keuze van de school zelf.”_

3k ader prim air november 2019
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niet eerder zo’n brede betrokkenheid bij herziening curriculum

Voorstellen ontwikkelteams
Curriculum.nu ingediend
Laat voorstellen van de schoolleiders en leraren de basis vormen voor herziening
van curriculum, kerndoelen en einddoelen. Zorg voor voldoende tijd en middelen.
En veranker digitale geletterdheid en burgerschap in het curriculum. Dit zijn de
belangrijkste van de adviezen die Curriculum.nu op 10 oktober indiende bij minister
Slob van Onderwijs.

De AVS ziet veel kansen in

deze vernieuwing, die moet

zorgen dat de landelijk vast-

gelegde onderwijsdoelen leer-

lingen beter voorbereiden op

hun toekomst. AVS-voorzitter

Petra van Haren: “Door de

overladenheid terug te drin-

gen en tot een kerncurricu-

lum te komen dat zeventig

procent van de onderwijstijd

beslaat, is er volop ruimte om

in de school de dialoog aan te

gaan over de invulling van de

dertig procent vrije ruimte.

Het wordt een mooie uitda-

ging om ‘teacher in the lead’

te vertalen naar schoolniveau.

Dit betekent ook dat er van

schoolleiders gevraagd wordt

de professionele dialoog in de

school goed te voeren.”

Dertien jaar oud
De aanleiding voor de herzie-

ning is een breed gevoelde

noodzaak om het curriculum

integraal en samenhangend

te actualiseren. Het is dertien

jaar oud en wel op onderdelen

vernieuwd, maar ad hoc en

op versnipperde wijze. Vanuit

de politiek werd het belang

aangegeven van nieuwe leerge-

bieden Digitale Geletterdheid

en Burgerschap. Bij de huidige

herziening zijn voor het eerst

schoolleiders en leraren zelf

aan zet.

6.000 meedenkers
per ronde
Van maart 2018 tot oktober

2019 hebben 125 leraren

en 18 schoolleiders uit het

primair, speciaal en voortgezet

onderwijs in ontwikkelteams

voor negen leergebieden de

benodigde kennis en vaar-

digheden vastgelegd. In vijf

consultatierondes hebben ze

feedback opgehaald bij collega-

leraren en –schoolleiders,

wetenschappers, lerarenoplei-

ders, vervolgonderwijs, vakver-

enigingen, leerlingen, ouders,

maatschappelijke organisaties

en bedrijfsleven. Gemiddeld

dachten per ronde zo’n 6.000

mensen mee. Niet eerder was

er zo’n brede betrokkenheid bij

het curriculum.

Keuzeruimte
De schoolleiders en leraren

hebben duidelijke keuzes

gemaakt in wat belangrijk is

voor alle leerlingen, zoals een

soepele overgang van basis-

naar voortgezet onderwijs en

verbindingen tussen vakken

en leergebieden. Hun voorstel-

len beschrijven alleen de kern,

zodat lerarenteams meer eigen

keuzes kunnen maken in de

leerstof. De opbrengsten van

de ontwikkelteams zijn geen

concreet lesmateriaal voor in

de klas, maar vormen de basis

voor de herziening van de

kerndoelen.

Onderwijsveld betrekken
Na politieke besluitvorming

komt de nadruk te liggen op

bredere informatievoorziening

aan en betrokkenheid van scho-

len. Volgens de coördinatie-

groep van Curriculum.nu is het

essentieel dat het onderwijs-

veld actief betrokken blijft bij

de herziening, die immers in

het onderwijsveld uitgevoerd

moet worden.

Kritiek
Er is ook kritiek. De plannen

voor een nieuw curriculum

voor basis- en voortgezet

onderwijs zijn volgens vakver-

enigingen ‘veel te vaag’, ‘erg

algemeen geformuleerd’ en

‘nog lang niet af’, schrijft de

Volkskrant. Andere kritiek gaat

over het ‘heel ingewikkelde’

proces en de kwaliteit van de

tussenproducten. De Onder-

wijsraad noemde het project

vorig jaar niet scherp en rich-

tinggevend genoeg. Ook vindt

de raad dat het curriculum

doorlopend aangepast moet

worden en niet eens in de

zoveel jaar in één keer. Er zou

een permanente commissie

moeten komen – een advies

dat de Coördinatiegroep van

Curriculum.nu overneemt. �

De voorstellen, onderzoeken

en meer zijn te vinden op

www.curriculum.nu/downloads

Minister Slob ontving op 10 oktober jl. de adviezen van de ontwikkelteams, die mede bestaan uit leerkrachten
en schoolleiders. Dit is de eerste curriculumherziening waarbij zij zo’n grote rol spelen.
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16e montessori gaasperdam kreeg formatie niet blijvend rond

Eerste sluiting basisschool door lerarentekort
De openbare 16e Montessorischool in AmsterdamZuidoost sluit vanwege het lerarentekort per 1 januari
haar deuren. Dat heeft het schoolbestuur laten weten. De Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd.

Interimbestuurder Hubert de

Waard van de Stichting Sirius

voor openbaar primair onder-

wijs in Amsterdam-Zuidoost

liet lokale Amsterdamse

media weten dat hij er niet in

is geslaagd een volledig team

te vormen voor de leerlingen.

“Voor de zomer dachten we

de formatie rond te hebben,

maar die bleek na de vakan-

tie al snel niet te realiseren

omdat mensen uitvielen of

andere keuzes maakten”,

aldus De Waard aan de NOS.

Tijdelijk werd het probleem

met kunst en vliegwerk

opgelost met ingehuurde

leerkrachten en zzp’ers, maar

uiteindelijk zou de school vol-

gens hem na de kerstvakantie

vier leraren tekort komen.

Vertrek directeur
De Tweede Kamer heeft

geschokt gereageerd op het

besluit. Minister Slob van

Onderwijs stelde in een reac-

tie dat hij de sluiting van de

school heel vervelend vindt

voor de leerlingen en hun

ouders. Een woordvoerder

zegt ook dat de school zich

niet eerder bij het ministerie

heeft gemeld. De Inspectie van

het Onderwijs had de school

vorig jaar als ‘zwak’ beoor-

deeld. Als een van de oorzaken

wordt in het rapport het ver-

trek van de directeur en een

“aanzienlijk deel van de lera-

ren” anderhalf jaar geleden

genoemd, alsmede het grote

lerarentekort in Amsterdam.

Zwaardere beslissingen
AVS-voorzitter Petra Van

Haren laat op Twitter weten

dat schoolleiders steeds

zwaardere beslissingen moe-

ten nemen. Zij vraagt zich

af of formatie en vervan-

gingen nog wel te regelen

zijn voor een schoolleider.

De AVS blijft actie voeren

(#schoolleidergezocht) voor

meer erkenning en waarde-

ring van de beroepsgroep

schoolleiders. _

Meer informatie: www.avs.nl/

schoolleidergezocht

overzicht van regionale arbeidsmarktontwikkelingen

Nieuwe Onderwijsatlas PO:
oplopende tekorten en werkdruk

Is het voor veel scholen nu al moeilijk om vacatures
te vervullen, de komende jaren neemt het personeels
tekort nog verder toe. Het personeel is desondanks
overwegend tevreden over hun werk, maar vindt
wel de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit de vierde
Onderwijsatlas van Arbeidsmarktplatform PO.

Het aantal vacatures voor

directiepersoneel en onder-

steunend personeel is het

afgelopen jaar toegenomen.

De Onderwijsatlas, die

scholen ook in de brieven-

bus hebben ontvangen,

ondersteunt het primair

onderwijs in het oplossen

van arbeidsmarktvragen,

zoals oplopende personele

tekorten. Schoolbestuurders

zien bijvoorbeeld waar welke

tekorten gaan spelen en waar

het loont om in de regio of

met andere regio’s samen

te werken aan oplossingen.

Uit prognoses blijkt dat het

lerarentekort in de sector

de komende jaren fors zal

toenemen: van 1.700 fte in

2019 naar 4.880 fte in 2024.

Ook wordt voor de pabo een

dalend aantal gediplomeer-

den voorspeld: van 3.390 gedi-

plomeerden in 2019 naar zo’n

3.210 in 2024.

Over de tekorten aan directie-

personeel en ondersteunend

personeel is volgens de atlas

minder bekend. Wel is het

aantal vacatures voor directie-

personeel en ondersteunend

personeel het afgelopen jaar

toegenomen. Verder blijft vol-

gens de prognoses het aantal

zij-instromers stijgen.

Tevredenheid
De Onderwijsatlas becijfert

ook arbeidsmarktthema’s als

sociale zekerheid en verzuim,

professionele ontwikkeling

en baan- en opleidingste-

vredenheid. Zo geeft bijna

82 procent van het personeel

in het primair onderwijs aan

tevreden te zijn over het werk.

Ruim 69 procent van het

personeel oordeelt positief

over arbeidsomstandigheden.

Wel ervaart een aanzienlijk

deel een hoge werkdruk.

Zo geeft circa twee derde van

het personeel aan (te) veel te

moeten werken; management

en leraren vaker dan onder-

steunend personeel. _
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na 25 jaar aan voorstellen en amendementen:

Meer ruimte voor nieuwe scholen
Begin oktober heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen.
Minister Slob beoogt hiermee een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te
verkrijgen dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen.

De uitvoering van dit wets-

voorstel kent een lange voor-

geschiedenis. Al in 1994 is via

een amendement een voorstel

aan de Kamer voorgelegd met

het verzoek aanpassing van

het scholenbestand aan ver-

anderende voorkeuren moge-

lijk te maken. In de vorige

regering heeft de toenmalige

staatssecretaris Dekker het

idee van richtingsvrije plan-

ning nieuw leven ingebla-

zen. Minister Slob heeft het

onderwerp verder opgepakt

door met een wetsvoorstel te

komen.

Naar aanleiding van dat

wetsvoorstel zijn vele amende-

menten ingediend en door de

Tweede Kamer aangenomen,

onder andere voor kinderop-

vang bij nieuwe basisscholen,

afspraken over segregatie,

opname ouderbetrokkenheid

in kwaliteitstoets, evaluatie

na vijf, tien en vijftien jaar en

toezicht tot het daadwerke-

lijke startmoment.

Het ministerie van OCW heeft

een infographic gemaakt

waarin de essentie van het

wetsvoorstel wordt uitge-

legd. Deze is te vinden via

www.rijksoverheid.nl _

Meer informatie: AVS Help-

desk, helpdesk@avs.nl of

030-2361010

daling instroom gevreesd

Vmbo’s aan de slag voor beter techniekonderwijs
In oktober vond in Utrecht de landelijke ‘kickoff’ plaats van Sterk Techniekonderwijs. In januari 2020 kunnen
vmboscholen per regio hun goedgekeurde plannen voor beter techniekonderwijs gaan omzetten in concrete
acties. Voor kwaliteitsverhoging van het technisch vmbo heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel 100
miljoen euro beschikbaar gesteld.

De plannen van de regio’s zijn

erop gericht om de instroom

in het technisch vmbo en de

aansluiting van vmbo naar

mbo te verbeteren. Op het

vmbo-bb en –kb kiest nu

22 procent van de leerlingen

een technisch profiel, van

de vmbo-gl leerlingen kiest

slechts 10 procent hiervoor.

Het aandeel meisjes op het

technisch vmbo stijgt, maar

is nog steeds niet meer dan

5 procent. Voor de komende

jaren wordt een daling van

het absolute aantal leerlingen

voorzien, die met name het

vmbo zal raken. Bij gelijkblij-

vende percentages leerlingen

die een technisch profiel

kiezen, levert dit een groot

tekort aan mbo-studenten

op en een probleem op de

arbeidsmarkt. Dit terwijl juist

in de techniek de vraag naar

vakmanschap groot is.

78 STO-regio’s
In totaal dienden 78 regio’s

plannen in voor verdere ont-

wikkeling van hun techniek-

onderwijs in de komende vier

jaar. Een aantal bijgestelde

plannen wordt nog beoor-

deeld voor het einde van

2019. Bedoeling is dat alle

regio’s op 1 januari 2020

kunnen starten met hun

innovatieve plannen.

Binnen Sterk Techniekonder-

wijs ondersteunen Platform

Talent voor Technologie

(PTvT) en Stichting Platforms

Vmbo (SPV), in opdracht van

het ministerie van OCW, de

regionale samenwerkingen

van vmbo- en mbo-scholen

en het bedrijfsleven ter ver-

betering van het techniek-

onderwijs. _

Meer informatie:

www.sterktechniekonderwijs.nl

6

941484-02_006_17-Oct-19_14:15:53_walter



illustratie _ djanko
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pa r t i c u l ier  o n d erw i j s  in  d e  l if t

Kleinschalig en veel aandacht,
voor een bep erkte groep

thema _ publiek versus priva at

Over het thema

Normaal gesproken schrijven we liever zo min
mogelijk over de totstandkoming van onze
stukken, de inhoud zelf moet centraal staan.
Maar bij het in kaart brengen van het relatief
kleine, maar wel gestaag groeiende particuliere
onderwijsaanbod stuitten we op zoveel voor
zichtigheid en zelfs weerstand dat het iets zegt
over het thema zelf. Een significante ontwikkeling
waar over de hele linie – scholen, bijlesinstituten,
ouders – bijna niemand publiekelijk over durft te
praten, daar zit iets niet lekker.

Het dilemma: elke ouder wil het beste voor zijn
of haar kind, ook als daar een prijs aan vast
zit die niet voor iedereen betaalbaar is. Maar
tegelijkertijd lijken alle betrokkenen zich ook
wel te realiseren dat kansenongelijkheid op de
loer ligt. Onder andere daarover laten Monique
Vogelzang van de Onderwijsinspectie en directeur
Marc Peters van particuliere schoolorganisatie
Winford zich in dit nummer uit.
Daarnaast steekt het dat het reguliere onderwijs
stelsel zo belast is, dat het niet mogelijk is
kinderen die dat nodig hebben extra rust,
aandacht of uitdagingen te bieden. Dat ervoeren
de ouders, leerling en (voormalig reguliere)
schooldirecteur die in het tweede themaartikel
elk hun individuele keuze voor privaat onderwijs
toelichten.

Tot slot spraken we met vertegenwoordigers én
gebruikers van vier heel verschillende vormen
van particulier betaald aanvullend onderwijs,
ook wel schaduwonderwijs genoemd. Ook daarbij
rijst steeds vaker de – ons inziens terechte –
vraag of het reguliere basisonderwijs er op
de lange termijn niet door geschaad of zelfs
uitgehold wordt, maar de aanbieders voorzien
wel in een behoefte van scholen en ouders
en doen dat in sommige gevallen op een heel
verantwoorde, zelfs idealistische manier.

Het aantal particuliere scholen is bescheiden,

maar groeiende. Ze maken onder andere

meer persoonlijke aandacht voor het kind (po)

en versnelling van de eindfase (vo) mogelijk.

