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Uitgelicht
thema _ Meer respect voor doeners
Het imago van het vmbo is verbeterd, maar nog steeds

zetten ouders alles op alles om hun kind naar de havo te

krijgen. Ondertussen zitten we te springen om

vakmensen. Hoe keren we het tij? “We moeten af van

het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken kunt

lezen.” pagina 10

reportage _ ‘Het gaat niet alleen over
leraren’
“Zie de onderwijsorganisatie als één geheel; het gaat niet

alleen over leraren. Zorg voor voldoende ondersteuning in

de school. Stop de stroom aan maatschappelijke thema’s

richting basisschool.” Schoolleiders leggen hun wensen

op tafel in een gesprek met onderwijspolitici.

pagina 24

achtergrond _ Blijven bloeien
De een werkt nog vol energie door na zijn pensioen, terwijl de

ander de dagen tot dat pensioen aftelt. Hoe kunnen onderwijs

professionals in plaats van te verzuren hun kennis en ervaring

verzilveren? “Goed seniorenbeleid begint met het gesprek.

Niet pas als iemand is vastgelopen, maar preventief: hoe

zorgen we dat je blijft bloeien?” pagina 28

thema _ Beroepsbeeldvorming en schooladvies
Het vmbo – en dan vooral de beroepsgerichte leerwegen –

als positief schooladvies meegeven: hoe doe je dat als

basisschool? “Door gastlessen en bedrijfsbezoeken krijgen

kinderen beter inzicht in welk type beroepen er zijn en wat

bij hen past. Dat begint al in de onderbouw.” pagina 16
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Waarderen
Vaak	lijkt	het	alsof	we	terug	zouden	willen	naar	het	verleden	door	te	spreken	

over	herwaarderen.	Bijvoorbeeld	herwaarderen	van	het	kleuteronderwijs,	

het	(v)mbo,	van	het	vak	leraar	of	schoolleider,	of	de	rol	van	ouders.	

Het	is	tijd	om	in	plaats	daarvan	te	gaan	waarderen.	Als	professionals	op	

educatieve	ontdekkingsreis	gaan,	gericht	op	andere	mogelijkheden	voor	

ontwikkeling.	Inclusief	de	risico's	die	dat	met	zich	meebrengt.	In	deze	tijd	

van	technologisering	nieuwe	aanpakken	ontdekken	voor	ons	onderwijs,	ons	

professioneel	handelen	en	onze	scholen.	Hierbij	horen	zingevingsvragen	

als	‘waarom	leer	ik	dit?’,	‘waarom	doe	ik	wat	ik	doe?’,	‘voor	wie	doe	ik	

dit?’	en	‘waartoe	doe	ik	dit?’	Er	hoort	ook	een	nieuwe	manier	van	denken	

en	leven	bij.	Participeren	in	netwerken	en	(virtuele)	communities,	zowel	

globaal	als	lokaal.	Een	interdisciplinaire	benadering	van	de	wereld	die	

steeds	minder	tijd-	of	leeftijdgebonden	is.	Ruimte	geven	aan	individuele	

talenten,	drives	en	passies.	Bij	zingeving	gaat	het	per	definitie	om	meer	

dan	meetbare	opbrengsten.	Ontwikkeling,	welbevinden	en	samenwerken	

zijn	sleutelwoorden.	Juist	in	het	funderend	onderwijs	moet	een	goede	

visie	zijn	op	wat	nodig	is	voor	een	meer	flexibele	leef-,	leer-	en	werkwereld	

waar	welbevinden	een	kernwaarde	is.	In	verbinding	met	technologisering,	

robotisering	en	kunstmatige	intelligentie	betekent	dit	dat	scholen	en	

ook	bedrijven	steeds	meer	een	ontmoetingsplaats	worden	met	sociale	

functies	waarbij	leren	of	werken	ook	thuis,	virtueel	of	elders	plaatsvindt.	

Onderwijs	waarderen	betekent	lef	tonen	bij	het	ontwerpen	en	inrichten	

hiervan.	Bestaansrecht	doen	gelden	vanuit	inhoud	en	niet	vanuit	bestaande	

systemen.	Laten	we	steeds	reflecteren	op	wat	we	nodig	hebben	als	mensen	

en	organisaties	om	dit	pad	in	te	slaan.	En	laten	we	dit	pad	gewoon	inslaan,	

óók	als	dit	betekent	dat	stelsels	en	systemen	gekanteld	moeten	

worden.	Innovatie	vraagt	om	veel	autonomie	en	vertrouwen	

in	scholen	en	professionals	om	te	kunnen	werken	met	

nieuwe	strategieën,	waarbij	we	oud	laten	opgaan	in	nieuw.	

Terminologieën	als	opstromen,	afstromen,	hoger	onderwijs,	

lager	onderwijs,	scoren	en	zorgleerling	moeten	worden	

vervangen	door	nieuwe	waarden,	die	uitdrukking	geven	

aan	groei	en	ontwikkeling.	Laten	we	dus	stoppen	met	

herwaarderen	maar	werken	aan	toekomstgericht	

onderwijs.	_

AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	blogt	maandelijks	

over	haar	visie	op	het	funderend	onderwijs	op	

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren
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terugblik 9 oktober

Out of office-actie geeft schoolleider tijd 
voor andere zaken
Op	9	oktober	hebben	diverse	schoolleiders	meegedaan	aan	de	AVS-actie	#wijschoolleiders	out	of	office.	Voor	
meer	aandacht,	erkenning	en	waardering	van	het	vak.	De	actie	werd	ondersteund	door	CNV	Schoolleiders.

Diverse schoolleiders meld-
den via actie@avs.nl en 
Twitter (@schoolleider) 
dat hun afwezigheidsassis-
tent aanstond op 9 oktober. 
Sommigen gaven daarbij 
aan het door de AVS toege-
zonden leaflet, waarin het 
vak van schoolleider onder 
de aandacht wordt gebracht, 
in school te hebben opge-
hangen en/of doorgestuurd 
naar hun bestuur, team, MR 
en de ouders. Om de actie-
voerende schoolleiders tijd 
te laten besparen, stuurde 
de AVS een dag van tevoren 
ook een voorbeeldtekst voor 
de afwezigheidsassistent aan 
ieder lid. Mailers werden 
hierin verzocht hun mail op 
een andere dag opnieuw te 
sturen. In de tekst stond ook 
vermeld waarom schoollei-
ders actie voeren. Een deel 
van de schoolleiders gebruik-
te de vrijgekomen tijd voor 
zaken die vaak blijven liggen.

Naast een aantal kritische 
reacties, zijn er ook veel 
complimenten voor de actie. 
Een schoolleider deelt mee: 
“Mijn complimenten voor 
deze schoolleidersactie! 
Ik heb zojuist mijn auto-
responder ingesteld. Heb ik 
alle tijd om te werken aan 
de stukken die nog moeten: 
AVG, professioneel statuut, 
klassenbezoeken, RI&E, 
inrichten cloud-omgeving, 
voorbereiden audit. Alle ‘gek-
heid op een stokje’, ik ben 
echt blij met deze leerling-
vriendelijke actie!”

Andere schoolleiders lieten 
weten:
“Schoolleiders, sta op, laat 
zien wat je doet.”
“Erkenning en waardering 
voor het vak van #wijschool-
leiders blijft achter. Daarom 
ben ik op 9 oktober out 
of office @schoolleider @
arieslob!”
“Aandacht voor salariëring 
schoolleiders, leerkrachten 
en onderwijsondersteunend 
personeel! Vandaag staken 
we als schoolleider middels 
geen beantwoording van 
mail.”

“Volop ideeën opgedaan voor 
goed, toekomstproof, innova-
tief onderwijs.”
“Ik heb het leaflet in school 
opgehangen en de mail ‘out 
of office’ gezet. Dat is in 
ieder geval door de omgeving 
opgemerkt, waardoor het 
een gespreksonderwerp is 
geworden.”
“Directeuren van Mijnplein 
in Raalte flyeren en gaan 
met omstanders in gesprek. 
Onder andere over eerlijk 
salaris voor schoolleiders, 
adjuncten en ondersteunend 
personeel!” (zie foto’s)

De actie was de tweede – de 
eerste was de brandalarmac-
tie op 12 september – in een 
reeks acties die de AVS deze 
maanden voert. 

Het leaflet is te downloaden 
via: www.avs.nl/artikelen/out-
office-actie-geeft-schoolleider-
tijd-voor-andere-zaken

Dialoog met Tweede 
Kamerleden
Aansluitend gingen school-
leiders op 10 oktober in 
gesprek met onderwijs-
woord voerders uit de Tweede 
Kamer over de inhoud van 
hun vak. In Perscentrum 
Nieuwspoort te Den Haag 
brachten zij hun onder-
belichte, maar cruciale rol in 
het huidige onderwijs debat 
onder de aandacht. Kijk voor 
een impressie daarvan op 
pagina’s 24 tot en met 27.

De AVS wil bereiken 
dat zowel politiek als 
maatschappelijk, maar 
ook bij de sociale partners, 
draagvlak ontstaat voor 
het verminderen van de 
werkdruk en het verbeteren 
van het salaris van school-
leiders, in lijn met de manier 
waarop dit voor leerkrachten 
is geregeld. Hoe meer 
schoolleiders meedoen, hoe 
krachtiger onze stem! _

#wijschoolleiders
out	of	office
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op agenda: onderzoek naar functies en salarissen 
schoolleiders en ondersteuners

PO-Raad en vakbonden 
onderhandelen in december over cao
De	sociale	partners	in	het	primair	onderwijs	–	waaronder	de	AVS	–	gaan	begin	
december	met	elkaar	onderhandelen	over	de	volgende	cao.	De	huidige	cao	loopt	
tot	1	maart	2019.	De	partijen	hopen	voor	die	tijd	nieuwe	afspraken	te	kunnen	
maken	voor	de	sector.

De werkgevers en werkne-
mers bereikten op 6 juni 
2018 een onderhandelaarsak-
koord voor de huidige cao. 
De sociale partners hebben 

daarmee het extra geld dat 
beschikbaar was, zo snel 
mogelijk bij de leerkrachten 
gebracht. De partijen hebben 
daarnaast afgesproken dat 

een aantal onderwerpen bij 
de komende gesprekken aan 
bod komt. Hierdoor staan 
voor de komende bespre-
kingen in ieder geval op de 

agenda: een onderzoek naar 
de functies en salarissen van 
schoolleiders en ondersteu-
ners en de professionalise-
ring in de sector.
De betrokkenen bepalen 
momenteel hun inzet voor 
de onderhandelingen. 
Ook voeren zij verkennende 
gesprekken in de aanloop 
naar de start van de onder-
handelingen. Zodra er meer 
te melden is, is deze infor-
matie te vinden op de web-
sites van de verschillende 
partijen. _

benchmark en aanpassing wet

Slob wil betere verantwoording 
onderwijsgeld door besturen
Onderwijsbesturen	moeten	beter	gaan	verantwoorden	hoe	zij	hun	geld	uitgeven	
en	waarom.	Zij	moeten	vastleggen	hoeveel	geld	hun	scholen	krijgen,	hoeveel	
reserves	er	zijn	en	hoeveel	geld	er	gebruikt	wordt	voor	het	bestuur.	Dat	schrijven	de	
ministers	Van	Engelshoven	en	Slob	van	Onderwijs	aan	de	Tweede	Kamer.	Zij	volgen	
daarmee	een	advies	van	de	Onderwijsraad	op.

De ministers geven aan 
dat ze de lumpsum willen 
behouden, omdat ze het 
belangrijk vinden dat bestu-
ren zelf keuzes maken over 
hun uitgaven. Wel moeten 
deze uitgaven beter verant-
woord worden. “Besturen 
hebben de verplichting zich 
goed te verantwoorden over 
de besteding van publiek 
geld voor onderwijs. Als dat 
niet gebeurt, verliest de 
maatschappij haar vertrou-
wen en dat ondermijnt de 
grote kracht van ons onder-
wijsstelsel: de financiële en 
inhoudelijke autonomie”, 
aldus de ministers van OCW.

Ze geven aan dat er de 
komende tijd concrete stap-
pen moeten worden gezet in 
de manier waarop besturen 
verantwoording afleggen 

over de besteding van mid-
delen en het inzichtelijk 
maken van hun keuzes 

hierin. Slob: “Alle besturen 
moeten de wil hebben om 
het gesprek over hun finan-
ciële keuzes te voeren met 
de betrokkenen – ouders, 

schoolleiders, leraren, 
medezeggenschapsraden.” 
De ministers vragen de 

besturen zo snel mogelijk 
aan de slag te gaan met het 
beschikbaar maken van 
de gegevens. Ze gaan daar-
voor een benchmark maken, 
waardoor ook gegevens 
van onderwijsbesturen en 
scholen onderling vergelijk-
baar zijn. “De besturen die 
voorop lopen, kunnen dan 
het goede voorbeeld geven”, 
aldus Van Engelshoven.

De ministers gaan de wet 
aanpassen, zodat bestu-
ren verplicht worden te 
laten zien hoe zij hun 
financiële middelen over 
de scholen verdelen. Hier-
naast blijft ook de website 
www.onderwijsincijfers.nl/
themas/dashboard-baten-
en-lasten-besturen online, 
waar alle jaarrekeningen van 
besturen vergelijkbaar zijn. 
En er wordt doorgewerkt 
aan het wetsvoorstel dat 
publicatie van het jaarver-
slag van een bestuur ver-
plicht. _

‘ b e s t u r e n  h e b b e n  d e 
v e r p l i c h t i n g  z i c h  g o e d  t e 

v e r a n t w o o r d e n  o v e r  d e 
b e s t e d i n g  v a n  p u b l i e k  g e l d 

vo o r  o n d e r w i j s ’
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schoolteam krijgt bepalende rol

Eerste aanzet werkverdelingsplan 
via infographic
Schoolbesturen	en	scholen	in	het	primair	onderwijs	moeten	uiterlijk	op	1	augustus	

2019	het	werkverdelingsplan	voor	schooljaar	2019/2020	gereed	hebben	en	besproken	

met	de	individuele	medewerkers.	Een	uitgebreide	handreiking	voor	het	werverdelings-

plan	volgt	in	een	later	stadium,	maar	het	Arbeidsmarktplatform	PO	ontwikkelde	in	

opdracht	van	de	onderwijsvakbonden	en	de	PO-Raad	wel	alvast	een	infographic.

In acht stappen kunnen 
schoolbestuur, schoolleider 
en team afspraken maken 
over de verdeling van het 
werk. Uitgangspunt hier-
bij is de dialoog op school. 
De werkverdeling vindt 
plaats binnen de kaders van 
het meerjarenformatiebeleid 
en het bestuursformatieplan. 
In de praktijk zal in de mees-
te gevallen de schoolleider 
degene zijn die namens de 
werkgever de schakel vormt 
tussen team en bestuur 
(gemandateerd schoolleider). 

De schoolleider zorgt ervoor 
dat alle relevante informatie 
bij het team (alle werkne-
mers binnen de school) ligt, 

zodat het team besluiten kan 
nemen. Hoe de besluitvor-
ming tot stand komt, is aan 
het team zelf.

duurzame inzetbaarheid primair onderwijs

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers
Vitaal	en	gemotiveerd	aan	het	werk	blijven	tot	aan	het	pensioen.	Medewerkers	in	het	primair	onderwijs	van	
45	jaar	en	ouder	kunnen	hiermee	in	een	gratis	ontwikkeltraject	aan	de	slag.	Leidinggevenden	hebben	ook	de	
mogelijkheid	een	training	‘ontwikkeladvies’	te	volgen.

De tijdelijke subsidieregeling 
‘Ontwikkeladvies vijfenveer-
tigplussers’ van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid biedt hiervoor 
de mogelijkheid. De regeling 
stimuleert 45-plussers die 
minimaal twaalf uur per 
week werken om de regie 
te nemen over hun loop-
baan. Dat draagt bij aan hun 
duurzame inzetbaarheid en 
daarom ondersteunen de 

sociale partners in het pri-
mair onderwijs deze regeling. 
Voor 45-plussers in de sector 
zijn subsidies beschikbaar tot 
1 juli 2019.
Deelnemers aan de regeling 
ontvangen een ontwikkelad-
vies van een professionele 
loopbaanadviseur. De loop-
baanadviseur kan daarvoor 
subsidie aanvragen, zodat er 
geen kosten aan verbonden 
zijn.

Vijfenveertigplussers in het 
primair onderwijs die gebruik 
willen maken van de regeling, 
kunnen zelf een professionele 
loopbaanadviseur zoeken die 
een ontwikkeladvies mag en 
kan geven. Leidinggevenden 
kunnen binnen de subsidiere-
geling bovendien een training 
‘ontwikkeladvies’ volgen, 
over het voeren van loopbaan-
gesprekken. _

Meer informatie 
over de regeling: 
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 
(Subsidies en regelingen)
Meer informatie over loop-
baanadviseurs in de buurt: 
www.noloc.nl of www.cminl.nl 
(zie ook pagina 44).

In het werkverdelingsplan 
neemt het team besluiten over:
•  verdeling van de te geven 

lessen/groepen over de 
leraren

•  verhouding tussen 
lesgevende taken en overige 
taken

•  tijd voor vóór- en nawerk
•  welke taken het team doet 

(binnen de gestelde kaders)
•  tijd binnen en 

buiten de klas voor 
onderwijsondersteunend 
personeel

•  pauzes
•  aanwezigheid op school
•  besteding van de 

werkdrukmiddelen
•  kaders van 

vervangingsbeleid bij de 
werkgever (indien van 
toepassing) _

Infographic downloaden: 
www.avs.nl/artikelen/eerste-
aanzet-werkverdelingsplan-
infographic

4



actueel ac tueel 

wel ruimte voor tijdelijke invoering

Structureel invoeren vierdaagse 
schoolweek verboden
Minister	Slob	heeft	aangegeven	dat	het	invoeren	van	een	vierdaagse	schoolweek	
wettelijk	niet	is	toegestaan.	De	wet	biedt	basisscholen	wel	ruimte	om	vierdaagse	
schoolweken	in	te	roosteren,	maar	dit	mag	voor	de	groepen	drie	tot	en	met	acht	
maximaal	zeven	keer	per	jaar.

Een school kan ervoor kiezen 
om (een deel van) die vier-
daagse schoolweken in te 
zetten om in bijzondere 
gevallen het lerarentekort 

op te vangen. Zo gaan 
enkele scholen van Scho-
len van Zaan Primair na 
de herfstvakantie over op 
een vierdaagse schoolweek. 

Collegevoorzitter Niko 
 Persoon meldt dat hij al 
diverse maatregelen heeft 
genomen, zoals: klassen 
samenvoegen, groepen 

een dag naar huis sturen, 
intern begeleiders voor de 
klas. De vierdaagse lesweek 
bestrijkt zeven weken: van 
de herfst- tot de kerstvakan-
tie. Persoon geeft aan dat het 
om een noodmaatregel gaat.

Na de herfstvakantie ver-
spreidt het ministerie van 
OCW in samenwerking met 
de onderwijsinspectie een 
handreiking voor scholen 
met informatie over en 
mogelijke noodoplossingen 
bij onderbezetting. _

onderdeel aanpak lerarentekort

Extra geld vrijgemaakt 
voor zij-instromers
Minister	Slob	stelt	extra	geld	beschikbaar	voor	

de	aanpak	van	het	lerarentekort.	Het	budget	voor	

zij-instromers	wordt	verhoogd	met	4	miljoen	in	

het	primair	onderwijs	en	1,8	miljoen	in	het	mbo.	

Ook	in	2019	wordt	extra	geld	uitgetrokken	voor	zij-

instromers.

Schoolbesturen kunnen zo makkelijker een zij-instromer 
aanstellen, omdat zij een tegemoetkoming ontvangen voor de 
opleidings- en begeleidingskosten. Zij-instromers moeten al 
een diploma hebben op hbo-niveau en een geschiktheidson-
derzoek doorlopen, waarin wordt beoordeeld of zij direct voor 
de klas kunnen.
Dit jaar zijn veel meer aanvragen gedaan voor het zij-
instroomtraject dan verwacht, vooral in het po en mbo. 
De minister heeft geld gevonden in de bestaande begroting 
van OCW. Een deel komt uit de Lerarenbeurs, waar minder 
vraag naar is dan oorspronkelijk gedacht.

Verder wil OCW (financiële) ondersteuning bieden aan plan-
nen van regionale partijen om het lerarentekort terug te 
dringen. Om de samenwerking tussen regio’s te bevorderen en 
belemmeringen waar mogelijk weg te nemen, wordt eveneens 
een landelijke tafel ingericht. Hierbij kunnen ook partijen 
aansluiten als sector- en vakorganisaties, gemeenten, UWV en 
bedrijven. _

cbs: ook andere factoren spelen rol

Schooladvies vaker 
bijgesteld bij kinderen 
van ouders met laag 
inkomen
Kinderen	van	ouders	met	een	hoog	inkomen	kregen	
minder	vaak	een	bijstelling	van	het	schooladvies	in	
schooljaar	2016/2017	dan	kinderen	uit	gezinnen	met	
weinig	geld.	Dat	blijkt	uit	cijfers	van	het	Centraal	
Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS).

Bij ruim 9 procent van de leerlingen uit de laagste inkomens-
groep die in 2017 in groep 8 zat, werd het schooladvies na de 
eindtoets naar boven bijgesteld. Dit betekent dat de meester of 
juf hun capaciteiten aanvankelijk te laag had ingeschat. Bij de 
kinderen uit de hoogste inkomensgroep gebeurde dit bij ruim 
6 procent. Het CBS geeft aan dat het inkomen van ouders niet 
dé oorzaak van of verklaring voor de verschillen in bijstelling 
is. Volgens het bureau spelen waarschijnlijk ook andere facto-
ren een rol.
Uit de cijfers blijkt verder dat 1 op de 3 leerlingen uit hoge 
inkomens een vwo-advies krijgt. Kinderen met een gecombi-
neerd advies vmbo-k/gt of vmbo-gt/havo kregen het vaakst een 
bijstelling van het eerste schooladvies. Leerlingen met een 
havo/vwo-advies, of met een vso/pro/vmbo-b-advies, kregen het 
minst vaak een bijstelling. _
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ac tueel 

arbeidsmarktplatform po

Platform Werkdruk biedt kennis en 
tools om werkdruk aan te pakken
Iedere	school	kan	werkdruk	tegengaan	door	die	bespreekbaar	te	maken	
en	een	passende	aanpak	te	kiezen.	Vanuit	die	gedachte	ontwikkelde	het	
Arbeidsmarktplatform	PO	het	digitale	Platform	Werkdruk.	Schoolleiders,	
leerkrachten,	beleidsmedewerkers	en	bestuurders	kunnen	hier	terecht	voor	
kennis,	praktijkverhalen	en	praktische	tools	die	helpen	werkdruk	in	primair	
onderwijs	aan	te	pakken.

Scholen krijgen vanaf school-
jaar 2018/2019 extra geld 
om de werkdruk te verlagen 
en daarbij hun eigen keuzes 
voor een aanpak te maken. 
Maar hoe voer je het gesprek 
over werkdruk en wat zijn 
passende oplossingen? 
Op www.platformwerkdruk.nl 
vinden scholen daarvoor een 
vierstappenplan waarmee in 
de praktijk ervaring is opge-
daan. Dit cyclische proces 
houdt de dialoog op gang en 
zorgt voor een blijvende aan-
pak van werkdruk.
Uit een eerdere pilot van het 

Arbeidsmarktplatform PO 
blijkt dat de aanpak ertoe 
leidt dat onderwijsteams 
meer sociale steun van col-
lega’s ervaren en vinden 
dat het werkklimaat in de 
school is verbeterd. Teams 

zijn zich door de aanpak 
meer bewust van de oorza-
ken van werkdruk en maken 
doelgerichter keuzes in het 
werk. Ton Groot Zwaaftink, 
voorzitter Arbeidsmarktplat-
form PO: “Als de sfeer in het 

onderwijsteam goed is, dan 
bespreek, verlaag en verdeel 
je de werkdruk met elkaar. 
Je stelt ook vast wat je wel en 
niet (meer) doet.” _

Meer informatie: 
www.platformwerkdruk.nl

Het platform organiseert 
vanaf november ook gratis 
regionale stappensessies 
voor onderwijsprofessionals, 
Kijk voor data en locaties op 
www.platformwerkdrukpo.nl/
over-ons/actueel

Voor het voortgezet onder-
wijs biedt Voion op 31 okto-
ber de webinar ‘Minder werk-
druk, meer ontwikkeltijd’ 
en meer informatie, instru-
menten (zoals een gespreks-
tool) en goede voorbeelden 
om de afspraken in de CAO 
VO over werkdrukverminde-
ring en ontwikkeltijd te rea-
liseren. Zie www.voion.nl/ont-
wikkeltijd en www.voion.nl/
agenda/webinar-minder-werk-
druk-meer-ontwikkeltijd

beloning is echter (nog) niet vergelijkbaar

Lerarenfuncties po gelijkwaardig aan vo
De	lerarenfuncties	in	het	primair	onderwijs	zijn	gelijkwaardig	aan	de	functies	in	het	voortgezet	onderwijs.	
Dat	blijkt	uit	de	waardering	van	actuele	functiebeschrijvingen	voor	het	primair	onderwijs	met	een	genormeerd	
functiewaarderingssysteem.	Deze	uitkomst	ondersteunt	de	claim	van	de	sociale	partners	in	het	primair	
onderwijs	dat	de	beloningen	in	beide	sectoren	vergelijkbaar	zouden	moeten	zijn.	Dat	is	nog	steeds	niet	het	
geval.

Uit de waardering voor de 
functies komen scorepatro-
nen die hetzelfde zijn als in 
het voortgezet onderwijs: de 
L10-functie geeft dezelfde 
somscore als de LB-functie in 
het voortgezet onderwijs, de 
somscore van de L11-functie 
is hetzelfde als van de LC-
functie. Daarmee is objectief 

vastgesteld dat de leraren-
functies in beide sectoren 
even zwaar zijn.

Elke onderwijssector werkt 
met een eigen functie-
waarderingsysteem. Deze 
systemen zijn vrijwel gelijk 
omdat ze gebaseerd op het 
functiewaarderingssysteem 

van de rijksoverheid: Fuw-
asys. De geactualiseerde 
lerarenfuncties zijn geme-
ten met de bestaande ken-
merken en scores van het 
Fuwa-systeem voor primair 
onderwijs. Tegelijkertijd 
met de actualisatie van de 
functiebeschrijvingen is het 
systeem aangepast en zijn de 

kenmerken, de scores en de 
toelichtingen daarop gemo-
derniseerd. _

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/lerarenfuncties-pri-
mair-onderwijs-gelijkwaar-
dig-aan-voortgezet-onderwijs
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(v)m b o:

Het	imago	van	het	vmbo	is	verbeterd,	maar	

nog	steeds	zetten	ouders	alles	op	alles	om	

hun	kind	naar	de	havo	te	krijgen.	Ondertussen	

zitten	we	te	springen	om	vakmensen.	

Hoe	keren	we	het	tij?	 tekst marijke nijboer

Drie kinderen van Corine Korrel bezochten het vmbo, de 
vierde ging naar het vwo. “Op het schoolplein werd ik 
gefeliciteerd: wat goed, een vwo-advies! Bij de andere drie 
was het: o, gaan ze naar het vmbo, oké…” Ouders zien 
het zo, zegt zij: “Je moet naar het vmbo, je mag naar havo 
of vwo.”

thema _ herwa ardering beroepsgericht onderwijs

Over	het	thema	

Een	schooladvies	voor	het	voorbereidend	
middelbaar	beroepsonderwijs	roept	bij	de	
betrokkenen	niet	altijd	even	enthousiaste	reacties	
op.	Ook	maatschappijbreed	heeft	‘het	vmbo’	vaak	
een	negatieve	connotatie.	Dat	geldt	helemaal	voor	
de	beroepsgerichte	leerwegen	(basis	en	kader)	
daarbinnen.	“We	moeten	af	van	het	idee	dat	je	
alleen	slim	bent	als	je	goed	boeken	kunt	lezen.	
Daarmee	doen	we	de	doeners	ernstig	tekort”,	
aldus	een	vmbo-directeur.
Deze	kentering	lijkt	gaande.	Er	is	steeds	meer	
waardering	(ook	financieel)	voor	–	en	behoefte	
aan	–	goedgeschoolde	ambachtslieden,	er	wordt	
gediscussieerd	over	het	vervangen	van	de	term	
‘laag	opgeleid’	door	‘praktisch	opgeleid’	en	
mbo’ers	mogen	zich	tegenwoordig	ook	student	
noemen	(er	gaan	zelfs	stemmen	op	om	een	titel	
toe	te	kennen	na	het	afstuderen).	Bovendien	
mengen	steeds	meer	scholen	praktische	en	
theoretische	vakken,	op	alle	niveaus.	
Met	deskundigen	en	schoolleiders	kijken	we	naar	
de	ontwikkelingen	in	het	vmbo.	Bijvoorbeeld	in	
Apeldoorn,	waar	drie	vmbo-scholen	samen	met	
de	gemeente	de	succesvolle	campagne	‘Trots	
op	vmbo	Apeldoorn’	startten.	(Oud-)leerlingen	
vertellen	waar	ze	trots	op	zijn.	Ook	(juist!)	het	
primair	onderwijs	kan	in	de	aanloop	naar	het	
schooladvies	voor	een	vervolgopleiding	van	
alles	doen	om	de	beeldvorming	over	het	vmbo	te	
kantelen.	Bijvoorbeeld	door	goede	en	vroegtijdige	
voorlichting,	gastlessen,	een	praktijkklas	voor	
‘doeners’	(in	navolging	van	de	plusklas)	en	
samenwerken	met	het	lokale	bedrijfsleven.	
“Vaklieden	zijn	erg	gewild	en	hebben	een	goed	
toekomstperspectief.	Hoe	gaan	we	dat	beter	
uitleggen?	Daarin	zie	ik	een	belangrijke	taak	voor	
ons”,	zegt	een	groep	8-leerkracht.
Go	vmbo	dus.	Of	zoals	een	educatieve	
uitgeverij	het	verwoordt:	verschrikkelijk	mooi	
beroepsonderwijs!