Inspectie en wetenschap zien echter ook

bezwaren: segregatie ligt op de loer.

tekst marijke nijboer
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pa r t i c u l ier  o n d erw i j s  in  d e  l if t

Toen de gemeente Amsterdam in 2015 opriep om voor-

stellen voor nieuwe soorten scholen in te dienen, leidde

dat tot maar liefst 124 inzendingen van mensen die zich

kennelijk onvoldoende in de bestaande scholen identi-

ficeren. Zij lijken onderdeel van een trend: particuliere,

privaat bekostigde initiatieven vormen een weliswaar

klein, maar elk jaar groeiend deel van het totaal aantal

leerlingen in Nederland. Steeds meer ouders hebben er

veel geld voor over om hun kind naar een privéschool

te laten gaan in plaats van een reguliere, publiek bekos-

tigde. Dat constateerde ook de Onderwijsraad, die voor

2020 ‘Publiek en privaat in het onderwijs’ tot speerpunt

nummer 1 benoemde.

Kleinschalig en veel aandacht,
voor een bep erkte groep

Ouders van basis-

schoolleerlingen

komen naar Winford

(9 po- en 8 vo-scholen)

omdat er iets niet

lekker loopt met hun

kind, vertelt directeur

Marc Peters. “Soms

zegt de basisschool:

‘We weten ervan,

maar kunnen er niets

aan doen met dertig

andere leerlingen in

de klas’. Vaak lukt

het een kind hier dan

wel.” Wat volgens hem

het verschil maakt: de

persoonlijke aandacht en gestructureerde begeleiding in

de ontwikkeling van het kind. “Wij trekken niet ander

personeel aan, maar zoeken wel pedagogisch sterke

mensen. Ze komen vaak vanuit het reguliere onderwijs.

Wij betalen hetzelfde, maar hier kunnen ze werken

zoals ze graag willen. De weinige administratie is kind-

gericht, er is weinig groot overleg, weinig rompslomp.”

Ook voor de schoolleider pakt het werk hier anders

uit: “Een school heeft maar zo’n tachtig leerlingen.

Daardoor heeft de schoolleider veel directer contact met

kind en ouders. Hij weet dat Pietje op dinsdagmiddag

karate heeft. De lijntjes zijn kort.”

Alles wat afwijkt Om welk onderwijs het ook gaat,

voor de onderwijsinspectie is belangrijk dat de kwali-

teit voor leerlingen goed is en dat het goed voorbereidt

op de samenleving. “Bij particulier onderwijs zien wij

vooral toe op de wettelijke vereisten, vertelt Inspecteur-

generaal Monique Vogelzang: “We kijken op school-

niveau naar veel van dezelfde deugdelijkheidseisen als

bij het reguliere onderwijs. Het verschil zit bij de kwali-

teit van de instelling. Bij particulier onderwijs kijken we

niet naar de bredere kwaliteitszorg: kwaliteitscultuur,

financiën, medezeggenschap.”

In het funderend onderwijs gaat het om minder dan

één procent van het onderwijsbestand; vaak zijn het kleine

Winforddirecteur Marc Peters:
“Soms zegt de basisschool:
‘We weten dat er iets niet lekker
loopt met dit kind, maar kunnen er
niets aan doen met dertig andere
leerlingen in de klas’.”

De onderwijsresultaten verschillen
per privéschool en zijn moeilijk te
vergelijken met ‘regulier’: het gaat
– zoals hier op Winford – om kleine,
snel wisselende groepen.
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Segregatie Veelgehoorde zorg over particulier onder-

wijs: de maatschappelijke tweedeling zou er alleen maar

door toenemen. Vogelzang: “In Nederland is de sociaal-

economische segregatie al vrij groot, in woonwijken én in

het onderwijs. Hoogopgeleide ouders kiezen voor bepaalde

scholen. Op private scholen zijn zij oververtegenwoordigd.

Zo worden de scheidslijnen in de samenleving steeds

dieper. Een belangrijke rol van het onderwijs is dat kin-

deren er leren samenleven. Als zij elkaar op school niet

meer tegenkomen, wordt het samenleven ingewikkelder.”

Peters spreekt dat deels tegen: “Het reguliere onderwijs

segregeert naar niveau en onderwijsbehoeften. Leerlingen

met een speciale onderwijsbehoefte krijgen daar nog

steeds geen natuurlijke plek aan tafel. Bij ons zitten zij

allemaal samen. Ze leren: iedereen is anders en heeft

zijn eigen leerpunten en eigen talenten. Ik denk dat de

samenleving ook enorm gebaat is bij het feit dat kinderen

een niveau hoger uitkomen. Zo brengen ze economisch

voor Nederland veel meer op. Als kinderen bij ons de hele

onderwijsroute zouden afleggen, zouden ze denken dat er

geen andere wereld bestaat. Maar ze blijven maar een paar

jaar en ze weten dat ze daarmee bevoorrecht zijn.”

Burgerschapsonderwijs zwak
Toch is er veel te zeggen voor sociaal-economisch gemengde

scholen. Hoogleraar sociologie Sietske Waslander (TIAS

School for Business and Society) merkt in een studie op

dat nieuwe scholen vaak worden opgericht om particu-

liere doelen te realiseren. “Publieke doelen van onderwijs

kunnen daardoor meer onder druk komen te staan.”1 De

basis voor onderwijs als maatschappelijke institutie ligt in

publieke waarden, gedeelde idealen en gezamenlijke erva-

ringen, stelt Waslander. “Die komen niet alleen tot uitdruk-

king in het curriculum, maar ook in schoolpraktijken en

in de bredere institutionele context waarbinnen scholen

functioneren.”2 Net als Monique Vogelzang ziet zij onder-

wijs als sociaal bindmiddel. “Vanuit dat perspectief moet

scholen. “Binnen de huidige kaders kunnen wij prima

naar dat onderwijs kijken.” Het particulier onderwijs ligt

niet dagelijks op haar bureau. “Dat betekent dat het alle-

maal redelijk gaat.” De onderwijsresultaten van privaat en

regulier onderwijs zijn wel moeilijk met elkaar te verge-

lijken: “Per privéschool verschillen ze nogal. Het gaat om

hele kleine groepen, de populaties zijn anders en wisselen

vaak. Kinderen blijven vaak maar voor één of een paar jaar.

We zien ook veel scholen komen en gaan.”

Bij Winford blijven leerlingen tussen de twee en vier jaar.

Directeur Peters: “Wij krijgen bijvoorbeeld havo 5-leerlingen

die in één jaar het vwo willen doen. We hebben begaafde

leerlingen, sportleerlingen, leerlingen met adhd, cognitieve

problemen, dyslexie of dyscalculie. Alles wat een beetje

afwijkt van het gemiddelde. Van de examenleerlingen van

het afgelopen jaar heeft meer dan zestig procent een jaar

gewonnen of is één niveau hoger uitgestroomd dan gepland.

Zo’n veertig procent komt op het geplande niveau uit.

Dus we winnen op cognitief terrein.”

e l d e r s  i n  e u r o pa

Zweden: Kunskapsskolan mislukt
In de jaren 90 verschijnen in het dan nog

homogene onderwijsveld friskolor, scholen

met een andere aanpak. Waaronder

commerciële aanbieders zoals de

Kunskapsskolan, die gepersonaliseerd

onderwijs geven. Friskolor ontvangen

publiek geld, maar mogen winst maken

en die vrij besteden. Drie decennia

later zijn de resultaten teleurstellend

gebleken. Zwakkere leerlingen doen

het op friskolor minder goed dan op

openbare scholen, sterke blijven op

hetzelfde niveau. Zestienjarigen gaan

met flinke leerachterstanden naar het

vervolgonderwijs. En de segregatie blijkt

toegenomen.2

Engeland: Zweden achterna
Het Verenigd Koninkrijk kent van oudsher

een traditie van private scholen. Meer

recentelijk starten hier geïnspireerd op het

Zweedse voorbeeld in 2011 free schools.

Ook deze blijken tot meer segregatie te

leiden. Dat is volgens Sietske Waslander

inherent aan een ruime keuzemogelijkheid

voor ouders. Ook de onderwijsresultaten

van de Britse variant vallen tegen.

België: twee slaagpogingen
Het aantal leerlingen op privéscholen is

net als in Nederland klein, maar groeiende.

Cognitief psycholoog Wouter Duyck

verbond die trend onlangs in dagblad

De Morgen mede aan de achterblijvende

kwaliteit van het reguliere onderwijs.

De onderwijsinspectie controleert op

minimumeisen. Leerlingen (po en vo)

nemen op vaste tijdstippen deel aan

landelijke examens. Wie na twee pogingen

niet slaagt, moet zich inschrijven bij een

door de overheid erkende school.

Monique Vogelzang, Onderwijsinspectie: “Een belangrijke rol van
onderwijs is dat kinderen er leren samenleven. Als zij elkaar op
school niet meer tegenkomen, wordt dat ingewikkelder.”
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onderwijs weliswaar meebewegen met maatschappelijke

veranderingen, maar ook tegenwicht bieden omwille van

de continuïteit en stabiliteit van de samenleving.” Dat mag

nog een stuk nadrukkelijker gebeuren, vindt Waslander.

“Burgerschapsonderwijs is al jaren een zwak punt in het

Nederlandse onderwijs. En de school als oefenplaats voor

democratisch samenleven is relatief zwak ontwikkeld.”

Proeftuin Marc Peters vindt dat particuliere scholen

met hun extra geld een proeftuin kunnen zijn waar ook

reguliere scholen van kunnen profiteren. Neem de indivi-

duele leerweg, zegt hij: “Het onderwijs heeft moeite met

de implementatie van ICT. Wij kunnen in onze kleine

klassen dingen uitproberen. Bij ons kun je in groep 7 zit-

ten, maar met begrijpend lezen in groep 6. Daarbij helpt

de computer met programma’s die precies weten waar het

kind staat. Wij kunnen met onze kinderen door alle vak-

ken heen een eigen tempo aanhouden.”

Vogelzang merkt echter niets van zo’n ‘proeftuineffect’.

“In het bekostigd onderwijs zie ik ook allerlei proeftuinen.

Bovendien is wat private scholen uitproberen moeilijk te

vertalen naar reguliere scholen. Omdat zij zo kleinschalig

zijn en vanwege hun voortdurend wisselende populatie.

De diversiteit in ons onderwijsstelsel is al enorm. Onze

inspecteurs zien bij het particulier onderwijs geen dingen

die heel anders gaan. Het is naar ons idee meer een geld-

kwestie dan dat het onderwijs daar uniek of beter is.” �

a l s  o u d e r  z e l f  e e n  pa r t i c u l i e r e  s c h o o l  o p r i c h t e n  vo o r  j e  k i n d

Marty Smit kon voor haar oudste dochter

geen school vinden die haar echt aansprak.

Met een paar anderen zette zij een visie

op papier. Die bleek aan te sluiten bij het

bestaande concept democratic education.

In 2007 startte democratische school

De Vrije Ruimte (po en vo) in Den Haag.

Autonomie is hier belangrijk. “We willen

kinderen vrijheid en vertrouwen geven om

hun eigen weg te bewandelen. Als iets niet

lukt, wachten ze niet op instructies, maar

zoeken uit hoe het wel kan. Ze komen heel

zelfverzekerd van school af. Wij gebruiken

de kerndoelen en toetsen als middel, niet

als doel. Daardoor hebben kinderen meer

plezier in het leren.”

Ouders betalen t 350 per maand voor het

eerste kind en minder voor elk volgend kind.

De leraren krijgen een onkostenvergoeding.

De meeste van hen hebben daarnaast een

parttime baan of een verdienende partner.

Smit: “Ik vind het schandalig dat er geen

bekostiging is voor dit soort onderwijs.

Wij willen een afspiegeling van de samen-

leving zijn. We hebben ook ouders met

een klein inkomen, die doen de auto weg

of slaan vakanties over om dit te kunnen

betalen.”

thema � publiek versus priva at

d e  c i j f e r s : k l e i n e p e r c e n tag e s ,
g e s tag e  g ro e i ,  g rot e  b e d r ag e n

Het aantal particuliere basisscholen groeide van ongeveer

35 in 2015 tot zo’n 60 in 2018; het aantal particuliere

middelbare scholen van 45 in 2015 tot 50 in 2018. In 2017

gingen ongeveer 6.000 van de 2,4 miljoen leerlingen

(0,25 procent van het funderend onderwijs) naar een

particuliere school. Ouders betalen tussen de t 3.600 en

t 27.900 euro per kind per jaar.

Veel scholen profileren zich met kleine klassen en

individuele leerplannen. Particuliere basisscholen bieden

brede vorming, extra persoonlijke aandacht of begeleiding

van leer- en ontwikkelingsproblemen. In het vo kunnen

leerlingen vaak twee leerjaren in één jaar doen of meer

aandacht krijgen voor leerproblemen. Onder particulier

onderwijs vallen ook thuisonderwijs, internationale of

buitenlandse scholen en zelfstandige exameninstellingen

voor algemeen voortgezet onderwijs.

Democratische school De Vrije Ruimte kan met 63 leerlingen niet bekostigd worden: de stichtings-
norm in Den Haag is minimaal 330.

1 ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Rondetafelgesprek VKC OCW
op 6 december 2018, Bijdrage prof.dr. Sietske Waslander.

2 S. Waslander (2018) ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen:
waarschuwingen van overzee’. Nederlands Tijdschrift voor
Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2018 nr 4.
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Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht. Voor kinderen met een zorgvraag –

van sociale aspecten tot hoogbegaafdheid – kan het een weliswaar prijzige, maar

noodzakelijke oplossing blijken. Twee moeders, één dochter en een schooldirecteur

over hun keuze voor particulier onderwijs. tekst larissa pans

In een klas
met acht
of nog minder

“Mijn zoon Maarten van 10 gaat sinds een maand

naar het privéonderwijs en voor het eerst zie ik hem

met plezier naar school gaan. Hij wordt daar als

volwaardig mens beschouwd en zijn mening wordt

serieus genomen. Hij krijgt verdiepende lesstof op maat

aangeboden en hiaten worden bijgespijkerd. Hier wordt

veel geoefend met empathisch gedrag en het aanleren

van sociale vaardigheden. Zijn nieuwe klas heeft maar

acht leerlingen, het is er veel minder druk en ze zitten

in een groot lokaal.

Maarten zat daarvoor tien maanden thuis met een burn-out.

Het was een verschrikkelijke tijd, frustrerend voor ieder-

een. Hij was totaal overprikkeld geraakt in het reguliere

onderwijs. Zo’n klas met 25 leerlingen in een kleine klas,

dat is toch net sardientjes in een blik? Kinderen zitten zó

dicht op elkaar, hij pikte alle onrust op en die moest op het

drukke schoolplein eruit door middel van heftige reacties

op anderen. Of andere kinderen ergerden zich aan hem.