Hard nodig,
maar nog stee ds onderschat
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Het viel Korrel op dat vmbo-scholen, vergeleken met 
havo/vwo-scholen, vaak minder bedeeld worden met 
huisvesting, mensen en middelen. Dat kinderen jong 
een richting moeten kiezen, maar vaak geen flauw idee 
hebben waarvoor. In 2007 inspireerde dat haar om de 
Beroepenfeesten VMBO On Stage op te zetten. Deze evene-
menten creëren nieuwe lokale netwerken van scholieren 
en regionale ondernemers. De jongeren krijgen hulp bij 
hun toekomstdromen en vaak rolt er een stage of bijbaan 
uit. Ook dat helpt bij de beroepskeuze. “Ik heb de indruk 
dat het vmbo inmiddels iets minder wordt gezien als 
doemscenario”, zegt Korrel. Ze vermoedt dat het schreeu-
wende tekort aan vakmensen daarbij een rol speelt.
Dat zegt ook Ton de Groot, voorzitter van Platform vmbo 
Techniek, bestuurder van de Stichting Platforms vmbo 
en schoolleider van het Teylingen College in Voorhout. 
“We krijgen inmiddels vanuit de overheid meer 

ondersteuning; denk aan de € 100 miljoen voor techni-
sche opleidingen. Maar het voortgezet onderwijs krimpt 
en het vmbo heeft daar de meeste last van. Bovendien 
willen nog steeds veel ouders dat hun kind zo ‘hoog’ 
mogelijk instapt, ook al past het beter op het vmbo.” 
De Groot: “Ouders denken: als mijn kind tenminste 
havo heeft, komt het wel goed. Maar de cijfers spreken 
dat tegen. Wij zien op onze school in leerjaar 2 en 3 
enorm veel tussentijdse instroom in het vmbo. Het afge-
lopen jaar 55 leerlingen, op een schoolpopulatie van 
negenhonderd. Echt zonde, deze leerlingen hebben er 
weer een negatieve ervaring bij.” De versoepeling van 
de doorstroomnorm tussen vmbo en havo is fijn voor 
degenen die deze overstap aankunnen, maar leidt er 
volgens De Groot ook toe dat ouders nóg meer geneigd 
zijn om voor de havo te kiezen, ook als dat misschien te 
hoog gegrepen is.

o n t s ta a n  v m b o

Het	voorbereidend	middelbaar	

beroepsonderwijs	bestaat	sinds	

1999.	Voorgangers	waren	de	

ambachtsschool	(1865-1968)	en	

huishoudschool.	Met	de	Mammoetwet	

(1968)	ontstond	het	Lager	Huishoud-	

en	Nijverheidsonderwijs	(lhno).	

In	1992	gingen	alle	vormen	van	

lager	beroepsonderwijs,	inclusief	

de	technische	school,	op	in	het	

voorbereidend	beroepsonderwijs	

(vbo).	Samen	met	de	mavo	en	een	

groot	deel	van	het	voortgezet	

speciaal	onderwijs	werd	het	vbo	in	

1999	samengevoegd	tot	het	vmbo.	

Relatief	nieuw	binnen	het	vmbo	is	het	

vakcollege.	Hier	krijgen	leerlingen	

vanaf	leerjaar	1	veel	beroepsgerichte	

praktijklessen	en	stages,	bezoeken	ze	

bedrijven	en	instellingen	en	krijgen	ze	

gastlessen	van	beroepsbeoefenaars.	

Een	vakcollege	biedt	onderwijs	volgens	

de	vakroute;	een	doorlopende	leerlijn	

vmbo-mbo.Hard nodig,

De	Beroepenfeesten	VMBO	On	Stage	worden	sinds	2007	door	
het	hele	land	gehouden.	Een	van	de	doelen	is	uitstralen	dat	

het	vmbo	ertoe	doet.	Maar	ook:	helpen	bij	het	maken	van	een	
beroepskeuze	en	toegang	bieden	tot	een	persoonlijk,	lokaal	

en	duurzaam	netwerk.	Foto’s:	VMBO	On	Stage

maar nog stee ds onderschat

9k ader prim air november 2018



“Als samenleving hebben we er groot belang bij dat kinde-
ren goed kiezen. Ze weten wel ongeveer wat een kapper 
of een timmerman doet, maar niemand kan vijf aspecten 
opnoemen van zo’n werkdag. Hoe kun je dan kiezen? 
Ik pleit ervoor dat de lokale samenleving, en dan vooral 
het bedrijfsleven, scholen bij de beroepenvoorlichting gaat 
helpen.”
Op het Teylingen College volgen alle vmbo-leerlingen in 
de bovenbouw al een stukje van de mbo-opleiding, om de 
overstap te versoepelen. De vierdeklassers lopen een dag 
per week stage in een regionaal bedrijf. Bij de overstap val-
len ze nauwelijks nog uit, zegt De Groot. “En dankzij de 
extra leerwinst stromen ze uiteindelijk op het mbo op een 
hoger niveau uit.”

Technieklobby Vanwege het grote tekort aan tech-
nische vakmensen worden jongeren momenteel sterk 
gestimuleerd om voor een technische vervolgopleiding 
te kiezen. Dat geldt ook voor degenen met een vmbo tl-
diploma (theoretische leerweg). “Zij komen op het mbo 
terecht in klassen met leerlingen die al een technische 
mbo 2 of 3-opleiding achter de rug hebben en missen zelf 
de nodige technische basiskennis. Veel van deze studenten 
vallen na drie maanden uit. Daar spelen mbo-scholen nog 
erg weinig op in”, vindt Korrel.
Het Teylingen College probeert dit probleem te onder-
vangen met een Technomavo. Hier krijgen leerlingen 
naast een volledig mavopakket ook een beroepsoplei-
ding. De opleiding is populair. Veel leerlingen komen 
van ver aanfietsen. De opzet van een technohavo wordt 
voorbereid. Het Teylingen College geeft ook in eigen huis 
techniek lessen aan basisschoolleerlingen. Zo, is de hoop, 
gaan ook ouders een technische opleiding zien als een 
mooie optie.
Korrel plaatst wel een kanttekening bij de sterke techniek-
lobby van dit moment. “Jongeren moeten allemaal de 
techniek in, want daar is een tekort. Maar dit zijn geen 
werkbijen die je massaal in de richting van je personeels-
tekorten kunt dirigeren.” Zij pleit ervoor om vmbo-leerlin-
gen te laten kennismaken met álle sectoren, zodat zij een 
weloverwogen beroepskeuze kunnen maken.

Lumpsumverdeling Het vmbo leeft; er ontstaan 
steeds nieuwe initiatieven om het verder te verbeteren. 
Hoe helpen we deze onderwijsvorm af van het onver-
diende imago van afvalputje? Op het punt van huisvesting 
is er veel verbeterd, al zijn er nog steeds vmbo-scholen die 
in oude panden ergens achteraf zitten. Schoolbesturen 
en schoolleiders zouden volgens Korrel eens goed moe-
ten kijken naar de verdeling van de lumpsum. Korrel, de 
motor achter VMBO On Stage, die een werkrelatie heeft 
met ruim honderd vmbo-scholen: “Waarom is er bij een 
rapportuitreiking van het vwo geld voor een externe 
feestelijke locatie en wordt de diploma-uitreiking van 
het vmbo gewoon in het klaslokaal gedaan? Waarom is 
er wel geld voor loopbaanassessments in vwo 3 en niet 

Veel kansen Timon van Engen, voorzitter van de 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en vierdejaars 
mbo-student Bouwkunde, snapt de ambitie van ouders 
wel. “Maar ik vind dat je iemand niet moet dwingen om 
een opleiding te doen waar hij zelf geen behoefte aan 
heeft of waar hij het niet gaat redden. Het vmbo en mbo 
bieden ook veel kansen om je talenten te ontwikkelen. 
Je kunt twintig managers neerzetten bij een bedrijf, maar 
die moeten ook iemand kunnen aansturen. Die aange-
stuurde mensen zijn in feite degenen die de samenleving 
draaiende houden.”
Ondertussen is er een enorm tekort aan vakmensen 
(zie kader). Je zou verwachten dat daardoor steeds meer 
leerlingen gaan kiezen voor vmbo en mbo, maar dat is 
nog niet vanzelfsprekend. De Groot: “Ik denk dat ouders 
niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van 
een beroepsgerichte opleiding. Daar zouden we nog veel 
meer bekendheid aan moeten geven.”

Het Teylingen College heeft een technische en een 
horeca school. Op dit vakcollege leren kinderen al doende. 
Dat motiveert, zegt schoolleider De Groot. “Als ze in de 
werkplaats of de keuken staan, hoeven we nooit om aan-
dacht te vragen. Ze leren vaardigheden en technieken, 
maar ook samenwerken, organiseren en evalueren. Ik zie 
mijn leerlingen goed terechtkomen en vaak een eigen 
bedrijf beginnen. Velen komen een paar jaar na hun 
 vertrek heel trots vertellen hoe het met ze gaat. Dat het 
vakwerk in aanzien stijgt, zie je ook aan het salaris.”

Jong kiezen Het vmbo is belangrijk, maar er kan 
nog wel wat aan verbeterd worden. Zo moeten leerlin-
gen al na twee jaar een richting kiezen. Een onmoge-
lijke opdracht voor zulke jonge kinderen, vindt Korrel. 

v a c at u r e s  i n  d e  t e c h n i e k

Er	is	behoefte	aan	veel	soorten	vakmensen,	maar	

vooral	binnen	de	techniek.	Begin	2018	waren	hier	zo’n	

66.400	openstaande	vacatures.	De	stijging	in	technische	

vacatures	is	het	sterkst	op	het	middelbare	beroepsniveau.	

Begin	2018	waren	er	zo’n	7.300	vacatures	voor	het	hogere	

beroepsniveau,	27.500	voor	het	middelbare	segment	en	

31.500	voor	het	lagere	beroepsniveau/basisvakmanschap.	

(Bron:	Platform	Bèta	Techniek)

‘ i k  p l e i t  e r vo o r  d at  d e  lo k a l e 
s a m e n l e v i n g ,  e n  d a n  vo o r a l  h e t 
b e d r i j f s l e v e n ,  s c h o l e n  b i j  d e 
b e r o e p e n vo o r l i c h t i n g  g a at  h e l p e n ’
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voor buitenschoolse loopbaanoriëntatie-activiteiten (lob) 
voor het vmbo? Ik merk dat zelfs havo- en vwo-docenten 
neerkijken op vmbo-docenten. Terwijl juist het vmbo de 
beste docenten nodig heeft, want nergens is de diversiteit 
zo groot in niveau, vaardigheden en sociaal economische 
achtergrond.”

De VO-raad herkent zich niet in dit beeld. Een woord-
voerder: “In het vmbo heb je bijna altijd kleinere klassen 
gefinancierd met lwoo-middelen, en er gaat veel meer 
geld om vanwege de materialen en apparatuur voor het 
praktijkgerichte onderwijs. We hebben geen aanwijzin-
gen dat dit geld naar havo/vwo wordt geschoven.”
De woordvoerder vervolgt: “Loopbaanoriëntatie (lob) 
is onderdeel van het examenprogramma. Veel vmbo-
scholen werken daarin inmiddels samen met hun omge-
ving. Dat brengt lage kosten met zich mee. Bestuurders 
en schoolleiders investeren in de professionalisering van 
docenten rondom lob.” Ook de neerbuigende houding 
van havo/vwo-docenten herkent de raad niet. “Sommige 
havo-scholen pleiten er juist voor om een beroepsgericht 
element in te voeren en voor lob kijken scholen goed 
naar wat ze van het vmbo kunnen leren.”

thema _ herwa ardering beroepsgericht onderwijs

Kappers en bakkers Het is tijd dat we (opleidingen 
tot) vakwerk weer echt gaan waarderen. Het zijn immers 
de metselaars, kappers, bakkers en verzorgenden die de 
maatschappij draaiende houden. De Groot: “We moeten 
af van het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken 
kunt lezen. Daarmee doen we de doeners ernstig tekort.”
Laten we stoppen met het buitensluiten van deze doe-
ners, zegt Korrel. “Toen werd besloten dat mbo’ers ook 
studenten genoemd mogen worden en zij toegang kre-
gen tot meer plekken, zeiden universitaire studenten: 
wacht even, deze plek is voor ons soort mensen. Als jij 
als vmbo’er continu zo benaderd wordt, wat voor burger 
word je dan?”
Vmbo’s, mbo’ers en vakmensen horen erbij. We hebben 
ze nodig. Misschien dat ander taalgebruik kan helpen om 
dat besef te laten doordringen. Waarom bijvoorbeeld niet 
‘praktisch opgeleid’ in plaats van ‘laag opgeleid’, is een 
actuele discussie. Gelukkig draaien de media al langzaam 
bij. Als zij aandacht besteden aan uitblinkers, zitten daar 
ook steeds vaker vmbo’ers en mbo’ers bij. _

Meer weten?
www.govmbo.nl

https://nieuwvmbo.nl

http://hetvakcollege.nl

www.platformvmbotechniek.nl

www.onderwijsonstage.nl

http://worldskillsnetherlands.nl

www.skillstalents.nl

‘o u d e r s  d e n k e n :  a l s  m i j n  k i n d 
t e n m i n s t e  h avo  h e e f t ,  ko m t  h e t  w e l 
g o e d .  m a a r  d e  c i j f e r s  s p r e k e n  d at 
t e g e n ’

Steeds	maken	zo’n	duizend	leerlingen	in	kleine	groepen	kennis	met	beroepsbeoefenaars.
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t rot s  o p  vm b o - c a m pa g n e  in  a pel d o o r n

Drie	Apeldoornse	vmbo-scholen	spannen	zich	met	de	campagne	‘Trots	op	vmbo	Apeldoorn’	

samen	met	de	gemeente	in	voor	een	beter	imago.	Centrale	boodschap:	een	vmbo-diploma	

is	iets	om	trots	op	te	zijn.	 tekst lisette blankestijn

‘Er zijn altijd
vakmensen nodig
om je auto of cv-ketel
te repareren’

>
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Onderdeel van de campagne zijn tien oud-vmbo’ers die 
als ambassadeur optreden en vertellen wat het vmbo 
hen heeft gebracht. Maar die beoogde trots is ook in 
de drie Apeldoornse scholen al voelbaar. In de hal van 
Sprengeloo, een van de deelnemende vmbo-scholen, 
schitteren kunstzinnige bouwwerken van leerlingen in 
de vitrinekasten. Een groepje leerlingen staat vrolijk 
bij een stel stoere houten barkrukken. ‘Goedemorgen 
zonder zorgen!’ roept een leraar en loodst haar klas het 
lokaal in. “Door deze campagne kwamen we erachter 
dat onze leerlingen eigenlijk al trots op hun opleiding 
waren”, vertelt Sprengeloo-directeur Gerjan van Dijken. 
“Op de basisschool zijn vmbo’ers vaak de leerlingen 

die cognitief net wat minder succesvol zijn. Hier, met 
gelijkgestemden en een andere aanpak, komen ze tot 
hun recht. De campagne maakt de trots die ze daardoor 
ontwikkelen bespreekbaar.” Een ander onderdeel van 
de campagne is namelijk de Hoogvliegerverkiezing. 
Derdejaarsleerlingen die zich op school, tijdens hun 
stage of op een andere manier onderscheiden, kunnen 
meedoen. De winnaar van deze verkiezing is een jaar 
lang ambassadeur van het vmbo in Apeldoorn.

Voortzetting Vorig jaar startte de campagne Trots op 

vmbo Apeldoorn voor het eerst; afgelopen zomer tekenden 
de drie vmbo-scholen Edison College, Sprengeloo en 
Veluws College Cortenbosch een overeenkomst met de 
gemeente voor nog eens drie jaar. “Het begon twee jaar 
geleden met een gesprek met de wethouder”, vertelt 
Sprengeloo-directeur Van Dijken. “Aanleiding: het nega-
tieve imago van het vmbo en de terugloop van het aantal 
leerlingen. Vooral voor de richtingen basis en kader werd 
steeds minder gekozen. Er is een soort opwaardering 
van theoretische inzichten, waardoor het lijkt dat leer-
lingen steeds slimmer worden. Dat is natuurlijk niet zo.” 

‘d e  c a m pa g n e  m a a k t  d e  t r ot s 
d i e  d e  l e e r l i n g e n  o n t w i k k e l e n 
b e s p r e e k b a a r ’
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De hoogvlieger: Loes Arends (3-mavo)
“Mijn ouders hebben mij genomineerd 
voor de Hoogvliegerverkiezing, een 
onderdeel van de campagne. Ik denk 
omdat ik heel erg mijn best doe op 
school en een extra vak volg, en dat 
terwijl ik vijf keer per week sport – ik 
doe handbal en streetdance. En dan 
fiets ik ook nog op en neer vanuit 
Twello. Met de klas zijn we bezig met 
Stem op Loes-posters en een filmpje. 
Mijn moeder en zus doen een actie op 
Facebook.”

“Ik	vind	het	echt	leuk	om	te	leren	en	haal	

hoge	cijfers.	Het	leukste	van	school	vind	ik	

het	Zorg	en	Welzijn-plein.	Daar	kun	je	oefe-

nen	in	een	kapperszaak	en	een	babykamer.	

Ook	is	er	een	restaurant	waar	elke	donder-

dag	ouderen	komen	eten.	Wij	leren	dan	hoe	

we	met	gasten	moeten	omgaan.	Later	wil	

ik	met	demente	ouderen	werken,	dat	vind	

ik	belangrijk	werk.	Ik	vind	het	bijzonder	om	

met	hen	te	praten	over	hun	leven.	Ze	verge-

ten	wel	wie	je	bent,	maar	daardoor	heb	je	

steeds	een	nieuw	gesprek!”

Leren in stapjes
“Veel	mensen	vinden	vmbo	laag.	Dat	klopt	

niet,	want	wij	weten	heel	erg	veel!	Als	fami-

lieleden	tijdens	een	verjaardag	praten	over	

een	ander	kind	dat	zo	knap	is	omdat	ze	

vwo	doet,	dan	voelt	dat	niet	fijn.	Wij	wer-

ken	op	het	vmbo	ook	keihard	en	leren	heel	

veel.	Bij	ons	gaat	het	gewoon	in	kleinere	

stapjes.”

De finale van de Hoogvliegerverkiezing is 

op 15 november aanstaande; een vakjury 

kiest uit de leerlingen van de drie deelne-

mende scholen een winnaar.
‘ w e  w er k en  k ei h a r d  en  l er en  h eel  v eel , 

a l l een  in  k l ein er e  s ta pj e s ’

“Veel	mensen	vinden	vmbo	laag.	Dat	klopt	niet,	want	wij	weten	heel	erg	veel!”
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De ambassadeur: 
programmatechnicus Jantine
Jantine Keuterink (31) is één van de 
tien ambassadeurs van de Trots op 
vmbo Apeldoorn-campagne. In een 
verbindingscentrum – van waaruit ze 
alle STER-commercials stroomlijnt 
die op dat moment op de NPO-
radiokanalen te horen zijn – vertelt 
ze over de campagne en haar eigen 
(school)carrière.

“Ik	vermoed	dat	ik	wel	weet	waarom	ik	als	

ambassadeur	gevraagd	ben.	Als	13-jarig	

meisje	had	ik	een	interessant	intakegesprek	

met	de	toenmalige	decaan	van	mijn	vmbo-

school.	Ik	had	havoadvies,	was	vmbo-tl	

gaan	doen,	maar	vond	het	vreselijk	om	

stil	te	zitten.	Ik	ben	echt	iemand	die	wil	

doen	–	ik	móet	met	mijn	handen	werken.	

Daarom	wilde	ik	van	de	theoretische	naar	de	

kaderberoepsgerichte	leerweg.	De	decaan	

was	verbaasd.	Niet	alleen	omdat	ik	met	mijn	

cijfers	zo’n	praktijkgerichte	opleiding	wilde	

doen,	maar	ook	omdat	ik	als	enige	meisje	

de	richting	metaal-	en	elektrotechniek	

wilde	volgen.	Ik	was	namelijk	eerder	met	

een	lokale	omroep	mee	op	stap	geweest.	

Ik	vond	die	geluidstechniek	zó	interes-

sant	–	dat	wilde	ik	ook!	Na	het	vmbo	heb	

ik	de	opleiding	Audiovisueel	medewerker	

gevolgd	(mbo	niveau-3).	Nu	werk	ik	als	

programmatechnicus	voor	dB	Mediagroep,	

die	mij	verhuurt	aan	de	publieke	omroep	of	

andere	bedrijven	die	technici	nodig	hebben.	

Ik	zit	hier	helemaal	op	mijn	plek.”

Cv-ketel
“Ik	zei	gelijk	ja,	toen	ze	me	vroegen	voor	

deze	ambassadeursrol,	want	ik	vind	het	

jammer	dat	het	vmbo	zo’n	slechte	naam	

heeft.	Natuurlijk,	ook	het	vmbo	heeft	rot-

zooischoppers.	Maar	mensen	vergeten	

dat	er	altijd	vakmensen	nodig	zijn	om	je	

auto	of	je	cv-ketel	te	repareren.	Bovendien	

had	ik	op	het	vmbo	heel	goede	docenten.”

Basisschooladvies
“In	het	primair	onderwijs	zou	men	soms	

beter	kunnen	kijken	wat	voor	schooltype	

geschikt	is	voor	een	kind.	De	leerkracht	

kent	de	kinderen	heel	goed.	Het	is	leuk	als	

een	kind	havo	kan,	maar	past	het	ook	bij	

hem	of	haar?	Als	je	weet	dat	het	een	heel	

praktisch	ingesteld	kind	is,	denk	dan	na	

over	de	vraag	of	havo	wel	zo’n	goed	idee	is	

en	benoem	dit	naar	de	leerling	en	ouders	

toe.”

‘ i k  w il d e  va n  d e

t h eo r e t i s c h e  n a a r  d e

k a d er b ero ep s g er i c h t e

l eerw eg ’

“Ik	werk	nu	als	programmatechnicus	voor	
dB	Mediagroep,	die	mij	verhuurt	aan	de	
publieke	omroep	of	andere	bedrijven.”
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Het tij lijkt na een campagnejaar gekeerd. “Samen heb-
ben we nu veertig eerstejaars meer dan een jaar geleden. 
Daarnaast merk ik dat het vmbo steeds meer aandacht 
krijgt.” Natuurlijk heeft het vmbo de maatschappelijke 
wind in de zeilen, merkt hij. “We profiteren van de aan-
dacht voor techniek en de doorstroomdiscussie. Maar ik 
wil dat álle leerlingen die graag met hun handen wer-
ken bewust voor het vmbo kiezen. Onze slogan is Doen!, 
dus iedere leerling komt in de praktijklokalen. Ook de 
mavoleerlingen.”

Doorstromen Van Dijken zag de afgelopen jaren 
veel mavo-afdelingen weggetrokken worden van het 
vmbo, naar het lyceum. “Dat is handig als je een goede 
doorstroom naar havo wilt; lycea bieden bijvoorbeeld 

Frans. Maar kinderen die de stelling van Pythagoras wil-
len knippen, zitten beter bij ons.” 98 procent van de 
Sprengeloo-leerlingen stroomt uit naar het mbo. Dat de 
doorstroommogelijkheid naar havo versoepeld is, vindt 
Van Dijken prima. “Sommige leerlingen komen pas als 
ze een jaar of 13 zijn op gang. Als die vanaf de derde 
klas een extra vak doen, kunnen ze door naar de havo. 
Prima, voor leerlingen die dat leuk vinden. Niet elk kind 
is een doener. Maar dit zijn uitzonderingen. Ons doel is: 
mooi aansluiten op het mbo.” Daarbij is de goede over-
dracht tussen vmbo en mbo heel belangrijk, vertelt hij. 
“Het vmbo heeft percentueel veel leerlingen met een 
zorgcomponent. Een digitaal doorstroomdossier en een 
Regioplan zorgen voor een soepele aansluiting.”

Mengvorm Sprengeloo biedt Mavo Extra, vertelt Van 
Dijken trots. “Dat is vmbo-tl met vier uur per week een 
zevende, beroepsgericht vak.” Die mengvorm van theorie 
en praktijk werkt statusverhogend, constateert de direc-
teur. “Ouders beseffen: hierdoor krijgt mijn kind later 
werk.” Want dat werk is er, getuige ook het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF) dat samenwerking tussen bedrij-
ven, (v)mbo en hbo stimuleert. “Hier in Apeldoorn wer-
ken we in Techfunity samen in mobiliteit en transport. 
De grote bedrijven uit de regio willen dat onze leerlingen 
via het mbo direct bij hen aan de slag gaan.” Al zo’n der-
tig leerlingen gingen deze weg.

Landelijk Is het geen tijd voor een landelijke cam-
pagne? Wat Van Dijken betreft wel. “We hebben minis-
ter Slob al op bezoek gehad en ik blijf lobbyen bij de 
VO-raad. Ze mogen onze website om niet overnemen!” 
Dan gaat de bel. Opeens is het tijd. De directeur is name-
lijk óók leraar wiskunde, en moet de les in. “Zo blijf ik 
voeling houden met de praktijk. Dat doen we hier alle-
maal”, legt hij uit. Trots. _

Meer weten?
www.trotsopvmbo.nl
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‘ w e  p r o f i t e r e n  v a n  d e 
a a n d a c h t  vo o r  t e c h n i e k  e n  d e 
d o o r s t r o o m d i s c u s s i e .  m a a r 
i k  w i l  d at  á l l e  l e e r l i n g e n  d i e 
g r a a g  m e t  h u n  h a n d e n  w e r k e n 
b e w u s t  vo o r  h e t  v m b o  k i e z e n ’

Directeur	Gerjan	van	Dijken	van	vmbo-school	Sprengeloo	in	Apeldoorn	
startte	met	twee	andere	vmbo’s	en	de	gemeente	de	campagne	Trots	op	vmbo	
Apeldoorn.	“Samen	hebben	we	nu	veertig	eerstejaars	meer	dan	een	jaar	
geleden.”
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‘h e t  d r a a i t  a l l e m a a l  om  b eel dvo r m in g ’

Het	vmbo	–	en	dan	vooral	de	beroeps-

gerichte	leerwegen	–	als	positief	

schooladvies	meegeven:	hoe	doe	je	dat	

als	basisschool?	“We	geven	kinderen	de	

ruimte	te	ontdekken	wat	bij	hen	past	en	

nemen	ouders	daarin	mee.”	

tekst irene hemels

Beroepsgericht vmbo als positief schooladvies

Ondanks de goede arbeidsmarktpositie van vakmensen 
is de waardering voor het vmbo als opstap naar het 
mbo laag. Groep 8-leerkracht Yvo Holwerda van IKC De 
Lindelaar in Westerbork heeft daar een logische verkla-
ring voor. “Onze maatschappij is erg gericht op kennis en 
doorleren. Zelfs de onderwijsinspectie legt hier zwaar de 
nadruk op. We worden vooral beoordeeld op de opbreng-
sten op basis van toetsen en het uitstroomniveau van 
onze leerlingen. Deze beeldvorming op cognitie zit zo 
in ons maatschappelijk denken, dat je het ouders niet 
kwalijk kunt nemen dat zij liever voor een hoger type 
vervolgonderwijs gaan.”
Holwerda herkent het beeld dat de waardering voor tech-
nische vakmensen als automonteurs en bouwvakkers 
beter kan, maar ervaart in de praktijk weinig problemen 
in de gesprekken met ouders over kinderen met een 
advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
van het vmbo. “Bij deze leerlingen ligt het veelal voor 
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Beroepsgericht vmbo als positief schooladvies
Vooroordelen Volgens Angelique Snoei, schoolleider 
van obs Delfshaven in Rotterdam, heeft de negatieve 
sfeer rond praktijkgerichte vervolgopleidingen te maken 
met het vooroordeel van ouders dat het om ‘niet schone’ 
en zware beroepen gaat. “Ouders willen dat niet voor 
hun kind. In gesprekken met hen proberen wij dat beeld 
te kantelen. Ouders hebben ook nogal eens een negatief 
beeld van de populatie op beroepsgerichte leerwegen van 
het vmbo; dat zijn leerlingen met veel gedragsproblemen 
en daar wil je je eigen kind niet tussen hebben. Zelfs bin-
nen mijn eigen team merk ik dat, want wat is de definitie 
van een gedragsprobleem? Zo kun je een leerling die erg 
druk is prima af en toe met de conciërge laten meelopen. 
Voor hem is dat ’noodzakelijk’. Als je kinderen de ruimte 
geeft om tot zichzelf te komen, pakken ze het leerproces 
sneller op. Dat is geen verloren onderwijstijd.”

de hand dat andere adviezen niet passen. Het zijn vooral 
kinderen met een vmbo-tl advies die discussie geven. 
Dan leeft toch de vraag bij ouders of havo erin zit. Ze zien 
meer kansen in uiteindelijk doorstromen naar het hbo 
in plaats van het mbo. Aan de andere kant: als je goed 
uitlegt waarop je het advies baseert – op het soort kind, 
de werkhouding en de talenten – zijn ouders geneigd 
zich achter het schooladvies te scharen.” Onder collega’s 
binnen Holwerda’s school is het ook een onderwerp van 
gesprek. “Vaklieden zijn op dit moment erg gewild en 
hebben een goed toekomstperspectief. Hoe gaan we dat 
beter uitleggen aan ouders? Daarin zie ik een belangrijke 
taak voor ons.”
Ruben Bolsius, afdelingsleider van het Rotterdams 
Vakcollege de Hef, juicht dat laatste toe. Hij hamert op 
goede voorlichting door het basisonderwijs. “Het  primair 
onderwijs moet zich ervan bewust zijn dat er een per-
soneelstekort is onder goed geschoolde vaklieden. 
Ze mogen best promoten dat je met een beroepsgerichte 
leerweg altijd een baan vindt, of het nu gaat om techniek 
of zorg en welzijn.”