Hij heeft een hoge intelligentie, was een soort van ‘in slaap

gevallen’ in zijn hoofd. Tijdens multidisciplinair overleg met

vele betrokkenen kwam de conclusie dat hij voorlopig niet

leerbaar was, niet zelfstandig, niet weerbaar. Hij zou vooral

niet moeten thuiszitten om tot rust te komen. Dagbesteding

bekostigd via de gemeente zou een volgende stap zijn.

Maarten vond het daar afschuwelijk. Ouders stelden voor

een andere school te zoeken, desnoods speciaal onderwijs.

Dat werd afgeraden, ook door de specialist die we hadden

ingeschakeld.

thema _ publiek versus priva at

a l s  j e  k in d  in  h e t  r eg u l ier e  o n d erw i j s  n ie t  k a n  a a r d en

Irene* woont in de buurt van Arnhem en heeft
naast een dochter op een reguliere school ook
een zoon op een particuliere. ‘Er hangt natuurlijk
een kostenplaatje aan. We bezuinigen op andere
dingen, maar dat is het ons waard.’
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Onbegrip in de klas Mijn man en ik hebben toen

zelf gezocht naar een passende school. Een particuliere

school kon hem eerst een maand laten proefdraaien. Deze

school wilde zelf observeren waar Maarten tegenaan liep.

We zagen dat het nu wel goed ging, de school heeft hem

een dik en overtuigend ‘ja’ gegeven en ook gezegd dat hij

wél ‘leerbaar’ is; dat hij een leuke jongen is die alles snel

oppikt. De omgang met zijn klasgenoten gaat nu uitste-

kend en hij gaat weer graag naar school.

Er hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. We bezuinigen

op andere dingen, maar het is het ons waard. Dit is onder-

wijs zoals onderwijs moet zijn: met tijd en aandacht voor

ieder kind. In het begin van het schooljaar richten ze

zich alleen maar op het omgaan met elkaar en de leer-

krachten. Ze kijken waarom hij stagneert als hij een som

niet begrijpt en als er onbegrip is in de klas, nemen ze

de tijd om het op te lossen. De eerste week dat hij naar

school ging, moest hij wennen en wilde hij niet met alles

meedoen. Ze begrepen dat ze hem even met rust moesten

laten. En al na een paar dagen voelde hij zich gezien en

zag hij dat de juf hem echt wilde begrijpen.

Natuurlijk wilden we liever iets om de hoek, maar dit

maakt het allemaal dubbel en dwars de moeite waard.

Hopelijk heeft hij straks zoveel zelfvertrouwen en soci-

ale vaardigheden opgedaan dat hij naar een reguliere

middelbare school kan gaan.”

* volledige naam bekend bij de redactie

‘n at u u r l i j k  w il d en  w e  l ie v er

 ie t s o m  d e  h o ek ,  m a a r  h e t  i s

d e m o ei t e  wa a r d’

a l s  j e  k in d  in  h e t  r eg u l ier e  o n d erw i j s  n ie t  k a n  a a r d en

Wanneer hun kinderen extra aandacht nodig hebben
die een reguliere school niet kan bieden, is particulier
onderwijs voor sommige ouders de enige werkende optie.
De kinderen op deze foto komen niet voor in het artikel.
Foto: Nationale Beeldbank
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“Zoals zoveel ouders begonnen we in het reguliere

onderwijs, een school in de buurt. Mijn dochter Hope,

nu 13, zat al in groep 1 niet goed op haar plek. Ze bleek

hoogbegaafd te zijn, de school herkende het niet en

ze werd ongelukkig. Ze wilde niet meer spelen en niet

meer leren. Mijn man en ik besloten om ons heen

te gaan kijken en bezochten het Florencius. Het idee

van kleinschalig onderwijs met veel aandacht voor de

talenten en vaardigden van het kind – niet alleen IQ

maar ook EQ – sprak ons erg aan. Het was meteen een

succes. Hope's zelfvertrouwen ging omhoog, ze ging weer

met veel plezier naar school. Je kunt de leerkrachten

in het reguliere onderwijs niet kwalijk nemen dat ze

leerlingen niet goed leren kennen en weinig persoonlijke

aandacht aan iedere leerling kunnen besteden.

Wendy Meijer heeft vier kinderen van 15, 13, 11
en 8. Twee van hen zitten of zaten op privéschool
Florencius in Laren. ‘Je kunt de leerkrachten in het
reguliere onderwijs de weinige persoonlijke aandacht
niet kwalijk nemen, de groepen zijn daar zo groot.’

De groepen zijn zo groot. Hier is het één leerkracht op

maximaal acht leerlingen. De communicatie tussen

ouders en school is ook veel beter, leraren nemen de tijd

om te vertellen hoe het gaat.

Verdieping Mijn oudste dochter June deed het prima

in het reguliere onderwijs en zit nu in 4-VWO. Mijn zoon

Lévi van 11 heeft het er ook naar zijn zin. Mijn jongste

dochter Daye van 8 had een extra uitdaging nodig op

rekengebied en heb ik net op het Florencius gedaan.

We zagen bij haar hetzelfde voorland als bij Hope. Daye

krijgt nu extra moeilijke sommen en vakleerkrachten die

haar verdieping kunnen aanbieden. Zo'n plusklas in het

reguliere onderwijs waar je één ochtend uit de klas wordt

gehaald is te weinig stimulans voor haar.

Als de kosten niet zo hoog waren, zouden we ze alle

vier vanaf groep 1 naar het Florencius hebben gedaan.

Dit type onderwijs zou eigenlijk voor ieder kind in

Nederland beschikbaar moeten zijn. Ik ben blij dat ik

Hope en Daye dit mee kan geven en denk dat ze er in de

rest van hun schoolcarrière veel aan zullen hebben.”

Dochter Hope Meijer (13, oud-leerling Florencius):
“Ik had het niet naar mijn zin op mijn andere school. Ik moest bijvoorbeeld vaak in de poppenhoek spelen, terwijl ik

liever aan het rekenen was. De juffen begrepen niet precies hoe ik over dingetjes dacht en waarom ik die speelhoeken

niet zo leuk vond. Ik was meteen blij met de keuze voor het Florencius. Ik kreeg veel meer aandacht op deze school en

had elke dag zin om er naartoe te gaan. De manier waarop er les werd gegeven vond ik ontzettend leuk. Hier durfde ik

wel altijd alles te vragen. Ik kreeg al snel wiskundeles, wat ik zó leuk vond. De sfeer in de klas was prima, je was bevriend

met iedereen omdat het van die kleine klassen zijn. Dat gun ik ook alle kinderen in het reguliere onderwijs. Ik was ont-

zettend blij voor mijn zusje toen ik hoorde dat zij ook ging.”

‘d i t  t y pe  o n d erw i j s

zo u  ei g en l i j k  vo o r

ied er  k in d  b e s c h i k b a a r

m o e t en zi j n ’
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zichzelf te geloven. Wat kun je wél, dat is de vraag. Tijdens

onze screening kijken we of we kinderen met gedragspro-

blemen kunnen plaatsen of niet. Helaas moeten we regel-

matig kinderen weigeren. Dat klinkt heel hard, maar we

willen geen speciaal onderwijs zijn.

Elitair Ik kom uit het reguliere onderwijs. Vanaf nul

heb ik alles hier zelf bedacht. Ik was directeur van een

grote basisschool in Almere die 1.400 leerlingen telde.

Het draaide goed, maar er wrong iets bij mij. Ik kon leerlin-

gen geen zorg op maat bieden en moest ouders teleurstel-

len als ze meer verlangden. Ik was altijd al ondernemend,

wilde zelf iets opzetten. Het schoolgeld van Florencius

bedraagt tussen de twintig- en dertigduizend euro per jaar.

De vestigingen tellen samen zo’n 130 leerlingen en mijn

basisschoolteam bestaat uit 45 mensen. Er is ook een huis-

werkinstituut, daar zitten 120 leerlingen op. Ik begrijp dat

men Florencius elitair vindt, maar ik zie het meer als kwa-

litatief hoogwaardig onderwijs, waar een prijskaartje aan-

hangt. Ik zie dat er ook opa’s en oma’s bijspringen die dit

als een cadeau aan hun kleinkind zien. Expats krijgen het

schoolgeld vergoed van de bedrijven waarvoor ze werken.

De grootste instroom zit in groep 7 en 8, al zien we de laat-

ste jaren wel meer jongere kinderen instromen. Liever had

ik ze al vanaf groep 1 op school gehad, maar in de eindjaren

van het basisonderwijs wordt de urgentie groter om naar

ons toe te stappen.” _

“Wie denkt een vwo-advies bij ons te kunnen ‘kopen’, komt

bedrogen uit. De IQ- en EQ-testen die we aan het begin van

de schoolcarrière afnemen bij iedere leerling, laten soms al

zien dat vwo er niet in zit, maar vmbo-tl wel. Dat screenen

is ook bedoeld om verwachtingen van ouders te managen.

Dit is de situatie nu. Na die nulmeting stellen we voor

iedere leerling een persoonlijk ontwikkelplan op. We wer-

ken vanuit het talent van het kind met een holistische

benadering. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele

ontwikkeling en creatieve vakken, zoals drama en dans.

We hebben veel vakleerkrachten in dienst. De leerlingen

krijgen veel onderwijs, 1.100 uur per jaar. We werken met

reguliere lesmethodes en willen ook gewoon de kerndoelen

halen. We begeleiden ze intensief, maar ze moeten ook

hard werken. We zitten boven het landelijk gemiddelde met

het onderwijsadvies, maar we zijn zeker geen vwo-machine.

Het gaat om de individuele groei per kind. Zo’n veertig pro-

cent van onze leerlingen komt binnen met een zorgvraag,

zoals dyslexie, hoogbegaafdheid of faalangst. We helpen ze

er eerst sociaal-emotioneel weer bovenop, leren hen weer in

thema _ publiek versus priva at

‘ v eer t i g  pro c en t  ko mt

b inn en  m e t  een  zo rg v r a a g ,

zoa l s dy sl e x ie ,

h o o g b eg a a f d h eid o f

fa a l a n g s t ’

Peter van Kranenburg was voorheen directeur
in het reguliere onderwijs en richtte in 2008 in
Laren particuliere basisschool Florencius op, de
eerste particuliere basisschool na Iederwijs met
tegenwoordig ook vestigingen in Amstelveen en
Haarlem.
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thema _ publiek versus priva at

Steeds meer leerlingen krijgen buitenschools particuliere bijles, huiswerkbegeleiding of

examentraining. Of ze oefenen thuis met betaalde online tools. De grotere aanbieders praten er

niet graag over, de kleinere en meer specialistische wel. Hun diensten zijn geen uitholling van,

maar aanvulling op hun onderwijs, ervaren scholen. tekst lisette blankestijn

“Wij willen hier niet over gebeld worden”, klonk het

bij het maken van dit artikel bij veel schoolleiders.

Andere negeerden simpelweg het interviewverzoek.

Een enkeling motiveerde de weigering om mee te werken,

zoals een school die in het eigen gebouw huiswerkbegelei

ding door een extern instituut faciliteert: “Externe inzet

kan gezien worden als zwakte van docenten. Dat willen

we niet.” Of: “Wij zijn geen eliteschool en willen dat ook

niet uitdragen.”

Ook de aanbodkant was op de hoede. Het grootste bege

leidingsinstituut van Nederland wilde ons in het geheel

niet te woord te staan, evenals de bij hen aangesloten

instituten en hun klanten. Ergens begrijpelijk, want

‘schaduwonderwijs’ is meestal niet positief in het nieuws.

Toch roept de stilte van de grotere spelers alleen maar

meer vragen op over het hoe en waarom van de opmars

van deze aanvullende onderwijsvormen. Gelukkig vond

de redactie verschillende soorten aanbieders en scholen

die vinden dat hun samenwerking het daglicht wél kan

verdragen en goed kunnen motiveren waarom ze doen

wat ze doen. Dit zijn ze.

b u i t en s c h o o l s  o n d erw i j s  a l s  a a n v u l l in g

‘Ik krijg alle medewerking
van scholen’

Huiswerkbegeleiding, bijles en training

Met een team van studenten en jonge academici ondersteunt Klasse-Educatie leerlingen
van Utrechtse vo-scholen. Daan Dolmans richtte het bedrijf op, met Geert van Woerden.

“We deden allebei redelijk abstract werk en wilden iets doen wat praktischer is en meer

voldoening geeft. Doordat we op de scholen zelf werken, kunnen wij onze prijs laag houden.

Je kunt het niet maken om begeleiding op school aan te bieden die voor sommige leerlingen

te duur is. Daarom helpen we een aantal leerlingen gratis – ons aandeel in de huurkosten.

Daarnaast hebben we een stichting opgericht die de kosten voor enkele leerlingen betaalt.

Meestal helpen we een leerling een paar maanden op weg. Ook werken we op projectbasis.

We verzorgen dan bijvoorbeeld een training planvaardigheid. Zo bieden we ondersteuning

aan de scholen, waar de werkdruk soms hoog ligt.” www.klasse-educatie.nl

d e a a n b ied er

Daan Dolmans biedt met Klasse-
Educatie bijles binnen de school.
Bij wijze van huur mag een aantal
kinderen van minder rijke ouders
kosteloos deelnemen.
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b u i t en s c h o o l s  o n d erw i j s  a l s  a a n v u l l in g

‘Ik krijg alle medewerking
van scholen’

De remedial teacher

Maria Bueters biedt scholieren leer- en studiebegeleiding. Ze heeft twee lerarenopleidingen
en een master SEN op zak, naast veel ervaring in alle onderwijssectoren.

“Vaak komen ouders bij mij omdat zij denken dat hun kind een hogere Citoscore kan halen.

Daarbij gaat het al snel over zelfvertrouwen en faalangst. Ik ga met hun kind aan de slag in een

rustige omgeving en leer het ervaren dat falen niet erg is. Scholen werken altijd mee. Ik denk

niet: wat jullie niet kunnen met dit kind, kan ik wel. Zij zien hun leerling immers vijf dagen

per week, ik maar een uurtje. Maar ik heb de tijd en ruimte om individueel met de leerling te

werken. Dit was voor mij een van de redenen om het reguliere onderwijs te verlaten: in deze

setting kan ik meer resultaat boeken met een kind. Ik heb respect voor leraren met hun volle

klassen en probleemkinderen. Leraren adviseren ouders steeds vaker en makkelijker om hulp

te gaan zoeken. Ik mag flyeren op scholen, maar ouders direct naar mij doorverwijzen doen

ze niet.” www.lerenderwijswijchen.nl

d e a a n b ied er

Intern begeleider Debby Joosten heeft vanuit meerdere scholen contact met LerenderWijs Wijchen. Een trend dat leraren
ouders vaker adviseren hulp te zoeken, ziet zij niet. Ze beaamt dat scholen niet direct aan private partijen doorverwijzen.