Groep	8-leerkracht	Yvo	Holwerda:	“Onze	maatschappij	is	erg	
gericht	op	kennis	en	doorleren.	Zelfs	de	onderwijsinspectie	legt	
hier	zwaar	de	nadruk	op.”

Jan de Boer, directeur Dr. G.A. Wumkesskoalle in Joure: 
“Dat het vmbo niet erg populair is, is voor mij wel duide-
lijk. Hoe hoger hoe beter is het credo: voor ouders begint 
het eigenlijk pas bij de havo. Wij signaleren ook geregeld 
dat ouders liever de theoretische leerweg van het vmbo 
zien voor hun kind. Tegelijk komen wij bijna nooit in 
conflict met ouders over de schoolkeuze. Dat gaat in 
goed overleg. Het maakt denk ik wel uit in welk gedeelte 
van het land je woont. Hier in Friesland is het: doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ouders zijn nog bereid 
om iets van de leerkracht aan te nemen.”

Gastlessen Veel basisscholen bezoeken naburige 
vmbo’s waar leerlingen lessen en workshops volgen. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 van obs Delfshaven vol-
gen bijvoorbeeld gastlessen techniek in het nabijge-
legen Scheepvaart en Transport vmbo-college. Snoei: 
“Daardoor krijgen kinderen beter inzicht in welk type 
beroepen er zijn en wat bij hen past.” We moeten af van 
denken in leerroutes, meent zij. Alle leerlingen jaarlijks 
met minimaal vijf beroepen in aanraking laten komen, 
is haar doel. “Dat begint al in de onderbouw. We vergro-
ten daarmee het eigenaarschap van leerlingen, zodat 
die echt gaan ervaren wat ze zouden willen worden. 
Zo nemen we ook ouders al vroeg mee in de interesses 
van hun kind.”

‘ w i j  s i g n a l e r e n  g e r e g e l d  d at 
o u d e r s  l i e v e r  d e  t h e o r e t i s c h e 
l e e r w e g  v a n  h e t  v m b o  z i e n  vo o r 
h u n  k i n d ’ 
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Betrekken bij schooladvies Ouders inzicht 
geven in hoe de school tot zijn schooladvies komt, 
is een techniek die vrijwel alle basisscholen hante-
ren. Doeke van der Zee, leerkracht in groep 8 van de 
Dr. G.A. Wumkesskoalle in Joure, wijst hierbij op een 
consequent gebruik van de informatie verzameld in de 
Plaatsingswijzer. Even eenvoudig als doeltreffend voor 
het vmbo als positief schooladvies, meent hij. “Vanaf 
groep 6 bespreken we met ouders welke kant het op 
gaat met hun kind. We nemen hen dus al vroeg mee in 
de richting waarvan we denken dat die het beste past. 
Daarmee voorkomen we grote verschillen in inzicht.” 

Leerlingen	van	Stichting	Kits	Primair,	waaronder	IKC	De	Lindelaar	
valt,	op	bedrijventoer.	Lessen	volgen	op	een	vmbo-locatie	staat	ook	
op	het	programma.

‘ w e  m o e t e n  a f  v a n  d e n k e n  i n 
l e e r r o u t e s .  l a at  a l l e  l e e r l i n g e n 
j a a r l i j k s  m e t  m i n i m a a l  v i j f 
b e r o e p e n  i n  a a n r a k i n g  ko m e n ’ 
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Dan nog kan het soms misgaan. Schep vooral geen valse 
verwachtingen en weersta de druk van ouders, zegt 
schoolleider Snoei van obs Delfshaven. “Schooladviezen 
passen we niet aan als ouders daarom vragen. Er zijn 
zelfs ouders die omwille van het voorlopig schooladvies 
in groep 7 hun kind op een andere school plaatsen.”
Bolsius van Rotterdams Vakcollege de Hef windt er geen 
doekjes om. “Als er bij een schooladvies twijfel is tus-
sen kader of theoretische leerweg (tl), dan is het altijd: 
ga maar naar tl in plaats van dat goed gekeken wordt 
wat bij het kind past. Het huidige vmbo ís ook een 
vergaarbak. Vroeger ging je naar de lts als je richting 
techniek wilde. Nu ga je ook naar het vmbo beroeps/
kader als je niet goed kunt leren. Als we vragen aan 
ouders of aanstaande leerlingen wat ze met vmbo-tl wil-
len, weten ze het eigenlijk niet. ‘De mogelijkheid om 
door te stromen’, zeggen ze. En dan? Met vmbo-tl begin 
je op het mbo in een technisch profiel met een flinke 
achterstand.”

Techniek op tl-niveau Het vmbo biedt in elk geval 
voldoende mogelijkheden tot doorstromen, zowel op 
aparte vmbo-scholen als brede scholengemeenschap-
pen. Ook worden initiatieven ontplooid om techniek-
onderwijs een boost te geven. Zo start Vakcollege de 
Hef volgend jaar met een opleiding techniek op een 
hoger niveau. Bolsius: “Omdat ouders hun kind naar 
een zo hoog mogelijk niveau willen sturen, hebben 
we een opleiding techniek ontwikkeld op vmbo tl-
niveau. Ons aanbod wordt daarmee gevarieerder, maar 
vooral de beroepskeuzemogelijkheid neemt flink toe. 
Ook bedrijven zijn nu, na de crisisjaren, meer bereid om 
leerlingen van het vmbo lessen te laten volgen binnen 
hun muren. Zo kunnen we techniekonderwijs actueel 
houden. Dat komt ons imago natuurlijk ten goede.”

Dubbel imagoprobleem Misschien wel tegen 
de stroom in heeft brede scholengemeenschap het 
IJsselcollege (van vmbo tot vwo) in Capelle aan den 
IJssel sinds anderhalf jaar bewust alle leerroutes onder 
één dak gebracht. Dat brengt wel een dubbel imago-
probleem met zich mee. Directeur a.i. Raymond van der 
Kleijn: “In de hele regio zie je dat het leerlingenaantal 
voor vmbo-techniek afneemt, omdat ouders het vmbo 
– en dan vooral de beroepsgerichte leerwegen – als min-
derwaardig ervaren. Omdat we een vmbo in huis heb-
ben, hebben we ook minder aanwas voor onze havo- en 
vwo-routes; ouders kiezen liever voor een categorale 
havo of vwo.”

Op het IJsselcollege worden leerlingen bewust gemengd 
om van elkaar te leren. Van der Kleijn: “Ons ideaal 
is een afspiegeling vormen van de maatschappij, dat 
betekent dat je leert omgaan met elkaar. We willen 
uitdragen dat iedereen waarde toevoegt. Leerlingen van 
verschillende niveaus worden waar mogelijk gemengd 
en we bieden praktische technieklessen aan op havo en 
vwo om het vermeende onderscheid tussen denkers en 
doeners te verkleinen. Uiteindelijk hopen we dat dit er 
ook toe bijdraagt dat de status van het praktische onder-
wijs verbetert.” _

thema _ herwa ardering beroepsgericht onderwijs

Brede	scholengemeenschap	het	
IJsselcollege	(van	vmbo	tot	vwo)	mengt	

leerlingen	van	verschillende	niveaus	bewust.	
Ook	havo-	en	vwo-leerlingen	krijgen	les	op	

de	techniekafdeling,	om	het	vermeende	
onderscheid	tussen	denkers	en	doeners	te	

verkleinen.	

‘ z e  m o g e n  i n  h e t  p r i m a i r 
o n d e r w i j s  b e s t  p r o m ot e n  d at 
j e  m e t  e e n  b e r o e p s g e r i c h t e 
l e e r w e g  a lt i j d  e e n  b a a n  v i n d t , 
o f  h e t  n u  g a at  o m  t e c h n i e k  o f 
z o r g  e n  w e l z i j n ’
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VAN VISIE NAAR PRAKTIJK
Wetenschappers en ervaringsdeskundigen belichten 
tijdens de webinars verschillende onderwerpen die bij de 
invoering van Wetenschap & Techniek komen kijken. Hoe 
zet je je visie om in breed gedragen beleid, bijvoorbeeld? 
Waarmee help je je team op weg in een andere manier van 
lesgeven? Zo gaat tijdens de webinar op 20 november 
Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de 
Hogeschool Windesheim, in op hoe je als schoolleider je 
bestuurlijke visie naar de praktijk brengt. ‘Ik zoom in op de 
‘ja-maars’ die uit je team kunnen komen als je met 
Wetenschap & Techniek aan de slag wil’, vertelt hij. ‘Ja 
maar we hebben geen tijd, geen middelen, we kunnen dit 
niet. Als schoolleider moet je daar iets mee doen. Dat kan 
onder meer door te vertrouwen op je team als lerende 
organisatie en richting te geven aan de vragen waar je 
leerkrachten zich onzeker over voelen.’ Tom van Eijck, 
W&T-expert bij Stichting Sirius Amsterdam en docent-on-
derzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, illustreert 
aan de hand van zijn eigen ervaringen hoe dit kan werken. 
Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

ENTHOUSIASME AANGEWAKKERD
De serie webinars bouwt voort op die van afgelopen 
schooljaar. Daar was zo veel belangstelling voor dat een 

vervolg niet kon uitblijven. Annelies Siezenga, directeur 
van CBS De Wadden-Molenwijk in Haarlem, heeft alvast 
veel aan de webinars gehad: ‘Ik ben me er sterk van 
bewust dat wij in het onderwijs een opdracht hebben om 
kinderen op te leiden voor de toekomst en toekomstige 
beroepen. Dat vraagt ook om aandacht voor techniek.  
Toch was dat bij ons door tijdsdruk een stiefkindje. Dat trok 
mij naar de webinars: ik was benieuwd hoe andere scholen 
hier serieus werk van maken, en ook naar de koppeling 
naar Onderzoekend & Ontwerpend Leren. De webinars 
hebben vooral drempels weggenomen: er zijn al ontzet-
tend veel lesmaterialen, proefjes, tips en lesideeën voor-
handen. Je kunt met simpele materialen zoals ballonnen, 
flessen en potloden al heel veel doen, zonder dat je als 
leerkracht heel handig moet zijn. En je kunt gewoon begin-
nen, kijken hoe het gaat, en van daaruit je visie verder 
ontwikkelen en aanscherpen.’

Meer weten of meteen aanmelden?  
Kijk op www.techniektalent.nu/webinar

POSITIEVE ENERGIE
Het vuur is ook overgeslagen naar het team van  
De Wadden-Molenwijk. ‘Mede naar aanleiding van de 
webinars hebben we vorig jaar twee projectweken techniek 
georganiseerd. In de aanloop daarnaartoe zijn we allemaal 
samen in het aanbod gedoken: wat is er al? Welke les-
ideeën kunnen wij overnemen? Welke proefjes kunnen we 
uitvoeren? Dat gaf heel veel positieve energie, het enthou-
siasme in het team is echt aangewakkerd. We zijn nu zo 
ver dat we ons W&T-onderwijs praktisch kunnen inrichten 
en concrete stappen nemen om daar Onderzoekend & 
Ontwerpend Leren doorheen te vlechten. Het gaat daarbij 
nog om kleinschalige initiatieven. Een leuk voorbeeld is dat 
elke leerling die jarig is nu een thuis voorbereid proefje 
mag uitvoeren in de klas. En dat we daar vervolgens 
onderzoekende vragen aan koppelen.’

HOGER PLAN
Ook basisschool Matthias in Oploo plukt de vruchten van 
de webinars. Trudi Janssen is er als coördinator onderzoe-
kend leren medeverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid. 
‘Wij willen stimuleren dat leerlingen meer zelf aan de slag 
gaan’, vertelt ze. ‘Onderzoekend & Ontwerpend Leren past 
daar goed bij. We zijn daar nu twee jaar mee bezig, onder 
andere in themaweken over onderwerpen zoals bruggen 
bouwen en lentekriebels. Voor het team zijn dat ook goede 
oefeningen in hoe je leerlingen activeert, in hoe je ze 
loslaat en meer uit henzelf laat komen. De webinars zijn 
weer een stap om dit naar een hoger plan te tillen. Ik ben 
me er nu bijvoorbeeld nog meer van bewust hoe belangrijk 
het is om het er met elkaar over te hebben welke kant je 
op gaat en hoe. Het is een groeiproces dat je gezamenlijk 
doorloopt. En ook een les: werk planmatig, maar probeer 
ook gewoon dingen uit. Dan zie je vanzelf wat er met leer-
lingen gebeurt, met leerkrachten, en wat wel en niet 
werkt.’

Webinars Wetenschap & 
Techniek voor schoolleiders

advertorialadvertorial

Steeds meer basisscholen maken een start met Wetenschap & Techniek. Vaak vanuit het inzicht dat W&T een belang rijke 
bijdrage levert aan talentontwikkeling. Maar hoe geef je er vorm en inhoud aan? Dat vraagt om een heldere visie op wat 
je met W&T wilt bereiken. Bij de ontwikkeling en invulling van zo’n visie spelen schoolleiders een belangrijke rol. Om  
hen hierbij handvatten te geven, biedt TechniekTalent.nu voor het tweede schooljaar op rij een serie webinars aan. 