“Wij willen voorkomen dat er tweedeling ontstaat tussen

kinderen omdat sommige kinderen wel externe hulp kunnen

betalen en andere niet. Wij hebben zorgplicht: als wij vinden

dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, schakelen

we die in eerste instantie in via Centrum Passend Onderwijs

(CPO). Zo blijft het toegankelijk voor alle leerlingen. Sommige

ouders ervaren dat hun kind sociaal-emotioneel of cognitief

minder goed meekomt, en schakelen – soms naast het CPO

– zelf externe ondersteuning in. Als dit gebeurt, hebben we

over het algemeen de mogelijkheid om goed af te stemmen

op elkaar. Maria houdt graag contact met leerkrachten, zo

kan er een drie-eenheid ontstaan tussen school, ouders/kind

en ondersteuner.”

Ties Kragten, conrector bij het Gerrit Rietveld College, werkt al zes jaar met Klasse-Educatie.
Hij wil daarmee juist ongelijkheid aanpakken.

“In principe vinden we dat leerlingen zelf hun huiswerk

moeten kunnen maken, maar we realiseren ons dat dat voor

leerlingen met veel broertjes en zusjes in een driekamerflat

niet makkelijk is. Ook zien we dat sommige ouders geld

hebben voor dure ondersteuning en andere niet. Om die

ongelijkheid aan te pakken, besloten wij als school de

huiswerkbegeleiding te faciliteren. In principe kan iedere

leerling die krijgen. Naast de gratis plekken kunnen we

als school vanuit ons Solidariteitsfonds wat doen. Doordat

Klasse-Educatie bij ons op school werkt, hebben we een

gezamenlijke pedagogische aanpak. De lijntjes tussen de

begeleiders en onze mentoren zijn kort. Bijles faciliteren we

niet, omdat we als school onze leerlingen de lessen geven die

ze nodig hebben. Ik denk niet dat het onderwijsveld leraren

kwijtraakt aan particuliere huiswerkinstituten. Integendeel,

ik ben zelf wiskundeleraar en mijn liefde voor het vak is

deels ontstaan toen ik tijdens mijn studie een baantje had als

bijlesleraar.”

d e g eb ru i k er

d e g eb ru i k er

Remedial teacher Maria
Bueters: “Leraren adviseren
ouders steeds vaker om hulp te
zoeken.”
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Op Montessorischool De Plotter in Drachten
begeleidt Nelly een thuiszitter. Dat zou via Jeugd
en Gezin moeten gaan, maar dat schiet niet op,
ervaart directeur Ineke Schouwstra.

“De moeder van deze thuiszittende leerling had

Nelly gevonden en inmiddels kennen wij haar

als een deskundige, warme vrouw met wie we

goed samenwerken. Het helpt dat zij leerkracht

is geweest. Ik heb niet de expertise in mijn team

om dit kind de begeleiding te geven die het nodig

heeft. We schakelen wel vaker hulp in, bijvoorbeeld

via Kentalis of Steunpunt Friesland. De inhuur van

Nelly zou via het gebiedsteam van het Centrum

voor Jeugd en Gezin Smallingerwland moeten gaan,

maar vanwege wachtlijsten is dat nog niet geregeld.

Dat baart me wel zorgen, het gaat toch om een

zakelijke overeenkomst.”

De leerlingbegeleider en autismecoach

Nelly de Haan stond na de pabo jarenlang voor de klas,
vooral in het speciaal onderwijs. Totdat haar gezondheid de
lange werkdagen niet meer toeliet. Nu werkt ze vanuit haar
bedrijf Mentility als onderwijsbegeleider en autismecoach.

“Ik werk meestal op de scholen zelf. Basisscholen zetten

mij vaak in bij handelingsverlegenheid. Ik heb al snel

een vertrouwensband met kinderen die bijvoorbeeld

door autisme of ADHD moeilijk gedrag vertonen. Ik heb

geduld, een lange adem en ik straal rust uit. Vaak word ik

ingeschakeld als kinderen letterlijk met slaande deuren

de klas verlaten hebben. Ik probeer dan met het kind in

contact te komen en help het de weg terug te vinden.

Een-op-een kom je veel dichter bij een kind dan in een

drukke klas. Ik heb ook veel contact met ouders. In het

voortgezet onderwijs ondersteun ik leerlingen die extra zorg

nodig hebben vooral met hun huiswerk. Meestal word ik

ingehuurd door de gemeente, via Sociaal Domein Fryslân.”

www.mentility.nl

Autismecoach Nelly de Haan: “Een-op-een
kom je veel dichter bij een kind”

d e a a n b ied er

Montessori-directeur Ineke Schouwstra: “Het helpt dat Nelly
leerkracht is geweest.”

d e g eb ru i k er
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thema _ publiek versus priva at

Digitale oefentools voor thuis

Waar veel leveranciers van educatieve software naast de
schoollicentie gratis thuisversies bieden, doet Squla het
andersom: gratis toegang voor scholen, betaalversies voor
thuis, vanaf u 7,95 per maand. De tool dekt de SLO-doelen
plus Engels.

“Ouders zitten niet altijd op één lijn met de leerkracht als het

over hun kind gaat”, vertelt Chief Customer Officer Tijntje

Louwers. “Onze oprichter besloot zich te richten op ouders

die hun kinderen thuis schoolwerk wilden laten oefenen.

Toen het klantenbestand groeide, werden leerkrachten

nieuwsgierig naar ons programma. We besloten Squla tot

3 uur ’s middags gratis ter beschikking te stellen aan het

onderwijs. Onze producten worden beter naarmate ze vaker

gespeeld worden: hoe vaker algoritmes draaien, hoe meer

we kunnen personaliseren. Niet iedereen heeft Y7,95 per

maand om thuis schoolstof te oefenen. Gezinnen die weinig te

besteden hebben kunnen via de educatiefondsen van Stichting

Leergeld een Squla-abonnement krijgen. Het is wel lastig

dat dit per gemeente anders geregeld is. Via scholen is ook

veel mogelijk: voor hen is Squla gratis en de leerkracht kan

30 dagen gratis Squla weggeven aan ouders.”

Maartje Wonders, leerkracht groep 2 en cultuur-
coördinator in Utrecht, gebruikt het programma
ook op school.

“Wij kijken positief naar een onderwijsonder-

steunende tool als Squla. Door de spelelementen zijn

kinderen vaak enthousiast en oefenen ze met plezier.

Squla is geen vervanging van iets wat de kinderen

eigenlijk op school hadden moeten leren, maar

sommige leerlingen hebben baat bij extra oefening.

Ik hoor wel regelmatig van ouders dat de kosten voor

hen te hoog zijn.”

d e a a n b ied er

d e g eb ru i k er

Oefentool Squla, gratis voor scholen, biedt betaalversies voor thuis.

Leerkracht Maartje Wonders ziet Squla niet als vervanging,
maar als aanvulling.
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Als leren je lief is

Hoe krijg ik mijn nieuwe
leraren en zij-instromers
goed op de rails?

Iets voor jouw school?
Onze adviseurs helpen je graag bij het opzetten van goede begeleiding voor nieuwe leerkrachten en zij-instromers,
aan de hand van het boek Bliksemstart. Benieuwd naar het boek? Kijk op cedgroep.nl/webwinkel.
Er is ook een cursus Bliksemstart voor leerkrachten, kijk op cedgroep.nl/cursussen.

www.cedgroep.nl/cursussen

Geef ze een Bliksemstart!
Nieuwe leraren, zij-instromers, herintreders en de 'oude rotten' in het vak.
Hoe zet je al deze verschillende leraren-types goed op de rails en hoe zorg
je ervoor dat zij zich snel en blijvend thuisvoelen op school? Aan de hand
van het boek Bliksemstart, gebaseerd op het boek Get better faster van
Amerikaan Paul Bambrick-Santoyo, bieden we een stapsgewijze aanpak met
concrete stappen, waarmee leraren in korte tijd beter en met meer plezier
gaan lesgeven. Zo voorkom je uitval en vroegtijdig afhaken!

Adv-Bliksenstart_Kader-primair_10-19_DEF.qxp_Opmaak 1  10-10-19  10:14  Pagina 1

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc-C.indd   1 14-10-2019  17:22
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: PCBO It Ambyld in

Drachten neemt deel aan programma SterkWerk, dat positief gedrag van

bovenbouwleerlingen bevordert. tekst daniëlla van ’t erve

De telefoon oppakken, de planten ver

zorgen of een vergadering voorzitten.

Met programma SterkWerk krijgen alle

kinderen een eigen rol en dus verant

woordelijkheid. Het doel: positief gedrag

bevorderen, waardoor relaties in de

groep verbeteren en er minder gepest

wordt. SterkWerk is gebaseerd op een

Amerikaans programma dat sociologen van

de Rijksuniversiteit Groningen twee jaar

geleden naar Nederland hebben gehaald.

“Ondanks de inzet van antipestprogramma’s

blijft het soms moeilijk pestgedrag te door

breken. Zeker als de pester een populaire

status heeft, blijkt een groep daar vaak niet

sterk genoeg voor”, verklaart socioloog Rick

Bloemberg. “We hopen dat SterkWerk hier

een antwoord op biedt door de behoefte

aan status op een positieve in plaats van

een negatieve manier in te vullen.”

Daarvoor biedt het programma een keuze

uit bijna honderd rollen waarmee kinderen

een waardevolle bijdrage kunnen leveren

aan de groep. De resultaten op twee

pilotscholen zijn volgens Bloemberg

positief: leerlingen gingen zich socialer

gedragen en het pestgedrag verminderde.

“Scholen vonden het de tijdsinvestering

waard. Kinderen vinden het heel leuk om

mee te doen en in een veilig klimaat komen

ze beter tot hun recht”, vertelt hij.

Complimententchef
Dit schooljaar doen vijftien basisscho

len mee aan het onderzoek naar het

programma. Onder hen PCBO It Ambyld

in Drachten, dat sinds 2011 werkt vol

gens ‘The leader in me’, een eveneens

Amerikaanse werkwijze die inzet op

persoonlijk leiderschap en leerlingen laat

nadenken over wie ze zijn, wat ze willen en

wat ze zélf kunnen. “SterkWerk past hier

perfect bij”, vertelt schooldirecteur Henk

de Vries. “Kinderen krijgen bij ons al rollen

waarmee ze hun talenten en kwaliteiten

kunnen laten zien. Met SterkWerk ligt het

uitgangspunt op de sociale interactie en de

positie van leerlingen in de klas.”

Een belangrijk onderdeel van SterkWerk

is de wekelijkse klassenvergadering,

waarvoor kinderen kunnen solliciteren op

de rol van voorzitter, secretaris of com

plimentenchef. Ze vergaderen zelfstandig

over hoe het gaat in de klas en over

wensen of voorstellen. “Vergaderen doen

we nu ook al met kinderen, ze vinden het

fantastisch om een rol te krijgen”, ervaart

De Vries. “Ze nemen die verantwoordelijk

heid heel serieus en dat heeft effect. Ik merk

bijvoorbeeld dat kinderen hier op het plein

beter met elkaar ruzies oplossen en minder

snel de leerkracht erbij halen dan op de

andere school waar ik werk.”

Half uur per week
Het is de bedoeling dat het programma

voor alle scholen beschikbaar komt als het

onderzoek positieve resultaten laat zien.

SterkWerk kost ongeveer een half uur klas

sikale lestijd per week en kan als aanvulling

op bestaande programma’s worden ingezet.

Een aanrader, denkt De Vries: “Het geeft

op een leuke manier zelfstandigheid en

verantwoordelijkheid mee. Dat is voor

ieder kind goed, zeker als het dat van huis

uit minder mee krijgt.” _

Meer weten?
www.sterkwerkinfo.nl

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

positieve rol voor pesters

Niet de leerkracht erbij halen, maar ruzies op het schoolplein onderling oplossen. Op basisschool
It Ambyld inDrachten blijkt dat een van de positieve effecten van SterkWerk.

Als leren je lief is

Hoe krijg ik mijn nieuwe
leraren en zij-instromers
goed op de rails?

Iets voor jouw school?
Onze adviseurs helpen je graag bij het opzetten van goede begeleiding voor nieuwe leerkrachten en zij-instromers,
aan de hand van het boek Bliksemstart. Benieuwd naar het boek? Kijk op cedgroep.nl/webwinkel.
Er is ook een cursus Bliksemstart voor leerkrachten, kijk op cedgroep.nl/cursussen.

www.cedgroep.nl/cursussen

Geef ze een Bliksemstart!
Nieuwe leraren, zij-instromers, herintreders en de 'oude rotten' in het vak.
Hoe zet je al deze verschillende leraren-types goed op de rails en hoe zorg
je ervoor dat zij zich snel en blijvend thuisvoelen op school? Aan de hand
van het boek Bliksemstart, gebaseerd op het boek Get better faster van
Amerikaan Paul Bambrick-Santoyo, bieden we een stapsgewijze aanpak met
concrete stappen, waarmee leraren in korte tijd beter en met meer plezier
gaan lesgeven. Zo voorkom je uitval en vroegtijdig afhaken!

Adv-Bliksenstart_Kader-primair_10-19_DEF.qxp_Opmaak 1  10-10-19  10:14  Pagina 1

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc-C.indd   1 14-10-2019  17:22
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a n d er e  b eg el ei d in g  n o d i g ,  m a a r  da n  h eb  j e  o o k  wat

Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zijinstromers, blijkt uit een AVSpeiling.

Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het

gebied van klassenmanagement. Maar: “Voor de school is het beslist winst dat er mensen van

buiten komen.” tekst susan de boer

Zij-instromer
heeft meerwaarde
voor je school

achtergrond

Belangrijke criteria voor het aannemen van
zijinstromers: ‘leerbaarheid’ en soepele

interactie met zowel collega’s als kinderen.
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a n d er e  b eg el ei d in g  n o d i g ,  m a a r  da n  h eb  j e  o o k  wat

Zij-instromer
heeft meerwaarde
voor je school

“Al een jaar of vijf, zes, denk ik erover om lerares te wor-

den. Ik hou ervan iets over te brengen, mensen wijzer

te maken. Maar tot nu toe heb ik de stap niet durven

nemen”, zegt Ellis van ’t Hart, freelance eindredacteur

van televisieprogramma’s. “De laatste tijd is het veel in

het nieuws, dus ben ik me er weer in gaan verdiepen.

Maar ik vind het lastig goede informatie te krijgen over

de mogelijkheden. En het salaris valt tegen. Ik ben

kostwinner, heb een hypotheek en een studerend kind.

Aan de andere kant: het onderwijs trekt wel. Ik ben 55,

als ik het wil, moet ik het nu doen.”

Er zijn meer mensen die een carrièreswitch richting

onderwijs overwegen. Met een subsidie van OCW kun-

nen zij aan de slag op een school, terwijl zij tegelijk

worden opgeleid tot leerkracht. Op veel scholen zijn

zij-instromers welkom, blijkt uit een recente AVS-peiling

onder 585 schoolleiders. Maar liefst 93 procent van de

respondenten staat positief tegenover het idee; 45 pro-

cent werkt al met zij-instromers. Van de schoolleiders

zelf is ruim zes procent zij-instromer.

Crash course Madeleen

Ritsema, schoolleider van de

IJpleinschool in Amsterdam en

opleider op een academische

pabo, is enthousiast. De school

– 150 leerlingen – telt naast de

negen teamleden vier leraren

in opleiding (lio’s) en twee zij-

instromers. In Amsterdam doen

potentiële zij-instromers eerst

een Crash Course in Onderwijs,

waarin ze elf dagen meelopen

op een school. Tijdens deze

Crash Course kijkt Ritsema of

een kandidaat zou passen op

haar school. Belangrijke cri-

teria: soepele interactie met

zowel kinderen als collega’s

en ‘leerbaarheid’. “Ze moeten

goed kunnen samenwerken en

nieuwe aanpakken inzetten.”

Goede begeleiding is een belangrijke voorwaarde voor een

succesvol traject. Het bestuur zorgt voor een coach, de

school voor een mentor. Ritsema plaatst een zij-instromer

zeker de eerste maanden in een duo. “Ze gaan samen les-

sen voorbereiden en nabespreken. En draaien mee in de

intervisiegroepen.”

Communicatieadviseur Voor begeleiding van

lio’s en zij-instromers is veertig uur beschikbaar in het

taakbeleid, maar dat is niet voldoende. In het begin was

daarom niet iedereen enthousiast. “Leerkrachten die er

wel voor openstonden, werden mentor. Dat aantal breidde

zich vanzelf uit. Zelf kan ik als opleider ook veel tips

geven. Voor de school is het beslist winst dat er ‘mensen

van buiten’ komen. Eén zij-instromer is communicatie-

adviseur geweest bij een bedrijf. Er is veel communica-

tie nodig met ouders en hij heeft veel expertise op dat

vlak.” Niet alleen de zij-instromers ontwikkelen zich.

Ook de reguliere leerkrachten volgen scholing en stu-

deren bijvoorbeeld onderwijskunde. “Wij willen dat de

kinderen zich breed ontwikkelen en leerkrachten ook”,

zegt Ritsema. “Dat is ook belangrijk voor het draag-

vlak onder leerkrachten. We verhogen gezamenlijk de

kwaliteit van ons onderwijs.”

Mannen De Amsterdamse Crash Course in Onder-

wijs wordt georganiseerd door Het Schoolbureau, een

samenwerkingsverband van arbeidsbemiddelaars,

coaches en leraaropleiders en heeft helpt mensen die

zich willen laten omscholen tot leraar. Initiatiefnemer

Vivianne Spruit: “Mijn doel is het onderwijs opener

maken. Daarom ben ik dit bureau gestart.” Na de Crash

Course volgt een traject van drie maanden in dienst bij

Het Schoolbureau. “Scholen willen niet altijd het risico

nemen iemand aan te stellen”, aldus Spruit. “Dat onder-

vangen we zo. Mensen doen praktijkervaring op voordat

ze het zij-instroomtraject ingaan. Wij verzorgen de bege-

leiding. Vooral op het gebied van klassenmanagement

hebben zij-instromers ondersteuning nodig. Begin deze

eeuw was er ook een periode waarin zij-instroom werd

gestimuleerd. Toen ging het vaak mis omdat er geen

praktijkcomponent was.”

Madeleen Ritsema (IJpleinschool
Amsterdam en academische pabo
opleider) bekijkt tijdens elfdaagse
crash courses of kandidaten
passen. “Ze moeten goed nieuwe
aanpakken inzetten.”

Freelance tveindredacteur Ellis van ’t Hart: “Het onderwijs trekt.
Ik ben 55, als ik het wil, moet ik het nu doen.”
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De gemeente Amsterdam betaalt voor de Crash Course, het

werkervaringstraject wordt betaald door de besturen, de

kandidaat betaalt een eigen bijdrage. Ongeveer de helft van

de kandidaten heeft een academische opleiding gevolgd en

ongeveer een derde is man. Dertien procent is van niet-wes-

terse afkomst. Spruit: “Ik hoop dat dat percentage stijgt,

dat zou goed zijn voor het onderwijs.”

Salaris struikelblok Zij-instromers komen in dienst

bij een schoolbestuur. De bestuurder moet dus relatief

onervaren krachten drie dagen per week een groep

kinderen toevertrouwen. “Mensen die werken in een

mensgericht beroep of bijvoorbeeld trainer zijn van een

jeugdelftal, hebben een goede kans van slagen. Als dat

niet het geval is, adviseer ik de gewone deeltijdoplei-

ding”, zegt Rob Bruijnes, directeur bestuur-bureau bij

Prisma in Almere (achttien scholen). “In het sollicitatie-

gesprek begin ik meteen over het salaris, want dat kan

een struikelblok zijn. Bij de mensgerichte beroepen is dat

meestal minder een probleem.” Bruijnes laat de mensen

altijd van tevoren stagelopen. “Dan moeten ze echt mee-

draaien en de klas af en toe een uurtje overnemen van de

leerkracht.”

Als ze na een paar weken nog enthou-

siast zijn en Bruijnes ook, meldt hij de

kandidaat aan voor een geschiktheids-

onderzoek. “Dat kost me 1.800 euro, dus

ik moet het een verantwoorde gok vin-

den.” Op elf scholen van Prisma zijn op

dit moment zij-instromers aan de slag,

op twee na allemaal opleidingsscho-

len. “Daar is de begeleiding al in orde.

Daarnaast ondersteunen we zij-instro-

mers vaak met onderwijsassistenten.

We willen dat het slaagt, daarom zetten

we alles op alles. We hebben er niks aan

als iemand uitvalt.”

Psychologen Er is veel belangstel-

ling voor zij-instroomtrajecten bij de

hogescholen, zeggen Dick Bosch en

Lourens van der Leij, coördinatoren van

het zij-instroomtraject in het primair

onderwijs van Hogeschool Windesheim

in Zwolle en Almere. “Ook in de deel-

tijdopleiding zien we een stijging.

Driekwart van de mensen komt uit de sociaalwetenschap-

pelijke sector. Denk aan pedagogen, psychologen, gym-

leraren, sociaal pedagogische hulpverleners, mensen die

de pabo niet hebben afgemaakt. Ongeveer twaalf procent

komt uit de financiële wereld of de ict.”

Tijdens het geschiktheidsonderzoek bekijken assessoren

of de kandidaat in twee jaar een lesbevoegdheid voor het

basisonderwijs kan halen. Vervolgens wordt er tripar-

tiete overeenkomst opgemaakt met het schoolbestuur,

de opleiding en de kandidaat, waarvan een scholings- en

begeleidingsplan deel uitmaakt. Het bestuur ontvangt de

subsidie – per traject 20.000 euro – waarvan opleiding en

begeleiding worden betaald.

Kwaliteitsimpuls Soms maakt het bestuur gebruik

van de subsidies Regionale Aanpak Lerarentekort,

bestemd voor de optimalisering van begeleiding op scho-

len. Van der Leij: “Natuurlijk hebben scholen ervaring

met begeleiding van startende leerkrachten, maar zij-

instromers vragen andere aandacht. Ze nemen enerzijds

hun werkervaring van de vorige werkplek mee en kunnen

iets toevoegen aan de kwaliteit van de school, anderzijds

komen ze uit een andere werkcultuur en hebben ze

andere vragen. Daar is nog onvoldoende ervaring mee.”

De begeleiding op de werkplek is cruciaal, weten Bosch en

Van der Leij. Bosch: “Zij-instromers worden soms te snel

losgelaten. Gaandeweg doen zich bijvoorbeeld ziekte of

zwangerschap voor en kan het traject vertraging oplopen

of zelfs stoppen. We dringen er bij de zij-instromer altijd

op aan proactief te zijn en te vragen om informatie of

ondersteuning.” Bosch en Van der Leij benadrukken dat

de inzet van zij-instromers een kwaliteitsimpuls is.

Rob Bruijnes (Prisma, Almere, achttien scholen): “In het sollicitatiegesprek begin ik meteen over
het salaris, want dat kan een struikelblok zijn.”

‘e e n  g e s c h i k t h e i d s o n d e r z o e k
ko s t  m e 1 . 8 0 0  e u r o ,  d u s  i k
m o e t  h e t  e e n  v e r a n t w o o r d e
g o k  v i n d e n ’
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achtergrond

Bosch: “Zelfs als er geen lerarentekort was, zou je ze

kunnen aantrekken voor de meerwaarde voor je school.

We moeten af van het idee dat je alleen via de pabo leer-

kracht basisonderwijs kunt worden.”

Snelkookpan Dat betekent niet dat er aan het zij-

instroomtraject geen bezwaren kleven. Bruijnes: “Er komt

heel veel op zij-instromers af. Niet alleen het lesgeven en

het managen van een klas, maar bijvoorbeeld ook contact

met ouders. Dat je het nog moet leren, daar heeft een

boze ouder geen boodschap aan. En collega’s ook niet.

Je bent volwaardig lid van het team.” Ritsema kijkt daar

anders tegenaan. “Ik vind het juist goed als mensen er

open over zijn dat ze nog veel moeten leren. Ook reguliere

leerkrachten zijn soms zoekend, daar is niks mis mee.”

Twee jaar voor een opleiding is erg kort, vinden de betrok-

kenen. Regulier opgeleide leerkrachten hebben vier jaar

de tijd om vlieguren te maken voor ze zelfstandig aan de

slag gaan. Het is ook geen echte oplossing voor het lera-

rentekort, al helpt het wel een beetje. Bruijnes: “Dit is een

snelkookpan. Carrièreswitchers kunnen beter de deeltijd-

opleiding doen, dat is rustiger voor iedereen.” _

Weten wat de AVS doet voor zij-instromers? En welke rol jij

daarin kunt spelen? Kijk op www.avs.nl/zij-instromer.

Voor School aan de Vijver in Venlo zoekt Stichting Fortior met ingang van z.s.m. in 2020:

Een enthousiaste directeur, onderwijskundig leider m/v
Omvang - 0,6 fte

-School aan de Vijver: een school met een Kunstzinnige Cultuur-

School aan de Vijver is gehuisvest in Venlo-Oost nabij het centrum en maakt deel uit van Stichting Fortior. Onze school is in
1920 opgericht en was van oorsprong de enige school in ‘groot-Venlo’ met een protestant-christelijk bestuur. De school is nu
doorgegroeid naar een buurtschool met ongeveer 280 leerlingen, die open staat voor leerlingen van alle geloofsovertuigin-
gen. Wij houden van een open cultuur, waar ouders en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar communiceren.
Een school met duidelijke regels om een veilige omgeving te creëren waarin ieder zich geborgen en geaccepteerd voelt. Een
opgeruimde, schone school draagt ertoe bij.

We werken in homogene groepen, waarin kinderen zich op hun eigen niveau, optimaal ontplooien. Vertrouwen in talenten
en kwaliteiten van kinderen staan bij ons hoog in het vaandel. Een speciaal accent zetten we op‘Kunstzinnig’ en ‘Cultuur’, twee
aspecten binnen ons lesaanbod die de creativiteit, de talenten en de verschillende interesses van de kinderen bevorderen.

Samen met de ouders willen we onze schooljeugd zo begeleiden, dat zij in hun kracht staan en goed voorbereid zijn om
hun eigen ontwikkeling verder uit te bouwen. Zo kunnen zij in hun toekomst een betekenisvolle bijdrage leveren aan een
waardevolle maatschappij.

Voor de volledige vacaturetekst
en het vacature filmpje verwijzen
wij u naar onze website 
www.fortior.nl

Interesse?
Dan kunt u uw sollicitatiebrief met
CV voor maandag 04 november
mailen naar: cvb@fortior.nl
O.v.v. Vacature School aan de Vijver
T.a.v. drs. P.H.M. van Eijk

Een assessment kan deel uit maken
van de sollicitatieprocedure

21-9000-1140-01 AVS KP 2019-2020-03
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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“Bis nächste woche, tschüss”, zegt docent Merel

Hoogendoorn vrolijk vanaf het digibord. “Tschüss”,

zwaaien de leerlingen in hun lokaal terug. Het Da Vinci

College in Leiden is een van de eerste scholen die erva-

ring opdoet met een docent op afstand. Drie lesuren per

week geeft Hoogendoorn Duits via een videoverbinding

vanuit haar huis in Gouda. “De eerste indruk is heel

positief”, vertelt Albert-Jan Vonk, adjunct-directeur van

de Leidse vmbo-locatie Lammenschans. “We merken dat

vacatures lastiger te vervullen zijn en zijn benieuwd of

deze manier van lesgeven voldoende leereffect oplevert.

We zien dit als een testcase, waarbij we wel een veilig-

heidsklep hebben ingebouwd. Mocht het niet lukken,

dan is er volgend jaar ruimte om deze leerlingen extra

Duits te geven.”

achtergrond

Middelbare scholen zetten inmiddels online

docenten in voor tekortvakken. Ook sommige

basisscholen denken dat afstandsonderwijs

het lerarentekort kan helpen verkleinen.

Al is het niet onomstreden. ‘Dit vraagt wel om

een andere visie op onderwijs.’

tekst daniëlla van ’t erve

Afstandsonderwijs
‘g eb o r en  a l s  n o o d o pl o s sin g ,  m a a r  k a n  o o k  v er r i j k in g  z i j n ’

Docent op afstand Merel Hoogendoorn geeft
vanuit Gouda een les Duits in Leiden.

als kans
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De technische ondersteuning en de levering van docen-

ten verzorgt Like2Teach, het bedrijf dat oud-docenten

Hans Hoornstra en Dieter Möckelmann voor afgelopen

zomer oprichtten. Ruim zestig leraren hebben zich

inmiddels gemeld, ook uit het buitenland. “Een docent in

Chicago wil graag Frans geven als het rooster dat toelaat.

Waarom zouden we dat niet doen? Technisch is het

heel makkelijk om iedereen van waar dan ook lessen

te laten verzorgen”, vertelt Möckelmann. En daarin zit

volgens hem de meerwaarde ten opzichte van andere

bemiddelingsbureaus die zich richten op het onderwijs.

“Wij verhandelen geen tekorten. Onze docent Duits

werkt ook nog steeds op haar school in Gouda.

De school in Leiden is ermee geholpen en de andere

school heeft er geen probleem door. Daardoor is het

een oplossing voor het lerarentekort.” >

Afstandsonderwijs
h e t  v r a a g t  om  een  a n d er e  v i s ie  o p  o n d erw i j s

Hub Kusters is wiskundedocent op het SintJanscollege in Hoensbroek. Hier geeft hij les aan zijn eigen klas én aan scholieren op een andere
locatie, te zien op het digibord.