INTERACTIEF ACHTER JE COMPUTER
Annelies en Trudi kunnen de webinars zeer aanbevelen. 
Trudi: ‘Zeker voor scholen die bezig zijn met de vraag 
welke kant ze uit willen met Wetenschap & Techniek en 
met hun onderwijsstijl, zijn de sessies heel nuttig. Of als je 
ideeën wilt opdoen en nieuwsgierig bent naar de ervarin-
gen van andere scholen die al verder zijn of juist net begin-
nen. Een voordeel is ook dat je gewoon achter je computer 
kunt deelnemen, je hoeft nergens naartoe. Je vragen kun 
je heel snel vragen stellen en daar wordt ook direct op 
gereageerd. En na afloop krijg je de materialen en links  
die tijdens de webinar besproken zijn, per mail toegestuurd 
zodat je er zelf mee aan de slag kunt.’

KOSTELOOS INSCHRIJVEN!
TechniekTalent.nu heeft de volgende webinars voor  
schoolleiders op het programma staan: 
�		Dinsdag 20 november 2018 van 9.00-10.00 uur:  

Van visie naar beleid 
�		Dinsdag 15 januari 2019 van 9.00-10.00 uur: 

Sturen op loslaten
�		Dinsdag 26 maart 2019 van 9.00-10.00 uur:  

Een vaste plek voor W&T

De webinars vormen één geheel, maar zijn ook los van 
elkaar te volgen. Meld je nu snel aan voor een of meer  
sessies via: www.techniektalent.nu/webinar. Hier is ook 
meer informatie te vinden.

‘Ik was benieuwd hoe andere scholen  
hier serieus werk van maken’

‘Goede oefening voor het team  
om leerlingen meer zelf aan de slag  

te laten gaan’
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zet je je visie om in breed gedragen beleid, bijvoorbeeld? 
Waarmee help je je team op weg in een andere manier van 
lesgeven? Zo gaat tijdens de webinar op 20 november 
Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de 
Hogeschool Windesheim, in op hoe je als schoolleider je 
bestuurlijke visie naar de praktijk brengt. ‘Ik zoom in op de 
‘ja-maars’ die uit je team kunnen komen als je met 
Wetenschap & Techniek aan de slag wil’, vertelt hij. ‘Ja 
maar we hebben geen tijd, geen middelen, we kunnen dit 
niet. Als schoolleider moet je daar iets mee doen. Dat kan 
onder meer door te vertrouwen op je team als lerende 
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leerkrachten zich onzeker over voelen.’ Tom van Eijck, 
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aan de hand van zijn eigen ervaringen hoe dit kan werken. 
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flessen en potloden al heel veel doen, zonder dat je als 
leerkracht heel handig moet zijn. En je kunt gewoon begin-
nen, kijken hoe het gaat, en van daaruit je visie verder 
ontwikkelen en aanscherpen.’

Meer weten of meteen aanmelden?  
Kijk op www.techniektalent.nu/webinar

POSITIEVE ENERGIE
Het vuur is ook overgeslagen naar het team van  
De Wadden-Molenwijk. ‘Mede naar aanleiding van de 
webinars hebben we vorig jaar twee projectweken techniek 
georganiseerd. In de aanloop daarnaartoe zijn we allemaal 
samen in het aanbod gedoken: wat is er al? Welke les-
ideeën kunnen wij overnemen? Welke proefjes kunnen we 
uitvoeren? Dat gaf heel veel positieve energie, het enthou-
siasme in het team is echt aangewakkerd. We zijn nu zo 
ver dat we ons W&T-onderwijs praktisch kunnen inrichten 
en concrete stappen nemen om daar Onderzoekend & 
Ontwerpend Leren doorheen te vlechten. Het gaat daarbij 
nog om kleinschalige initiatieven. Een leuk voorbeeld is dat 
elke leerling die jarig is nu een thuis voorbereid proefje 
mag uitvoeren in de klas. En dat we daar vervolgens 
onderzoekende vragen aan koppelen.’
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Ook basisschool Matthias in Oploo plukt de vruchten van 
de webinars. Trudi Janssen is er als coördinator onderzoe-
kend leren medeverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid. 
‘Wij willen stimuleren dat leerlingen meer zelf aan de slag 
gaan’, vertelt ze. ‘Onderzoekend & Ontwerpend Leren past 
daar goed bij. We zijn daar nu twee jaar mee bezig, onder 
andere in themaweken over onderwerpen zoals bruggen 
bouwen en lentekriebels. Voor het team zijn dat ook goede 
oefeningen in hoe je leerlingen activeert, in hoe je ze 
loslaat en meer uit henzelf laat komen. De webinars zijn 
weer een stap om dit naar een hoger plan te tillen. Ik ben 
me er nu bijvoorbeeld nog meer van bewust hoe belangrijk 
het is om het er met elkaar over te hebben welke kant je 
op gaat en hoe. Het is een groeiproces dat je gezamenlijk 
doorloopt. En ook een les: werk planmatig, maar probeer 
ook gewoon dingen uit. Dan zie je vanzelf wat er met leer-
lingen gebeurt, met leerkrachten, en wat wel en niet 
werkt.’

Webinars Wetenschap & 
Techniek voor schoolleiders
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Steeds meer basisscholen maken een start met Wetenschap & Techniek. Vaak vanuit het inzicht dat W&T een belang rijke 
bijdrage levert aan talentontwikkeling. Maar hoe geef je er vorm en inhoud aan? Dat vraagt om een heldere visie op wat 
je met W&T wilt bereiken. Bij de ontwikkeling en invulling van zo’n visie spelen schoolleiders een belangrijke rol. Om  
hen hierbij handvatten te geven, biedt TechniekTalent.nu voor het tweede schooljaar op rij een serie webinars aan. 

INTERACTIEF ACHTER JE COMPUTER
Annelies en Trudi kunnen de webinars zeer aanbevelen. 
Trudi: ‘Zeker voor scholen die bezig zijn met de vraag 
welke kant ze uit willen met Wetenschap & Techniek en 
met hun onderwijsstijl, zijn de sessies heel nuttig. Of als je 
ideeën wilt opdoen en nieuwsgierig bent naar de ervarin-
gen van andere scholen die al verder zijn of juist net begin-
nen. Een voordeel is ook dat je gewoon achter je computer 
kunt deelnemen, je hoeft nergens naartoe. Je vragen kun 
je heel snel vragen stellen en daar wordt ook direct op 
gereageerd. En na afloop krijg je de materialen en links  
die tijdens de webinar besproken zijn, per mail toegestuurd 
zodat je er zelf mee aan de slag kunt.’

KOSTELOOS INSCHRIJVEN!
TechniekTalent.nu heeft de volgende webinars voor  
schoolleiders op het programma staan: 
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Met gemak naar het 
beste resultaat
–  IJzersterke structuur: geeft leerlingen houvast   
 en de leerkracht gebruiksgemak.
–  Het hoogst haalbare resultaat voor iedere   
 leerling door gebruik van vier differentiatie-  
 routes met bijbehorend materiaal.
–  Doorlopende leerlijn: sluit aan op de meest   
 gebruikte methode Nederlands in het 
 voortgezet onderwijs.
–  Aan u de keuze: volledig digitaal werken, 
 alleen met boeken of met een mix van beide.

Spelling op maat

Taal op maat

Vraag 
beoordelings-

materiaal aan via:
taal-op-maat.nl 

spelling-op-maat.nl 
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Deze	maand	in	Zo	kan	het	ook!:	Leraar	Harry	Bouwman	richtte	dit	schooljaar	

op	De	Ark	in	Oldemarkt	in	Noordwest-Overijssel	een	praktijkklas	op,	waarin	

een	groepje	geselecteerde	leerlingen	bij	een	installatiebedrijf	verlengsnoeren	

leert	maken,	krullen	zet	in	de	kapsalon	of	een	boot	op	schaalmodel	

namaakt.	 tekst larissa pans

Al	een	paar	jaar	sudderde	het	plan	in	het	

hoofd	van	Bouwman.	Hij	stond	38	jaar	voor	

de	klas	en	dacht:	“Veel	scholen	hebben	

een	plusklas,	maar	waarom	is	er	geen	

tegenhanger	voor	kinderen	die	graag	met	

hun	handen	werken?	Juist	zij	moeten	de	

klas	uit.”	Want	Bouwman	zag	ze	‘lijden’,	die	

leerlingen	die	worstelen	met	het	huidige	

onderwijs	waarin	de	nadruk	zo	op	het	

cognitieve	vlak	ligt.	Al	dat	rekenen,	lezen	

en	schrijven.	“Ik	kan	wel	voor	de	tigste	keer	

aan	een	leerling	een	staartdeling	uitleggen	

in	de	hoop	dat	hij	het	dan	snapt,	maar	we	

kunnen	ook	iets	gaan	máken	waardoor	

rekenen	spelenderwijs	aan	bod	komt	en	die	

leerling	begrijpt	dat	je	er	in	de	praktijk	ook	

iets	mee	kan.”

Leerlingen	uit	de	groepen	6	tot	en	met	8	van	

De	Ark	–	onderdeel	

van	schoolbestuur	

Accrete	–	met	een	

uitstroomprofiel	voor	

praktijkonderwijs	of	

vmbo-basisberoeps	

mogen	meedoen	aan	

de	praktijkklas	op	

woensdagmorgen.	

Het	is	een	enorm	suc-

ces	onder	leerlingen,	

leraren,	ouders	en	

bedrijven.	“Leerlingen	

worden	er	heel	blij	

van.	Ze	bloeien	op	als	

ze	met	hun	handen	

mogen	werken,	ze	kij-

ken	de	hele	week	uit	

naar	die	ene	ochtend.	

Ze	voelen	zich	speciaal	dat	ze	geselecteerd	

zijn	en	doen	enorm	hun	best.”	De	kinderen	

krijgen	een	rondleiding	bij	een	bedrijf	in	de	

buurt.	Maar	‘maximaal	een	half	uur’,	want	

daarna	gaan	ze	echt	aan	de	slag.	“Laatst	

gingen	de	leerlingen	heel	trots	naar	huis	

met	hun	eigen	verlengsnoer.	Zelfgemaakt,	

maar	ook	zelf	uitgemeten:	er	komt	nog	

steeds	rekenen	aan	te	pas.”	De	ene	week	

gaan	ze	langs	bij	een	bedrijf,	de	andere	

week	werken	ze	in	het	praktijklokaal	op	

school.	Financiering	voor	de	praktijkklas	

komt	uit	het	budget	voor	Passend	onder-

wijs.	De	praktijklokalen	betaalt	de	school	

grotendeels	uit	eigen	middelen	en	via	spon-

soring	door	lokale	bedrijven.	Bouwman:	

“Schoolbesturen	moeten	dit	echt	willen	

faciliteren,	anders	werkt	het	niet.”

Sinds	dit	schooljaar	is	Bouwman	geen	

groepsleerkracht	meer,	maar	coördinator	

praktijkklas	bij	Accrete.	Zijn	taak	is	nu	om	

op	alle	zestien	scholen	die	onder	deze	

organisatie	vallen	een	praktijkklas	op	te	

zetten	in	samenwerking	met	bedrijven	uit	de	

buurt,	zoals	bouwbedrijven,	de	horeca	en	

groenbedrijven.	Tweede	ambitie	is	om	in	alle	

scholen	weer	praktijklokalen	te	hebben	met	

werkbanken,	gereedschap	en	kooktoestel-

len,	zodat	ook	binnen	de	school	daadwerke-

lijk	getimmerd,	gesoldeerd	en	gekookt	kan	

worden.	De	praktijkklas	is	voorlopig	alleen	

toegankelijk	voor	kinderen	uit	de	beschre-

ven	doelgroep.	Wordt	die	toelating	nog	ver-

ruimd	voor	kinderen	met	een	hoger	IQ,	die	

ook	geïnteresseerd	zijn	in	werken	met	hun	

handen?	“Op	termijn	willen	we	zeker	ook	

aan	leerlingen	met	een	vmbo-t,	havo-	of	

vwo-advies	praktische	vakken	aanbieden,	

maar	dat	is	nu	helaas	nog	niet	haalbaar,	

omdat	we	daar	nog	niet	genoeg	faciliteiten	

voor	hebben.”	De	belangstelling	voor	de	

praktijkklas	is	overweldigend,	zowel	vanuit	

scholen,	bedrijven	als	de	media.	“Kennelijk	

is	de	tijd	hier	nu	rijp	voor.”	_

Meer weten?
Harry	Bouwman,	hbouwman@accrete.nl

In	maart	2019	organiseert	Accrete	voor	

geïnteresseerde	scholen	een	tweede	

informatiedag	over	de	praktijkklas.	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

na plusklas nu ook 
praktijkklas

Praktijkklas-leerlingen	Wout	en	Nikki	samen	met	initiator	Harry	
Bouwman	aan	de	slag	tijdens	een	bedrijfsbezoek.
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reportage

# w i j s c h o o l l ei d er s  in  g e spr ek  m e t  t w eed e  k a m er l ed en

“Maak	onderscheid	tussen	de	prestaties	op	de	eindtoets	en	de	kwaliteit	van	de	school.	

Stop	de	stroom	aan	maatschappelijke	thema’s	richting	basisschool.	Zorg	voor	voldoende	

ondersteuning	in	de	school.	Doe	iets	aan	de	schotten	tussen	de	ministeries	OCW	en	VWS.	

En	zie	de	onderwijsorganisatie	als	één	geheel;	het	gaat	niet	alleen	over	leraren.”	In	een	gesprek	

met	onderwijspolitici	uit	de	Tweede	Kamer	leggen	schoolleiders	uit	het	primair	onderwijs	hun	

concrete	wensen	op	tafel.	 tekst susan de boer

Schoolleiders willen meer erkenning
en waardering, ook van de politiek
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Schoolleiders willen meer erkenning

“Mensen hebben hoge verwachtingen van schoolleiders. 
Het personeel, de ouders, het bestuur, de onderwijs-
inspectie: aan iedereen leggen wij verantwoording af. 
En dat is goed. Ik zeg niet dat ik het zwaar heb, wel 
dat ik me ondergewaardeerd voel”, zegt een van de 
deelnemende schoolleiders. Samen met veertien col-
lega’s uit onder meer Den Haag, Amsterdam, Woerden 
en Edam gaat zij op 10 oktober in gesprek met Tweede 
Kamerleden in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. 
Dit initiatief van de AVS vindt plaats in het kader van 
de #wijschoolleiders-acties. Namens de Tweede Kamer 
nemen Lisa Westerveld van GroenLinks, Harm Beertema 
van de PVV en Kirsten van den Hul van de PvdA deel.