Want tekorten zijn volgens hem vooral een geografisch

probleem: de leraren zijn er wel, maar niet op de plekken

waar de nood het hoogst is. Een online leraar heeft geen

reistijd, waardoor het werk makkelijker te combineren is

met een parttimebaan of zorgtaken. “Zo is het mogelijk

om even een paar uur les te geven op het moment dat je

kinderen naar school zijn. Daarmee kunnen we tekorten

verkleinen”, meent hij.

Onwenselijk De inzet van een online docent is echter

niet onomstreden. Begin dit jaar diende de SP, met steun

van PvdA, GroenLinks en PVV, een motie in om in de wet

vast te leggen dat een leraar lijfelijk aanwezig moet zijn

tijdens de les. Aanleiding is het oordeel van de rechter dat

een leraar die via Skype aan drie klassen tegelijk Duits

gaf niet in strijd met de wet handelde. De partijen vinden

afstandsonderwijs zeer onwenselijk omdat ‘de didactische

en pedagogische taak van een leraar niet voldoende tot

uiting kan komen via een computerscherm’. Minister

Slob van Onderwijs ontraadde de motie echter. Letterlijke

uitvoering staat volgens hem ook alle andere vormen van

onderwijs, zoals projectonderwijs, excursies of stages,

in de weg en dit staat haaks op de modernisering van de

onderwijstijd. Afstandsonderwijs mag volgens hem in

bepaalde omstandigheden, zoals krimp, maar alleen als

dat in het onderwijsprogramma is opgenomen en als de

medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.

‘e e n  d o c e n t  i n  c h i c a g o  w i l
f r a n s  g e v e n  a l s  h e t  r o o s t e r
d at  to e l a at .  w a a r o m  z o u d e n
w e  d at  n i e t  d o e n ? ’
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Cyberlessen Aan afstandsonderwijs kleven haken

en ogen, Möckelmann is de eerste om dat toe te geven.

Een-op-eencontact of een band opbouwen is bijvoorbeeld

minder eenvoudig. “We zeggen ook niet dat alle vak-

ken cyberlessen moeten worden, dat zou nergens op

slaan. Ik snap dat dit thema onder het vergrootglas ligt,

want het is iets nieuws. De vraag hoe het staat met de

kwaliteit, mag je echter altijd stellen, ongeacht of het

afstandsonderwijs betreft. Op dit moment krijgen leerlin-

gen allerlei alternatieve vormen van onderwijs, omdat ze

anders naar huis worden gestuurd. Dat vind ik pas experi-

menteren waar je je vraagtekens bij kunt zetten.”

Spanningsboog Ook de zorgen orde zijn niet nodig,

meent Möckelmann. Elke docent krijgt een training

online lesgeven en komt vooraf een keer op school om

alle leerlingen te ontmoeten en een les te geven. Tijdens

de cyberlessen is altijd een assistent in de klas aanwezig.

“Toen de eerste digiborden de klas in kwamen, was het

ook de vraag of de leerlingen er wel hun aandacht bij

konden houden”, herinnert hij zich. “Nu zijn jongeren

al veel meer gewend om via een beeldscherm kennis te

vergaren, bijvoorbeeld door naar een vlogger te kijken.

Het hele idee dat de leerling een korte spanningsboog

zou hebben, speelt niet. Sterker nog: in tegenstelling tot

zo’n vlogger kan een docent een leerling gewoon zien

en horen. En interactie is mogelijk:

de docent kan vragen om even het

schrift te laten zien.”

Leeropbrengsten Afstands-

onderwijs biedt ook onverwachte

voordelen, meent Möckelmann.

“Het kan een enorme vlucht beteke-

nen voor de digitalisering op school.

Online toetsen, huiswerk klaarzetten

in de elektronische leeromgeving

of werken in de cloud zal hierdoor

gebruikelijker worden. De docent

wiskunde uit Hoensbroek kan name-

lijk niet even aanschuiven voor een

sectieoverleg in Gouda, en de SO’tjes

hoeven tegenwoordig niet meer in

een enveloppe zijn kant op.”

Dit kan voor andere collega’s de

drempel verlagen om ook vanaf huis

aan te schuiven voor vergaderin-

gen, denkt adjunct-directeur Vonk.

“Het zou een mooie bijvangst zijn als dit de mantra ‘dit

is geen werkdag, dus ik kan er niet bij zijn’ doorbreekt.

Daarnaast zie ik andere voordelen. Zo vraagt gepersonali-

seerd onderwijs veel voorbereiding. Docenten op afstand

moeten dit vooraf zo goed voor elkaar hebben dat elke

leerling op zijn eigen niveau direct aan de slag kan. Voor

docenten in de klas ontbreekt die urgentie omdat zij ter

plekke kunnen ingrijpen als dat nodig is. We denken dat

daar leeropbrengsten inzitten.”

Basisonderwijs Nu de eerste vo-scholen van start zijn

gegaan met docenten op afstand, richt Like2Teach zich

ook op het basisonderwijs. Zeker vijftien leerkrachten heb-

ben zich al gemeld om online les te geven in hoofdvakken

taal, rekenen en spelling. Hoe, dat wordt nog uitgewerkt.

Het idee is dat leerlingen per groepje op niveau instructie

krijgt, waarna ze zelfstandig op hun tablet aan de slag

gaan. De leerkracht kan op afstand de vorderingen volgen

en bijsturen waar nodig. Ook hier is moet in de klas een

assistent of ouder alles goed laten verlopen. “Hoe mooi zou

het zijn als je op die manier kunt zorgen dat leerlingen in

elk geval voor de hoofdvakken les blijven krijgen van een

bevoegde leerkracht?”, vraagt Möckelmann.

Aai over de bol Emile van Laar, directeur van de

Beatrixschool in Nieuwegein, was direct enthousiast

en start binnenkort met een pilot. De school loopt al

voorop met het Lokaal van de toekomst, waar een inter-

actief scherm van zes meter lang leren op afstand moge-

lijk maakt. Kinderen van beide locaties kunnen samen

scrummen, thematisch onderzoek doen en gastcolleges

volgen. “Een docent die echt aanwezig is en kinderen een

aai over de bol kan geven, heeft natuurlijk de voorkeur.

Alleen is de realiteit dat we geen leraren in de wachtkamer

In het ‘Lokaal van de toekomst’ van de Nieuwegeinse Beatrixschool maakt een zes meter lang
interactief scherm leren op afstand mogelijk.

‘ w i j  v e r h a n d e l e n  g e e n  t e ko r t e n .
o n z e  d o c e n t  d u i t s  w e r k t  o o k  n o g
s t e e d s  o p  h a a r  s c h o o l  i n  g o u d a’
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hebben zitten. Bovendien past online lesgeven ook bij onze

wens kinderen 21e-eeuwse vaardigheden mee te geven.

Samenwerken op afstand zal in de toekomst alleen maar

toenemen. Het is belangrijk dat ze leren hiermee om

te gaan.”

Griepgolf Hoewel alle vacatures vervuld zijn, kijkt

Van Laar ‘met angst en beven’ naar de volgende griepgolf.

Met instemming van het bestuur gaat hij het online les-

geven uitproberen voordat het tekort urgent wordt. Hij ziet

afstandsonderwijs als mooie oplossing voor het leraren-

tekort, maar zet ook een kanttekening. “Dit kan niet voor

een groep van dertig kinderen waarin klassikaal wordt les-

gegeven met een digibord. Het vraagt om een andere visie

op onderwijs.”

De school geeft al groepsdoorbrekend les op leerlijnen

in de onder-, midden- en bovenbouw. De leerlingen in de

bovenbouw beginnen in hun eigen groep en volgen in

kleine groepjes op verschillende plekken de instructies

voor de lessen op hun niveau. Van Laar: “Die instructies

kunnen ook prima door een online docent worden gege-

ven, waarbij leerlingen hun vragen stellen en vervolgens

zelf aan de slag gaan op hun tablet. Hier zijn veel stu-

denten, assistenten en vrijwilligers die kinderen kunnen

begeleiden. Orde zal geen probleem zijn.”

Vesuvius Een goede internetaansluiting, computers,

tablets en digiborden: verreweg de meeste scholen heb-

ben hun infrastructuur prima op orde, weet Möckelmann.

“Scholen zijn er klaar voor. Afstandsonderwijs is als

noodoplossing geboren, maar het is ook een mooie kans.

Het maakt de stap naar innovatief onderwijs kleiner. Kijk

alleen al naar wat je met Virtual Reality in de les kunt

doen, zoals veilig de uitbarsting van de Vesuvius bekijken.

Die leereffecten zul je in de praktijk nooit kunnen opdoen.

Ik denk dat afstandsonderwijs een verrijking van het

onderwijs kan zijn.” _

achtergrond

21-9000-0336-05 AVS KP
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‘a f s ta n d s o n d e r w i j s  m a a k t  d e
s ta p  n a a r  i n n o v at i e f  o n d e r w i j s
k l e i n e r ’
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seminar
Grip op
kwaliteit
in het PO

Eén dag. Vijf inspirerende
sprekers. Over kwaliteit
en leiderschap.
De perfecte start om
meer grip te krijgen
op kwaliteit!

09.30 - 16.00 uur
met heerlijke lunch
€449 incl. btw.
inschrijven kan via
www.samenwijzer.eu
Let op! er is een beperkt aantal
plaatsen, dus VOL = VOL

Sprekers
Eric van Baarschot
inspecteur voor het onderwijs (PO)
Eric neemt ons mee in de liberale cultuur van het Nederlandse onderwijs. Hij deelt zijn
ervaringen en zijn opvatting over de toegevoegde waarde van interne audits aan meer grip
op kwaliteit.

Marco Scheele
leiderschapscoach en oprichter van Triple A People
Marco neemt ons mee naar de keuze die je hebt als leider om voor kwaliteit te kiezen.
De keuze om niet in vluchtgedrag te gaan, maar om bewust te genieten van het moment
waarin je kunt leren.

Rached Dekker
business & organisation transformer
Rached neemt ons mee in zijn reis door het onderwijs: als kind, student en als vader en deelt
zijn ideeën over de kansen die hij ziet in het onderwijs om de grip op kwaliteit te vergroten.

Warner Dijkstra opleider - interim controller
& Gert van de Werken opleider - accountant, eigenaren van Comeet
Warner en Gert nemen ons mee in grip op kwaliteit vanuit een financieel perspectief.
Zij hebben een duidelijke visie op hoe middelen in dienst staan van de core business van het
onderwijs.

Martijn Schoonaard
samen met Peter Kerkhof oprichter van SamenWijzer
Martijn neemt ons mee in zijn expeditie op weg naar kwaliteitsverbetering. De uitdaging die
hij met Peter aangaat om besturen te ondersteunen bij het verkrijgen van meer grip, onder
andere door het opleiden van interne auditoren, zal een plek krijgen.

Peter Kerkhof  (dagvoorzitter)
samen met Martijn Schoonaard oprichter van SamenWijzer
Peter is een gemotiveerde en inspirerende leider in zowel de dienstverlenende als
commerciële sector. Met Martijn Schoonaard zet hij zich met SamenWijzer in om het primair
onderwijs meer grip te laten krijgen op kwaliteit.

16 Januari ’20Landgoed de HorstDriebergen

Er is ruimte voor interactie
met de sprekers.

Dit seminar wil de kick-off zijn voor
jouw organisatie om structureel werk
te gaan maken van jullie streven naar
samen meer grip krijgen op kwaliteit!
Na één dag ga je met nieuwe inzichten
naar huis om te zorgen dat je meer
gaat doen wat je belooft.

Schrijf je snel in,
want er is maar eenbeperkt aantalplaatsen beschikbaar.www.samenwijzer.eu

– Advertentie –
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Privéonderwijs zorgt voor tweedeling en is onwenselijk. De opmars

ervan is te wijten aan verwaarlozing van het reguliere onderwijs door de

overheid. Dat stelt Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens

GroenLinks, in de politieke column van deze maand.

politieke column

investeren in onderwijs is
grondwettelijke opdracht
“Het onderwijs is een voorwerp van de

aanhoudende zorg der regering.” Dat is de

eerste zin van artikel 23 van de Grondwet,

de belangrijkste wet die we in Nederland

hebben. Daarin staat helder beschreven

dat onderwijs een verantwoordelijkheid

is van de regering, die er ook verslag van

moet doen. Dat is mooi. Maar het roept

dezer dagen veel vragen op.

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikke

ling van een kind én van een samenleving.

Onderwijs is meer dan rekenen en taal,

maar gaat ook over persoonlijke ontplooi

ing, zelfredzaamheid en zelfstandig in

de maatschappij kunnen functioneren.

Onderwijs geeft jongeren kansen, ongeacht

afkomst en mogelijkheden. Het pakt ach

terstanden aan en biedt talent een kans.

Achtereenvolgende kabinetten heb

ben het onderwijs flink verwaarloosd,

tegen beter weten in. Uit internationale

vergelijkingen weten we dat Nederlandse

leraren gemiddeld vollere klassen hebben

en meer uur les geven. Tegen een salaris

dat flink achterblijft bij de marktsector.

Bovendien is het grote tekort aan leraren

en schoolleiders geen verrassing: er werd

al jarenlang voor gewaarschuwd, maar

dat is simpelweg genegeerd. Ondertussen

stonden leerkrachten en schoolleiders op

de nullijn, zijn klassen inmiddels te vol en

is de werkdruk te hoog.

Er is nog meer aan de hand: in onze

prestatiemaatschappij draait het steeds

meer om cijfers. We kunnen we op onze

vingers natellen dat dit niet alleen leidt tot

steeds meer druk op onze leerkrachten en

schoolleiders, die afgerekend worden op

afvinklijsten, maar ook op onze leerlingen.

Die met te veel in de klas zitten, maar van

wie wel wordt verwacht dat ze goede cijfers

halen en uiteindelijk een vwoadvies.

Ik snap best dat ouders die het kunnen

betalen soms kiezen voor privéonderwijs

of betaalde bijlessen. Iedereen wil immers

het beste voor zijn of haar kind. Maar voor

het algemeen belang vind ik het tegelij

kertijd onwenselijk. Omdat we daarmee

kinderen de indruk geven dat prestaties

het belangrijkste zijn in het leven en dat je

in jezelf moet investeren om economisch

gewin, in plaats van dat we ze de kans

geven zich op een gezond tempo te ontwik

kelen. Maar ook omdat zo een groeiende

tweedeling ontstaat tussen kinderen van

ouders met een volle bankrekening en kin

deren van ouders die hier niet voor kunnen

betalen.

Kansen van kinderen zouden niet mogen

afhangen van de portemonnee van de

ouders.

Door steeds verder te beknibbelen op

onderwijsbegrotingen en tegelijk de druk

op prestaties te verheerlijken, holt dit

kabinet de functie van onderwijs uit. En dat

brengt ons weer op die ene belangrijke

zin in de Grondwet. Er is jaren moedwillig

niet in onderwijs geïnvesteerd, terwijl we

van ver zagen aankomen dat er grote pro

blemen zouden aankomen. Dat blijft een

speerpunt in het debat dat we dit najaar

over de Onderwijsbegroting voeren. Want

als het onderwijs een aanhoudende zorg is

van de overheid, dan heeft de overheid er

de laatste jaren een potje van gemaakt. _

Reageren?
Mail l.westerveld@tweedekamer.nl

‘ k a n s e n  v a n  k i n d e r e n
m o g e n  n i e t  a f h a n g e n
v a n  d e  p o r t e m o n n e e
v a n  h u n  o u d e r s ’

seminar
Grip op
kwaliteit
in het PO

Eén dag. Vijf inspirerende
sprekers. Over kwaliteit
en leiderschap.
De perfecte start om
meer grip te krijgen
op kwaliteit!

09.30 - 16.00 uur
met heerlijke lunch
€449 incl. btw.
inschrijven kan via
www.samenwijzer.eu
Let op! er is een beperkt aantal
plaatsen, dus VOL = VOL

Sprekers
Eric van Baarschot
inspecteur voor het onderwijs (PO)
Eric neemt ons mee in de liberale cultuur van het Nederlandse onderwijs. Hij deelt zijn
ervaringen en zijn opvatting over de toegevoegde waarde van interne audits aan meer grip
op kwaliteit.

Marco Scheele
leiderschapscoach en oprichter van Triple A People
Marco neemt ons mee naar de keuze die je hebt als leider om voor kwaliteit te kiezen.
De keuze om niet in vluchtgedrag te gaan, maar om bewust te genieten van het moment
waarin je kunt leren.

Rached Dekker
business & organisation transformer
Rached neemt ons mee in zijn reis door het onderwijs: als kind, student en als vader en deelt
zijn ideeën over de kansen die hij ziet in het onderwijs om de grip op kwaliteit te vergroten.

Warner Dijkstra opleider - interim controller
& Gert van de Werken opleider - accountant, eigenaren van Comeet
Warner en Gert nemen ons mee in grip op kwaliteit vanuit een financieel perspectief.
Zij hebben een duidelijke visie op hoe middelen in dienst staan van de core business van het
onderwijs.

Martijn Schoonaard
samen met Peter Kerkhof oprichter van SamenWijzer
Martijn neemt ons mee in zijn expeditie op weg naar kwaliteitsverbetering. De uitdaging die
hij met Peter aangaat om besturen te ondersteunen bij het verkrijgen van meer grip, onder
andere door het opleiden van interne auditoren, zal een plek krijgen.

Peter Kerkhof  (dagvoorzitter)
samen met Martijn Schoonaard oprichter van SamenWijzer
Peter is een gemotiveerde en inspirerende leider in zowel de dienstverlenende als
commerciële sector. Met Martijn Schoonaard zet hij zich met SamenWijzer in om het primair
onderwijs meer grip te laten krijgen op kwaliteit.

16 Januari ’20Landgoed de HorstDriebergen

Er is ruimte voor interactie
met de sprekers.

Dit seminar wil de kick-off zijn voor
jouw organisatie om structureel werk
te gaan maken van jullie streven naar
samen meer grip krijgen op kwaliteit!
Na één dag ga je met nieuwe inzichten
naar huis om te zorgen dat je meer
gaat doen wat je belooft.

Schrijf je snel in,
want er is maar eenbeperkt aantalplaatsen beschikbaar.www.samenwijzer.eu

– Advertentie –
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Van de AVS

j u b i l e u m

AVS-congres 2020,
nieuwe schoolleidersprijs

Op 20 maart 2020 vindt het AVS-congres plaats in
het NBC Congrescentrum Nieuwegein.

In 2020 bestaat de AVS 25 jaar, een bijzonder moment. Na de

plenaire opening is er de keuze uit 25 workshops, wordt aan

25 tafels genetwerkt en zijn er 25 stands. Voor het eerst wordt er

tijdens het congres een schoolleidersprijs uitgereikt. Schrijf de

datum vast in je agenda en houd de website in de gaten voor meer

informatie en inschrijving. www.avs.nl/congres

Rectificatie
In het artikel ‘Goede bestuurders, slechte bestuurders’ in Kader

Primair 2 werd de suggestie gewekt dat de Raad van Toezicht

direct verantwoordelijk zou zijn voor de onderwijskwaliteit.

Dat is natuurlijk niet zo. De schoolbestuurder is verantwoordelijk

voor beleid en de Raad van Toezicht kan het functioneren van de

bestuurder beoordelen (ook inzake kwaliteitsbeleid), maar kan niet

ingrijpen of eindverantwoordelijkheid overnemen op beleid.

Is mijn ouderschapsverlof bij een nieuwe werkgever
afhankelijk van de nieuwe werktijdfactor?

tekst harry van soest

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg kan ouderschapsverlof dat nog

niet is opgenomen worden meegenomen worden naar de nieuwe

werkgever.

Voor wie een kind heeft dat nog niet de leeftijd van acht jaar heeft

bereikt, bestaat het recht op ouderschapsverlof. Als de werknemer

overstapt naar een nieuwe werkgever en het ouderschapsverlof nog

niet volledig opgenomen is, kan het resterende deel bij de nieuwe

werkgever worden opgenomen. Hiervoor is wel een verklaring van

de vorige werkgever noodzakelijk.

Het restant van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van

de nieuwe werktijdfactor.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

tel. 0302361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd

je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt. Veelgestelde

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

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een
breed scala aan erkende opleidingen, leergangen en

trainingen – ook incompany – voor leidinggevenden in
het funderend onderwijs, op alle niveaus. Kijk voor het
complete aanbod op www.avs.nl/professionalisering
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a v s  i n  d e  p e r s

Uitzend-leerkrachten, staking en lerarentekort
In De Volkskrant, het Reformatorisch dagblad, Het Parool en bij

BNR, NOS en RTLnieuws is aandacht besteed aan de peiling die

de AVS deze maand onder haar leden hield, in samenwerking

met De Volkskrant. Zij pikten vooral het nieuws op dat de helft

van de gepeilde basisschooldirecteuren vindt dat commerciële

bemiddeling op school wettelijk verboden moet worden.

“Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing

voor het lerarentekort”, sprak AVS-voorzitter Petra van Haren op

BNR. “Het is een kortetermijnoplossing. Voor de lange termijn

geldt: van de regen in de drup. Inhuur is duur en dan is er geen

geld meer voor reguliere leerkrachten. Schoolleiders zouden meer

moeten samenwerken en op ander manieren invalkrachten inhuren,

bijvoorbeeld via lokale vervangingspools of digitale platforms.”

Diverse media hebben bericht over de aanstaande staking van

6 november, waar de AVS samen met de andere onderwijsbonden

aan mee zal doen. Het onderwijs is in crisis vanwege het

lerarentekort en het schoolleiderstekort, stelde de AVS bij monde

van Petra van Haren in Eenvandaag en BNR. Er moet geld worden

uitgetrokken om dit op te lossen. "Dit is het grootste probleem van

onze maatschappij

op dit moment en

het wordt gewoon

genegeerd."

Het gaat om de

toekomst van ons

land, aldus Van

Haren. “Als er geen

mensen zijn die

onze kinderen lesgeven, wat gaat er dan gebeuren als we ze straks

zo hard nodig hebben in onze maatschappij?”

Tot staking is besloten nadat duidelijk is geworden dat een

Amsterdamse basisschool door een tekort aan leraren de deuren

sluit. Met de staking voeren de bonden de druk op het kabinet op

om met extra geld over de brug te komen. Al voor de zomervakantie

lanceerden ze een noodpakket van 423,5 miljoen euro extra om

de problemen in het onderwijs te kunnen tackelen. ,,Tot nu toe is

daar geen wenselijke reactie op gekomen. Daarom gaan we weer

staken”, verklaarde de AVS-voorzitter in Het Parool.

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

Kom meedenken op symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’
De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens
het door de AVS georganiseerde symposium ‘Schoolleiders
van de toekomst’, dat plaatsvindt op 16 januari in de
Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak.

Het onderwijs is in transitie en heeft behoefte aan schoolleiders

die het verschil kunnen maken. Op het symposium wordt

samengewerkt aan een stevige Toekomstagenda Schoolleiders om

de beroepsgroep beter te positioneren.

Doel van het symposium is het aanreiken van inspiratie en taal

die de schoolleidersagenda, de school van de toekomst en de

politieke agenda mee kunnen vormgeven. Diverse experts delen

hun visie: landelijk bestuurlijk aanjager en voormalig wethouder

én basisschooldirecteur René Peeters over het ecosysteem van

kinderen, Microsoft-CEO Ernst-Jan Stigter over de belangen vanuit

ondernemend Nederland en co-creatie met het bedrijfsleven en

inspirator Koos Stienstra over Positief Onderwijs, een tool die

helpt de diverse kinddiensten in het sociale domein te verbinden.

Na plenaire inleidingen kunt u in groepen zelf meewerken aan de

Toekomstagenda Schoolleiders.

Volg de AVS-site voor programma-updates. De deelnemersbijdrage

aan het symposium is t225, AVS-leden betalen t200. Dat is

inclusief ontvangst, lunch, parkeerkosten en toegang tot de

KindVak.

Inschrijven kan via www.avs.nl/symposium
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering

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

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

Opleidingen, leergangen en trainingen
oktober 2019 – januari 2020

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

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

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school** (po en vo) 12 november Jan Jutten

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

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden 18 november Fred Lardinois, Tom Roetert

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 19 november Jan Jutten

• Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie (po) 22 november Jan Stuijver

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 28 november Tom Roetert

• Training De CAO-PO nieuw en anders (po) 29 november Harry van Soest, Paul van Lent

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum – IKC** (po) 10 december Henk Derks, Lisette Verploegen

• Training Naar andere schooltijden, en dan? (po) 11 december Paul van lent

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 12 december Patricia Aerts

• Leergang Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school** 19 december Jan Jutten

• Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** 9 januari Dick Middelhoek

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

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

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 15 januari Tom Roetert, Ilse van Hal

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** 16 januari Pia Umans, Gonnie Joosten

• Leergang Gespreid leiderschap** 20 januari Brigit van Rossum

(onder voorbehoud)
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

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

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

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

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

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

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

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

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 12 december 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

6 eendaagsen

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

Het realiseren van kwalitatief hoog-

staand onderwijs met hoge opbreng-

sten kan alleen als we bereid zijn te

investeren in het schoolteam. Bij het

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

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

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

balkon. Andy Hargreaves heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar

leiderschap in excellente organisaties. Welk leiderschap maakt in

zeer goed functionerende organisaties het verschil? Deze vijftien

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

onderlinge samenhang aan bod, verbonden met onder andere

recente inzichten in veranderingsprocessen.

Doelgroep: leidinggevenden/schoolleiders en middenkader

Startdatum: 19 december 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’

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

professioneelkapitaal

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

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

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

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

curriculum ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 10 december 2019

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

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

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

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

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

Foto: Hans Roggen
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1 tweedaagse en 7 eendaagsen

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heb je te maken met

diverse doelgroepen. Hoe organiseer je

de communicatie van je school zo effec

tief mogelijk? Hoe betrek je ouders bij

de school? Tijdens de leergang maak je een communicatieplan voor

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

vertalen die naar een communicatiestrategie, met aandacht voor

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

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

crisissituaties. We besteden veel aandacht aan je persoonlijk leider

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

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

Ook komt schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld via digitale

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

Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 14 november 2019 of 14 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

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

de school’ (‘Regie en Strategie’).

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

6 eendaagsen

Leergang
Verbindend leiderschap

Hoe kunnen leiders de omslag maken

van fragmentering en overbelasting

naar samenhang en focus? Veel

schoolleiders en leerkrachten kampen

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

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

literatuur zie je ten aanzien van succesvolle schoolontwikkeling en

duurzame veranderingsprocessen een onderscheid tussen de ‘right

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

grote gerichtheid van leiders op het individu en de gefragmenteerde

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

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

realiseren van samenhang bij schoolontwikkeling. In samenwerking

met Natuurlijk leren.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie

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

mensen die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 19 november 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

1 tweedaagse en 16 eendaagsen

Opleiding Schoolleider
basisbekwaam

In de opleiding Schoolleider

Basisbekwaam werk je aan de ontwik

keling van persoonlijk leiderschap

(reflectie, communicatieve vaardigheden) en wordt veel aandacht

besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het

sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie,

personeel, facilitair en cultuur. In de opleiding Schoolleider

Vakbekwaam brengen we dit ambachtelijke deel op een hoger

niveau. Je werkt dan aan verdieping en verbreding van jouw per

soonlijk en onderwijskundig leiderschap. Het AVS Centrum

Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan

met NSOCNA.

Doelgroep: Leerkrachten, adjunctdirecteuren, IB’ers en

coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen

tot schoolleider. Je hebt voldoende ruimte en bevoegdheden om

leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.

Startdatum: 15 januari 2020

Schoolleidersregister PO: Deze opleiding is erkend en

gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO (basisregistratie).

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

‘Zie inspectie als een cadeautje’
In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie is
zelfevaluatie het belangrijkste onderdeel. De vernieuwde
training ‘Inspectiebezoek, een verantwoorde zelfevaluatie’
van AVS-CEL speelt daarop in.

tekst winnie lafeber

Altijd spannend, inspectiebezoek. Hoe functioneert je school en

hoe presenteer je je? Centraal in het nieuwe toezichtkader staat de

‘zelfevaluatie’: het vaststellen in hoeverre de doelen van de school

worden gerealiseerd. De school verzamelt informatie om het eigen

functioneren te beschrijven en te beoordelen, het resultaat moet

overeenkomen met wat de school over zichzelf communiceert.

AVSadviseur Jan Stuijver verzorgt hiervoor de vernieuwde training

Inspectiebezoek. “Belangrijk is dat je als directeur inzicht krijgt in de

kwaliteit van je school – wees hier eerlijk over – en je hierover goed

kunt verantwoorden. Benoem wat nog in ontwikkeling is. Ga vóórdat

de inspecteur op school komt al met je bestuur in gesprek hierover.”

Schoolgids Bij zelfevaluatie draait het om vragen als: doen we de

goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden

anderen dat ook? Deelnemers wisselen hierover praktijkervaringen

uit. Ook komen andere vormen van zelfevaluatie aan bod, zoals

collegiale consultatie en visitatie. “Lees de schoolgids van een

andere school als je op bezoek gaat. En vraag je af: maak je zelf

waar wat je in jouw gids zegt en dus aan ouders belooft? Geef

en ontvang feedback daarover.” De deelnemers krijgen les

observatieformulieren waarmee ze vastleggen hoe hun eigen school

functioneert. “Dit zelfoordeel zou moeten overeenkomen met het

oordeel van de inspectie.” Om je school goed te kennen, raadt

Stuijver regelmatige evaluatiegesprekken met team en bestuur aan.