Brandjes blussen “Nu er voor de leerkrachten een 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden is binnengehaald, 

is er een disbalans ontstaan”, opent AVS-voorzitter Petra 
van Haren het gesprek. “Wat er voor de leraren bereikt 
is, is goed. Daar staan wij als schoolleiders achter. Maar 
dat mag niet alles zijn. De schoolleider heeft een eigen 
rol en verantwoordelijkheid.” Die taken en verantwoor-
delijkheden zijn breed. “Ik heb vandaag mijn school niet 
gezien”, vertelt een directeur van een eenpitter uit Breda. 
“Vanmorgen heb ik overlegd met het samenwerkings-
verband Passend onderwijs en vanmiddag ben ik met de 
pabo in gesprek geweest over het leraarschap over tien 
jaar.” En dan is deze directeur nog met onderwijskundige 
en beleidsmatige zaken bezig geweest. “Ik heb de hele 
dag brandjes lopen blussen”, zegt een schoolleider uit 
Woerden. “Eigenlijk had ik met de intern begeleider klas-
senbezoeken willen afleggen. Maar aan onderwijskundig 
leiderschap kom ik niet toe.”

en waardering, ook van de politiek

In	het	kader	van	de	#wijschoolleiders-acties	van	de	
AVS	praten	directeuren	uit	het	primair	onderwijs	
op	10	oktober	over	de	uitdagingen	in	hun	vak	met	
onderwijspolitici	Lisa	Westerveld	(GroenLinks),	
Harm	Beertema	(PVV)	en	Kirsten	van	den	Hul	(PvdA)	
in	Perscentrum	Nieuwspoort	te	Den	Haag.
Foto’s:	Phil	Nijhuis
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Werkdruk Wat kan de politiek doen om de positie 
van schoolleiders te versterken? De aanbevelingen uit 
het rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de 
Onderwijsraad (voorjaar 2018) vormen de leidraad voor 
het gesprek. In het rapport pleit de Onderwijsraad 
onder meer voor erkenning van de beroepsgroep en een 
steviger positionering. Schoolleiders kunnen daardoor 
beter de regie nemen over de eigen ontwikkeling en 
beroepspraktijk en meer ruimte nemen voor innovatie. 
Maar daarbij is de toenemende werkdruk een knelpunt. 
Een directeur van een sbo-school vertelt dat hij veel 
last heeft van het instemmingsrecht van ouders in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) van hun kind. “Sinds 
2017 moeten de ouders tekenen voor akkoord. Dat bete-
kent dat we heel veel gesprekken moeten voeren met 
ouders. Bij ons hebben alle leerlingen een OPP.” Rijk van 
Ommeren, voorzitter van CNV Schoolleiders en ook aan-
wezig bij het gesprek, pleit ervoor niet alle maatschappe-
lijke thema’s bij basisscholen neer te leggen. “Nu komt er 
weer een lespakket over orgaandonaties. Het zou helpen 
als jullie zeggen dat het allemaal wel wat minder kan.”

Twee ministeries De uitwerking van Passend onder-
wijs is ook een belangrijk thema voor de schoolleiders. 
“Leraren zakken door hun hoeven”, zegt een directeur uit 
Geldermalsen. “Het is mooi dat we kinderen op school 
houden, maar het is wel intensief.” Dat er twee ministe-
ries bij Passend onderwijs betrokken zijn, OCW en VWS, 
helpt de zaken ook niet vooruit. “Binnen een school gaat 
het niet alleen over onderwijs. Het gaat ook over zorg 
en behandeling”, zegt een sbo-directeur. “Het speciaal 
basisonderwijs is zeer innovatief. Maar vernieuwingen 
stagneren vaak omdat de ministeries gescheiden zijn.” 
Tweede Kamerlid Westerveld van GroenLinks vertelt dat 
de ministers Slob van OCW en De Jonge van VWS samen 
een brief hebben geschreven over de barrières in het 
Passend onderwijs. “Ze gaan ook samen het debat in. 
Dat is dus een stap in de goede richting.” Bij de uitvoe-
ring van inclusief onderwijs lopen scholen onder meer 
aan tegen de druk goed te presteren op de eindtoets. 
Een directeur vertelt: “Nog steeds ziet de inspectie het 
resultaat van de eindtoets als hét criterium voor de kwa-
liteit van je school. Wij houden veel kinderen binnen-
boord. We hebben twaalf kinderen van statushouders. 
De leerkrachten zien hen vooruitgaan, maar op de toets 
zullen ze niet goed scoren. Koppel de eindtoets los van 
het kwaliteitsniveau van de school.” Westerveld en Van 
den Hul (PvdA) zien de perverse prikkel van de scores 
op de eindtoets ook: “Hoe meer inclusief onderwijs, hoe 
slechter je scoort.”

Eén geheel “We moeten de onderwijsorganisatie 
als één geheel onder de aandacht brengen”, zegt AVS-
voorzitter Van Haren. Zo zouden schoolleiders, analoog 
aan de lerarenbeurs, meer budget moeten krijgen voor 
opleiding en ontwikkeling. “Het professioneel handelen 
en de ontwikkelbehoefte is verschillend per schoolleider. 

‘ i k  h e b  d e  h e l e  d a g  b r a n d j e s  lo p e n  b l u s s e n .  a a n  o n d e r w i j s  k u n d i g 
l e i d e r s c h a p,  z o a l s  k l a s s e n b e z o e k e n  a f l e g g e n ,  ko m  i k  n i e t  to e ’
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reportage

‘ h e t  g a at  n i e t  a l l e e n  o v e r  l e r a r e n ,  e r  z i j n  o o k  a n d e r e  o n d e r s t e u n e n d e 
f u n c t i e s  i n  d e  s c h o o l .  e r  i s  e e n  s n e l  o p lo p e n d  s c h o o l l e i d e r s t e ko r t ’ 

Het is al gauw een hoog bedrag als een schoolleider 
zich wil ontwikkelen in leiderschap. Vanzelfsprekende 
professionalisering moeten we koppelen aan cao’s en 
bestuursakkoorden. Er is samenhangend beleid nodig, 
dat in verbinding staat met de arbeidsmarkt. Het gaat 
niet alleen over leraren, er zijn ook andere ondersteu-
nende functies in de school. Er is een snel oplopend 
schoolleiderstekort. Iedere school hoort een directeur te 
hebben, maar dat is niet altijd het geval.” Een directeur 
uit Utrecht: “De omloopsnelheid is groot bij directeu-
ren. Als de schoolleider ontbreekt, gaan er dingen mis. 
Passend onderwijs komt dan in de knel bijvoorbeeld.” 
Van Haren vervolgt: “Daarom pleit de AVS voor het beter 
positioneren van schoolleiderschap, het anders organise-
ren van onderwijs (bovensectoraal) en meer onderwijson-
dersteunend personeel.” Een sbo-directeur onderstreept 
deze uitspraak: “Bij ons werken naast de leerkrachten 
veel klassenassistenten. Dat zijn gewoon collega’s, ze 
werken in de groepen met de leerlingen. Maar het ver-
schil in salarisontwikkeling met leerkrachten is schrij-
nend. Maak van de Dag van de Leraar de Dag van het 
Onderwijs en betrek de oop’ers er ook bij.”

Eigenwijze schoolleiders Het is jammer dat de 
(wel uitgenodigde, red.) collega’s van de coalitiepartijen 
er niet bij zijn, verzuchten de Tweede Kamerleden. 
“Vanuit de oppositie kunnen we weinig doen”, zegt 
Westerveld. “We proberen het oprecht. Voor het behoud 
van achterstandsmiddelen hebben we meerdere moties 
aangeboden, maar die halen het niet.” Harm Beertema 
van de PVV zegt dat eigenwijze schoolleiders meestal 
het verst komen. “Good practices komen allemaal van 
eigenwijze schoolleiders. Schoolleiders komen nu slecht 
op voor hun positie.” Westerveld vindt het goed dat 
benoemd wordt wat schoolleiders nodig hebben. “Laat 
van je horen. De brandalarmactie (de aanwezige politici 
kregen een fotocollage overhandigd van deze actie in 
september, red.) is een goed voorbeeld. Er is meer aan 
de hand dan een lerarentekort.” Van den Hul vult aan: 
“Het werk van de schoolleider is grotendeels onzichtbaar, 
en te lang hebben we het onderwijs voor lief genomen. 
Met PO in actie is de emancipatie in gang gezet. Nu is de 
uitdaging de positie van de schoolleider.” _
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s eni o r en b el ei d:  n ie t  v er zu r en ,  m a a r  v er zilv er en

De	een	werkt	nog	vol	energie	door	na	zijn	

pensioen,	terwijl	de	ander	de	dagen	tot	dat	

pensioen	aftelt.	Ard	Nieuwenbroek	weet	

hoe	leraren	én	schoolleiders	in	plaats	van	

te	verzuren	hun	kennis	en	ervaring	kunnen	

verzilveren.	 tekst daniëlla van ‘t erve

‘Soms gaan mensen 
zelfs meer werken’

“Het is angstaanjagend dat hoe je je carrière afsluit, een 
voorspellende waarde lijkt te hebben op de tijd erna”, 
begint Ard Nieuwenbroek, zelf net 69 en nog met veel 
plezier aan het werk als psychotherapeut, coach en trai-
ner in het onderwijs. “Het valt mij op dat mensen die 
verzuurd via de achterdeur vertrekken, vaker getroffen 
worden door ernstige ziektes, hartproblemen of depres-
sies. Terwijl mensen die met opgeheven hoofd weggaan, 
daar minder ontvankelijk voor lijken te zijn.”

achtergrond

“Volgens	psycholoog	Erik	Erikson	
begint	vanaf	55	jaar	de	generatieve	
fase,	waarin	het	belangrijk	wordt	je	

ervaringen	te	gaan	delen.”
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Reden te meer om verzuring te voorkomen, meent 
Nieuwenbroek, die samen met vakgenoot Greet de Bruijn 
op 7 november een symposium over dit onderwerp orga-
niseert. “Aan de ontwikkeling van jongeren besteden we 
heel veel aandacht, maar we lijken te vergeten dat vol-
wassenen zich ook blijven ontwikkelen en hun behoeften 
kunnen veranderen. Volgens psycholoog Erik Erikson 
begint vanaf 55 jaar de generatieve fase, waarin het 
belangrijk wordt je ervaringen te gaan delen. Dus hierin 
ga je verzilveren wat je verworven hebt.”

Passie Volgens Nieuwenbroek is het de taak van de 
schoolleider om de generatieve fase serieus te nemen 
door samen met de betrokken werknemer te kijken naar 
welke rol hem of haar past. Zo ging een leraar natuur-
kunde aan de slag als technisch onderwijsassistent om 
zijn jongere collega’s in de praktijk te begeleiden. En een 
leraar economie volgde een cursus om mentoren te 
trainen. “Hoe om te gaan met kinderen in de knel was 
zijn grote passie. Sinds drie jaar geeft hij trainingen aan 
zijn collega’s en hij bloeide er helemaal van op”, vertelt 
Nieuwenbroek.

Bezwaren over kosten en platte organisaties wuift 
Nieuwenbroek weg. “Natuurlijk is alles in het onderwijs 
strak geregeld, maar het is de kunst om juist te kijken 
naar de mogelijkheden. ‘Het kan wel en niet alles kan’, 
is mijn motto. Als je investeert in het geluk van mensen, 
levert dat meer plezier en vooral ook beter onderwijs op. 
Terwijl: als één leraar verzuurt, verzuurt de hele school. 
Je kunt dus maar beter voorkomen dat er een groep 
mopperaars in de hoek van de personeelskamer komt te 
zitten.”

‘m i j n  w e r k  i s  e r  z e k e r  n i e t  r u s t i g e r  o p  g e w o r d e n ’

Paschal Vliegen (62) werd twee jaar 
geleden directeur van Daltonschool 
de Hagenpoort in Deventer: “Ik 
heb een paar keer de vraag gehad: 
wou je dat zelf of moest dat? Er zijn 
blijkbaar mensen die de overstap 
van een grote naar een kleine school 
zien als een degradatie. Ik heb juist 
heel bewust afgewogen wat ik in de 
laatste fase van mijn carrière nog 
zou willen.”

“En	dat	is	dichter	bij	de	leerlingen	en	

het	team	werken.	Met	een	halve	dag	per	

week	administratieve	ondersteuning	

en	een	deeltijdconciërge	is	mijn	werk	er	

zeker	niet	rustiger	op	geworden,	maar	

wel	leuker.	Ik	wil	het	team	helpen	om	

zelf	greep	te	krijgen	op	de	school,	om	

te	bereiken	wat	ze	voor	ogen	hebben.	

Deze	ambitie,	waarbij	ik	mijn	kennis	en	

ervaring	kan	doorgeven,	past	bij	deze	

fase.	Dat	ik	bovendien	met	mijn	achter-

grond	in	de	kunsteducatie	een	bijdrage	

kan	leveren	aan	het	kunstonderwijs	op	

de	Hagenpoort,	maakt	voor	mij	de	cirkel	

rond.

In	theorie	klinkt	het	heel	mooi,	om	voor	

elke	oudere	leerkracht	te	kijken	welke	

rol	bij	hem	past.	Onderwijs	is	qua	orga-

nisatie	echter	heel	plat:	naast	lesgeven	

zijn	er	weinig	andere	functies	of	taken	te	

vergeven.	Van	ons	team	is	bijna	de	helft	

55	plus,	en	niet	iedere	oudere	kan	jongere	

collega’s	gaan	begeleiden.	Wat	beter	zou	

helpen	is	grip	krijgen	op	de	lengte	van	de	

werkweek	en	de	intensiteit	van	de	dag.	

Een	klas	staat	namelijk	altijd	aan,	en	een	

leerkracht	dus	net	zo	goed.	Extra	onder-

steuning	van	onderwijsassistenten	kan	

daarbij	helpen,	net	als	tijd	vrijmaken	voor	

andere	taken	door	een	continurooster	in	

te	voeren.

Wel	of	niet	verzuren	hangt	ook	af	van	hoe	

je	gewend	bent	richting	te	geven	aan	je	

carrière.	Dat	je	weet	wat	voor	jou	goed	

werkt	en	dat	je	daarin	keuzes	kunt	maken.	

Dat	vermogen	is	iets	wat	een	leerkracht	

gedurende	zijn	loopbaan	opbouwt,	en	

waarbij	de	schoolleider	zeker	van	beteke-

nis	kan	zijn.	Nog	ver	voor	er	sprake	is	van	

een	seniorenregeling.”