“Maak bijvoorbeeld een verslag na alle functioneringsgesprekken.

Haal highlights uit gesprekken en vraag of medewerkers die

herkennen.”

‘ w e e s  e e r l i j k  o v e r  j e  s c h o o l -
k w a l i t e i t ,  b e n o e m  w at  n o g
i n  o n t w i k k e l i n g  i s ’

In het nieuwe toezichtkader mag de school zich presenteren

aan de inspectie. De focus is verschoven van toezicht per school

naar toezicht per bestuur. Het toezicht gaat uit van de pijlers

‘waarborgen’ – krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende

kwaliteit – en ‘stimuleren’ – werkt een school aan zelfverbetering?

Onaangekondigd De eendaagse training biedt naast theorie

ook praktische handvatten voor de voorbereiding van het

inspectiebezoek, de communicatie met de inspecteur en de regie

over het bezoek. Tip: schiet niet in de weerstandmodus. “Zorg

ervoor dat je je verhaal op orde hebt. Wees trots op je school en laat

dat zien. Houd zelf de regie over de dag. En zorg ervoor dat iedereen

in de school dezelfde taal spreekt.” Stuijver vindt dat schoolleiders

juist blij mogen zijn als de inspecteur op bezoek komt. “Zie het

als een cadeautje: een onbekende die komt kijken en wellicht een

blinde vlek kan wegnemen. Met het rapport dat je krijgt, kun je de

boer op naar ouders.”

Ander doel van de training: de spanning voor een inspectiebezoek

weghalen. De inspecteur kan immers onaangekondigd op bezoek

komen. “Wees dus altijd voorbereid alsof de inspecteur morgen

binnenkomt.” _

Doelgroep: Schoolleiders; intern begeleiders in het po

Data: 22 november 2019 en 3 april 2020

Meer informatie: www.avs.nl/cel/inspectiebezoek

AVStrainer Jan Stuijver: ‘Houd zelf de regie over de
inspectiedag. En zorg dat iedereen in de school dezelfde
taal spreekt.’ (foto: Hans Roggen)
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voor: schoolleiders, schoolbestuurders en

beleidsmedewerkers van schoolbesturen po

van: Sardes

waar: Cultuur- en congrescentrum Antropia, Zeist

wanneer: 15 november 2019

wat: conferentie

Landelijke conferentie po
…gaat over flexibel sturing geven aan onderwijs met aandacht

voor dilemma’s rond management, leiderschap en samenwer

king. Hoe vertaal je een strategische koers naar concrete, rich

tinggevende schoolplannen? Hoe creëer je een cultuur waarin

je samen aanstuurt op wat je daadwerkelijk wilt terugzien in

de praktijk, in die waardevolle interactie tussen leerkracht en

leerling? Hoe balanceer je tussen regie voeren en ruimte geven?

Wat vraagt dat van jouw persoonlijke vaardigheden als school

leider en bestuur?

www.sardes.nl/C79-A195- Landelijke-conferentie-primair-

onderwijs.html

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: Schoolleiders

van: SRPO

wanneer: 1 november 2019

waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

wat: bijeenkomst

De toekomstverkenning van
schoolleiders

Een snel veranderende wereld vraagt om een krachtige, toe

komstbestendige schoolleider. Hoe houd je veranderingen bij

en zorg je dat je kunt inspelen op de trends die je te wachten

staan? Daar gaat bijeenkomst ‘Trends’ van SRPO over. Aan de

orde komen de invloed van technologie en digitalisering, van

sociale innovatie op het onderwijs en van de veranderende

arbeidsmarkt.

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl/actueel/

agenda/2019/11/01/jungleaantrends

voor: Schoolleiders in po en vo

van: Verus

waar en wanneer: Den Bosch (24 oktober), Bolsward

(14 november)

wat: boekpresentatie

Leidinggeven aan wat komt
Leidinggeven is een hele kunst. Zelfs ervaren schoolleiders

lopen soms tegen grenzen aan. En wat dan? Meer protocollen?

Meer controle? In zijn nieuwe boek ‘Leidinggeven aan wat komt.

Een contemplatieve benadering van leiderschap’ laat dr. Theo

van der Zee zien dat het ook anders kan. Tijdens twee bijeen

komsten wordt het boek gepresenteerd. Schoolleiders vertellen

er over hun ervaringen met het onderwerp. De eerste 10 aanmel

ders krijgen een exemplaar van het boek cadeau.

www.verus.nl/actueel/agenda/eenanderebenaderingvan

leiderschapleidinggevenaanwatkomt

voor: scholen en besturen

van: Stichting School & Veiligheid

wat: online instrument

Werken met Digitaal
Veiligheidsplan

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor

een goed leer en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks

handelen en denken van iedereen in de school. Het Digitaal

Veiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een

eigen aanpak voor sociale veiligheid op school.

www.digitaalveiligheidsplan.nl

voor jou geselec teerd

voor: ICT-coördinatoren en directeuren po

van: Like2Share

waar en wanneer: Dordrecht (25 november),

Amsterdam (26 november), Drachten (27 november),

Apeldoorn(28 november), Den Bosch (29 november)

wat: ICT-beurs en congres

TOUR ICT-beurs
Op basis van een online intake wordt een maatwerkprogramma

samengesteld voor iedere bezoeker, ingedeeld in blokken van

20 minuten met aansluitend een korte pauze. Naast presen

taties is er een medialab en gelegenheid om de beursvloer te

bezoeken en relevante ICTaanbieders te spreken.

Als je de actiecode TOUR_GOLDMEM_KOR invult, betaal je t50

in plaats van t75. Meld je aan voor 5 oktober.

www.like2share.nl/event/tour
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voor: schoolleiders en bestuurders

van: Anje Ros en Brigit van Rossum

wat: boek

Kwaliteit door loslaten
De vraagstukken waar scholen voor staan worden steeds

complexer. Het is daarom van belang alle expertise in de school

optimaal te benutten en te versterken. Daarbij verandert het

leiderschap in de school en de rol van de schoolleider. Dit boek

laat zien hoe schoolleiders met vertrouwen kunnen loslaten

door te investeren in een cultuur en ondersteunende processen

die leiden tot kwaliteit. Het leren van leerlingen én professionals

staat centraal.

ISBN 9789023256656 | www.vangorcum.nl/

onderwijs/100304_Kwaliteitdoorgespreidleiderschap

voor: schoolleiders en bestuurders

van: Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met

ministerie van OCW

wanneer: 12 november

waar: Het Muntgebouw, Utrecht

wat: kennisfestival

Kennisfestival regionale aanpak
lerarentekort

Het festival heeft als doel deelnemers te informeren en inspi

reren, bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en

nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. In themakamers

kun je via werksessies informatie opvragen en in gesprek

gaan over onder andere zijinstroom, het imago van het

lerarenberoep en behoud van leraren. www.voion.nl/agenda/

kennisfestivalregionaleaanpaklerarentekort

voor: onderwijsprofessionals po

van: Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers

wat: boek

Passend onderwijs vereist
duidelijke overheid

In ‘Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs

en nu verder’ constateren de schrijvers dat er altijd een kloof is

gebleven tussen het systeem en de wereld van leraren, ouders

en leerlingen. De oplossing is niet een nieuw systeem, maar

optimaliseren van het huidige. Dat vraagt om duidelijkheid van

de landelijke overheid en om lef van betrokken partijen om

adequaat samen te werken. Ook moet er een steunstructuur om

de leraar heen worden georganiseerd en moet de positie van

ouders en leerlingen worden versterkt.

ISBN 9789082155792 | www.vbent.org/publicaties/boeken/

boek/kloofmensensysteem

voor: onderwijsprofessionals po, vo, mbo, hbo en wo

van: Beeld en Geluid

wat: mediaplatform/website

Nieuw mediaplatform Beeld en
Geluid voor onderwijs

Via het nieuwe platform www.beeldengeluidopschool.nl krijgen

onderwijsinstellingen gratis toegang tot het archiefmateriaal

van omroepen en andere makers uit de collectie van Beeld en

Geluid. De website vervangt de bestaande mediaplatforms

Teleblik en Academia. Met de lancering van Beeld en Geluid op

school wil het instituut tegemoet komen aan het veranderende

en toenemende gebruik van media in het onderwijs.

www.beeldengeluidopschool.nl

voor: schoolleiders, teamleiders

van: VO-raad en Schoolinfo

wanneer: 13 november

waar: Gooiland, Hilversum

wat: Schoolleidersconferentie

Onderwijsontwikkeling, van
visie naar actie

Veel scholen hebben er een duidelijke visie, maar hoe ga je in

de praktijk aan de slag met onderwijsontwikkeling? Hoe krijg je

collega’s in de ontwikkelstand? Kortom: hoe maak je de vertaal

slag van visie naar actie? Tijdens de Schoolleidersconferentie –

voorheen Nationale Schoolleiders Top – staat die vraag centraal.

Het programma biedt sprekers en werksessies om samen met

je collega’s aan de slag te gaan met thema’s als veranderkracht,

lerende cultuur en leiderschap.

www.voortgezetleren.nl/agenda/deschoolleidersconferentie

voor: schoolleiders/bestuurders en leerlingen

van: De VO-raad en het LAKS

wat: handreiking leerlingendaling

In gesprek over krimp
Zowel schoolleiders en bestuurders als leerlingen krijgen infor

matie en tips aangereikt over het omgaan met dalende leerlin

genaantallen. Wat zijn mogelijke maatregelen om de gevolgen

tegen te gaan; welke vormen van samenwerking zijn er? En: hoe

kunnen schoolleiders, bestuurders en leerlingen elkaar vinden

en samenwerken op dit vlak?

www.vo-raad.nl/nieuws/handreikingvoorleerlingenen

bestuurdersschoolleidersingesprekoverkrimp
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boekbespreking

de leraar als grootste
artiest van deze wereld

In ‘Naar onderwijs in blauw’ beschrijft Dolf van den Berg, emeritus-

hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn zoektocht

naar ander onderwijs, gericht op betekenisvol menselijk contact.

Inspiratie haalde hij uit het expressionisme. tekst jan stuijver

We worden er in zowel het nieuws als de

praktijk dagelijks mee geconfronteerd: het

zijn spannende tijden in onderwijsland.

Vanuit die ‘sense of urgency’ ontstaan

mooie ideeën en initiatieven. Dolf van den

Berg hangt de zijne op aan het expressio-

nisme in de kunsten. In het eerste hoofd-

stuk van zijn nieuwe boek gaat hij terug

naar het begin van de twintigste eeuw, een

periode waarin Europa in een turbulente

fase raakt. ‘Der blaue Reiter’ in Duitsland

is een belangrijk centrum voor het expres-

sionisme, met schilder Kandinsky als

voorman. Hij schreef in 1912 het Manifest

Über das Geistige in der Kunst. De daarin

geschetste ideeën zijn voor Van den Berg

van betekenis voor het onderwijs. “Om te

werken aan de dans van de toekomst

creëert de leraar een andere kleur, een

andere inhoud”, schrijft hij. “Hij of zij is

medeschepper en stelt de eigen persoon-

lijkheid ter beschikking. Anders gezegd:

het onderwijs is het atelier van de grootste

artiest van deze wereld: de leraar. Dan is

er licht en kleur. Het onderwijs is wat de

leraren ervan maken.” Die kleur moeten we

als beeldspraak zien: het gaat de auteur

erom dat je afstapt van het bekende en

creatief met iets nieuws aan de slag gaat.

De vanzelfsprekendheid voorbij. Hij noemt

drie opvattingen die hij verder uitwerkt.

Ten eerste een andere onderwijsstijl, met

andere concepten, ander vormen en meer

‘kleuren’: niet klassikaal en gericht op

leerstof, maar meer kindvolgend en op per-

soonsvorming. Ten tweede een wisseling

in zienswijzen, volgens hem noodzakelijk

om een andere werkelijkheid (van het

onderwijs) te ontdekken. Tot slot stelt

hij dat het onderwijs behoefte heeft aan

verticalisering.

De auteur hanteert voor zijn visie de term

‘ontwikkelingsgericht onderwijs’, omdat

het doelgerichte karakter daarmee sterker

wordt benadrukt dan in gepersonaliseerd

onderwijs. Een voorbeeld is zijn concept ‘de

zone van de naaste ontwikkeling’: kinderen

uitdagen naar een hoger niveau door ze op

hun tenen te laten staan en te laten leren

vanuit nieuwsgierigheid.

Van den Berg heeft een onderwijsconcept

ontwikkeld dat gebaseerd is op het recht

van eenieder op betekenisvol menselijk

contact, ongeacht kwaliteiten en beper-

kingen, dat uiteindelijk leidt tot een voor

ieder zinvol volwassen bestaan. Niet

gericht op leerstof, maar op wat het kind

kan en hoe het zich ontwikkelt in al zijn

facetten. Ontwikkeling is in zijn definitie

een onderwijs-pedagogisch verschijnsel,

dat betekent: “Ontvouwen, loswikkelen,

tot wasdom komen, doen uitgroeien, doen

ontstaan, tentoonspreiden, herleiden,

uitwerken, gaandeweg uit iets tevoorschijn

komen, blootleggen, ophelderen, meer

tegenwoordig zijn. Ontwikkelen is meer

dan alleen een weg naar de vrijheid van de

leerling. Het is de weg naar een volwassen-

in-de-wereld zijn.”

Van den Berg heeft meerdere boeken

geschreven, maar niet eerder was hij zo

uitgesproken als in dit boek. Dit is zijn mani-

fest, een boodschap voor iedereen die geen

genoegen neemt met het huidige onderwijs.

Hij is hierin soms confronterend en uitda-

gend, maar ook inspirerend, met een sterk

appel voor echte verandering. Een aanrader

voor alle schooldirecteuren die dagelijks het

beste uit kinderen willen halen. _

Naar onderwijs in blauw.

Dolf van den Berg, 2019.

www.gompel-svacina.eu

Ook een actueel

onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.
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actueel

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

techniek, in combinatie met begrip.

In groep 7 - 8 kantelt het zwaartepunt

naar begrijpend en studerend lezen.

Mét blijvende aandacht voor techniek.                                                                                                                 

Hiermee krijg én houd je leerlingen aan het lezen!

technisc
h

lezen

begrijp
end

lezen

begrijpend
lezen

technischlezen
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Kennis waar

je team

direct mee

aan de slag

kan.

Dat wíl je.

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

Met ons online cursusaanbod van ruim 80 cursussen

heeft je team altijd iets te kiezen wat aansluit bij de

eigen interesses en leerbehoeftes. In samenwerking

met de beste docenten worden actuele theorieën

besproken die de praktijk niet uit het oog verliezen.

Online nascholing
voor Leraren
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