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

‘a a n  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  j o n g e r e n 
b e s t e d e n  w e  h e e l  v e e l  a a n d a c h t , 
m a a r  w e  l i j k e n  t e  v e r g e t e n  d at 
vo lw a s s e n e n  z i c h  o o k  b l i j v e n 
o n t w i k k e l e n ’ 
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Eigen verantwoordelijkheid Deze aanpak vraagt 
ook wat van de leraren zelf, benadrukt Nieuwenbroek. 
Volgens hem leven we in een cultuur waarin de werk-
nemer gewend is dat er voor hem gezorgd wordt. “Veel 
leraren hebben daardoor de neiging om te zeggen dat 
het schoolbestuur met een oplossing moet komen, maar 
dat is te makkelijk”, vindt hij. “Elke werknemer heeft 
een eigen verantwoordelijkheid en dat betekent dat hij 
of zij keuzes moet maken. Het is een kwestie van geven 
en nemen. Voor de economieleraar die mentortraining 
ging geven, betekende het een reductie van zijn salaris. 
Natuurlijk had hij dat liever niet, maar hij merkt dat zijn 
geluk aan het eind van de maand een stuk groter is.”
Een schoolleider moet dit proces goed begeleiden, want 
het is niet vanzelfsprekend om die eigen verantwoordelijk-
heid op te pakken. Nieuwenbroek: “Het werkt niet als jij 
de oplossing voor ze gaat bedenken. Het gaat om een pro-
ces van reflectie: wat wil ik, wat past bij mij, waar krijg ik 
energie van en wat is platgezegd het belangrijkste: geld of 
geluk? De uitkomst is voor iedereen verschillend.”

Evenwicht Ook de schoolleider zelf zal volgens hem 
daarvoor naar binnen moeten kijken. “Hoe kijk je zelf 
naar de ouder wordende werknemer? Dat hangt erg af van 
hoe je bent opgegroeid. Kom je uit een middenstandsgezin 
waarbij de ongeschreven regel is dat werk het hoogste 
goed is, dus niet lullen maar poetsen, dan neem je dat 

g e n e r at i e pa c t

De	AVS	pleit	voor	het	opnemen	van	een	generatiepact	in	

de	CAO	PO	2019.	Hiermee	krijgen	oudere	werknemers	de	

mogelijkheid	minder	te	werken,	met	gedeeltelijk	behoud	

van	salaris	en	volledige	pensioenopbouw.	Gezond	en	

gemotiveerd	het	pensioen	halen	is	het	doel,	terwijl	

tegelijkertijd	ruimte	in	de	formatie	vrij	komt	voor	de	

jongere	generatie.	Oudere	werknemers	krijgen	hierdoor	de	

tijd	en	mogelijkheid	hun	kennis	en	ervaring	over	te	dragen.	

Een	win-winsituatie	dus.

u r e n v e r m i n d e r i n g  w o r d t  a l  s n e l 
a l s  d é  o p lo s s i n g  g e z i e n .  ‘d at 
h e l p t  w e l ,  m a a r  r a a k t  n i e t  d e 
k e r n  v a n  h e t  p r o b l e e m ’

mee de school in. Dan wordt het dus heel moeilijk om een 
ander én jezelf de kans te geven rustiger aan te doen of 
een andere stap te laten maken.”
Cijfers zijn belangrijk om op te sturen, maar de mens 
wordt vaak vergeten, ziet Nieuwenbroek. “Voor de 
schoolleider is het de uitdaging om werkelijk contact 
met iemand te maken en de dialoog aan te gaan, zonder 
direct met oplossingen te komen.” Omdat veel ouderen 
tegen het lesgeven aanhikken, wordt al snel urenver-
mindering als dé oplossing gezien. Dat helpt volgens 
Nieuwenbroek wel, maar raakt niet de kern van het pro-
bleem. Beide leraren die hij als voorbeeld gaf, zijn blij-
ven lesgeven, naast hun nieuwe taak. “Dan zie je dat de 
lessen beter gaan dan voorheen. Dat komt omdat er in 
hun werk een evenwicht is ontstaan. Soms gaan mensen 
zelfs meer in plaats van minder werken. De natuurkun-
deleraar is twee jaar geleden met pensioen gegaan, maar 
komt nog steeds op vrijwillige basis om zijn collega’s te 
ondersteunen.”

30



achtergrond

Blijven bloeien Afspraken in de cao over duurzame 
inzetbaarheid en het generatiepact (zie kader), juicht 
Nieuwenbroek toe. “Natuurlijk is dat hartstikke goed, 
maar er schuilt wel een groot gevaar in, omdat je kan 
denken dat je daarmee klaar bent. Een goede cao is 
belangrijk, maar biedt geen garantie in de praktijk. Goed 
seniorenbeleid begint met het gesprek. En dan niet reac-
tief, dus niet pas als iemand is vastgelopen, maar preven-
tief: hoe zorgen we dat je blijft bloeien?” _

Meer weten?
Het	symposium	‘Verzilveren	of	verzuren?’	vindt	op	7	november	

plaats	in	Zaltbommel:	www.loyaalleven.nl

Op	14	november	is	in	Utrecht	het	gratis	congres	‘De	

kapstok	voor	duurzame	inzetbaarheid	in	het	po’:	

www.arbocataloguspo.nl

David Kranenburg
Directeur Acti ef Ouderschap

www.acti efouderschap.nl

SAMEN 
VERTREKKEN

 IN PLAATS VAN
OUDERS BETREKKEN

✹ Wensen en verwachti ngenavond voor ouders
✹ Wensen en verwachti ngendag voor kinderen
✹ Strategietrajecten ouderpartnerschap
✹ Inzet Acti ef Taal Partner in uw school
✹ Studiedagen en conferenti es

21-7000-2681-09 AVS KP 2018-19-03 november

Kinderen doen 
het beter 

als ouders en school 
samenwerken!

AANBIEDING
Maak grati s gebruik van de methode TOLK voor 
Taalontwikkeling!

Meld u aan via onze website en ontvang van ons de 
digitale methode TOLK voor Taalontwikkeling!

OUDERBIJEENKOMST
Thuis de taalontwikkeling
van je kind sti muleren!

2681-09-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x256.indd   1 16-10-18   11:53
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‘ j e  k u n t  m a a r  b e t e r  vo o r ko m e n 
d at  e r  e e n  g r o e p  m o p p e r a a r s  i n 
d e  h o e k  v a n  d e  p e r s o n e e l s k a m e r 
ko m t  t e  z i t t e n .  d at  h e e f t  i n v lo e d 
o p  d e  h e l e  s c h o o l ’

Ard	Nieuwenbroek:	“Het	is	angstaanjagend	dat	hoe	je	je	carrière	
afsluit,	een	voorspellende	waarde	lijkt	te	hebben	op	de	tijd	erna.”
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Lisa Westerveld,	

woordvoerder	onderwijs,	jeugdzorg,	kinderopvang,	media	en	sport	

namens	GroenLinks	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

onderwijs op
het platteland
Onlangs	was	ik	op	de	reünie	van	mijn	

middelbare	school,	die	25	jaar	bestond.	

Of	eigenlijk	25	jaar	geleden	een	doorstart	

maakte	als	scholengemeenschap,	die	

ontstond	na	een	samenvoeging	van	verschil-

lende	scholen	uit	de	regio.

Als	Tweede	Kamerlid	moet	je	natuurlijk	oog	

hebben	voor	het	brede	praatje	en	daarom	

uitkijken	met	individuele	voorbeelden.	Maar	

je	eigen	achtergrond	draag	je	natuurlijk	wel	

mee	en	daarom	is	mijn	tijd	op	de	basis-	en	

middelbare	school	als	woordvoerder	onder-

wijs	van	GroenLinks	ook	relevant.	Omdat	

ik	als	geen	ander	weet	hoe	belangrijk	

een	school	is	in	een	buurtschap	of	dorp.	

Natuurlijk	in	de	eerste	plaats	om	onderwijs	

te	verzorgen	aan	leerlingen.	Maar	een	

school	is	meer	en	heeft	een	centrale	rol	om	

het	platteland	leefbaar	te	houden.	Want	

vaak	vergrijzen	deze	gebieden.	Het	school-

gebouw	is	een	natuurlijke	plek	om	samen	te	

komen	en	je	eigen	klas	is	de	plek	om	vrien-

den	te	maken	en	met	elkaar	een	paar	jaar	

door	te	brengen.	Jaren	die	niet	voor	iedere	

puber	makkelijk	zijn,	maar	een	essentiële	

basis	vormen	voor	het	leven	erna.

Beleidsmakers	in	Den	Haag	moeten	er	voor	

waken	dat	ze	juist	scholen	in	krimpgebieden	

niet	vergeten.	En	in	het	politieke	debat	moe-

ten	wij	beseffen	dat	het	niet	alleen	draait	

om	de	grote	steden.	Kort	voor	de	zomer	

deed	ik	daarom	samen	met	mijn	PvdA-

collega	Kirsten	van	den	Hul	het	voorstel	om	

bij	nieuw	beleid	altijd	een	krimpcheck	toe	

te	passen:	een	extra	toets	die	uitwijst	wat	

beleid	voor	gevolgen	heeft	voor	scholen	en	

het	onderwijs	in	krimpgebieden.	Zodat	de	

Kamer	–	als	dat	nodig	is	–	vóór	de	invoering	

van	nieuwe	regels	aan	de	bel	kan	trekken	

als	blijkt	dat	scholen	met	een	dalend	leerlin-

genaantal	worden	gedupeerd.	Dat	is	natuur-

lijk	beter	dan	achteraf	pleisters	plakken.	

Maar	ook	bij	andere	belangrijke	en	actuele	

onderwerpen,	zoals	het	lerarentekort	en	

Passend	onderwijs,	kent	het	platteland	

andere	uitdagingen	dan	de	stad.

Op	de	reünie	was	het	een	fijn	weerzien	met	

mijn	klasgenoten	en	leraren.	Het	leek	niet	

uit	te	maken	dat	ik	sommigen	al	twintig	jaar	

niet	had	gesproken.	We	hadden	nog	steeds	

gespreksstof	genoeg,	bleven	zo	lang	moge-

lijk	hangen	en	waren	de	volgende	dag	schor.	

Dat	laatste	bleek	tenminste	uit	de	groeps-

chat	die	op	Facebook	was	aangemaakt.	

De	reünie	deed	me	nog	meer	beseffen	hoe	

belangrijk	de	school	is	als	centrale	plek	in	

een	dorp.	Het	deed	me	beseffen	hoe	fijn	

mijn	klas	was.	En	maakt	dat	ik	mijn	inzet	

voor	scholen	in	plattelandsgemeenten	met	

extra	energie	naar	de	Tweede	Kamer	breng.	_

Reageren?
Mail	naar	l.westerveld@tweedekamer.nl

b i j  b e l a n g r i j k e  e n  a c t u e l e  o n d e r w e r p e n , 
z o a l s  h e t  l e r a r e n  t e ko r t  e n  pa s s e n d 
o n d e r w i j s ,  k e n t  h e t  p l at t e l a n d  a n d e r e 
u i t d a g i n g e n  d a n  d e  s ta d

w e  h e b b e n  e e n  k r i m p c h e c k  vo o r g e s t e l d : 
e e n  e x t r a  to e t s  d i e  u i t w i j s t  w at  b e l e i d 
vo o r  g e vo lg e n  h e e f t  vo o r  s c h o l e n  e n  h e t 
o n d e r w i j s  i n  k r i m p g e b i e d e n
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Van	de	AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Scheef functiegebouw, out of office-actie en lerarentekort
In	de	NRC	van	2	oktober	werd	onder	meer	AVS-voorzitter	Petra	van	

Haren	geïnterviewd	over	het	gegeven	dat	het	salaris	van	school-

leiders	en	onderwijsondersteuners	in	het	primair	onderwijs	er	(nog)	

niet	op	vooruit	is	gegaan	in	de	huidige	cao	in	vergelijking	met	dat	

van	de	leerkrachten	(scheef	functiegebouw).	Van	Haren:	“We	heb-

ben	de	cao	ondertekend	met	de	afspraak	dat	bij	de	volgende	cao	

de	functies	van	leidinggevenden	en	ondersteuners	opnieuw	worden	

gewaardeerd.”	

Trouw	en	diverse	onderwijswebsites	besteedden	op	9	oktober	aan-

dacht	aan	de	actie	#wijschoolleiders	out	of	office,	uit	de	actiereeks	

van	de	AVS	voor	meer	aandacht,	erkenning	en	waardering	van	

schoolleiders.	Directeur	Marco	de	Jong	uit	Oud-Beijerland	bijvoor-

beeld,	greep	de	actie	aan	om	te	werken	aan	klussen	die	anders	

blijven	liggen.

In	het	Algemeen Dagblad	van	20	oktober	gaat	AVS-voorzitter	

van	Haren	in	op	noodgrepen	van	scholen	om	in	te	spelen	op	het	

nijpende	lerarentekort.	“Teams	doen	er	alles	aan	om	alle	leerlingen	

binnenboord	te	houden,	maar	het	gaat	bijna	niet	meer.	Dan	kan	het	

zijn	dat	ze	bijvoorbeeld	voor	een	vierdaagse	schoolweek	kiezen.	

Het	komt	er	aan	dat	ze	dan	maar	collectief	ongehoorzaam	zijn.”

Contractbeëindiging of demotie: op welk moment kan ik het beste 
juridische ondersteuning vragen?

tekst ritsert haitsma

De	juridische	afdeling	van	de	AVS	wordt	regelmatig	

geconfronteerd	met	aanvragen	van	leden	voor	

juridische	ondersteuning,	waarbij	al	overeenstem-

ming	tussen	de	werkgever	en	het	betreffende	lid	is	

bereikt	over	een	vertrek	of	demotie	van	het	lid.	Het	enige	waaraan	

het	nog	ontbreekt,	is	de	handtekening	van	het	lid	onder	de	vaststel-

lingsovereenkomst.	Het	is	dan	kennelijk	de	bedoeling	van	het	lid	

om	alleen	de	vaststellingsovereenkomst	te	laten	controleren	door	

de	juridische	afdeling.	Soms	blijkt	dat	het	lid	enorm	onder	druk	is	

gezet	door	het	schoolbestuur	om	in	te	stemmen	met	een	concept	

vaststellingsovereenkomst	en	wordt	pas,	nadat	de	instemming	is	

gegeven,	gemeld	dat	het	aanbeveling	verdient	om	de	overeenkomst	

even	te	laten	controleren	door	een	deskundige.

Wat	de	AVS	betreft	is	dit	een	onjuiste	gang	van	zaken.

Zodra	AVS-leden	(zowel	schoolleiders	als	bestuurders)	door	hun	

werkgever	onder	druk	worden	gezet	om	in	te	stemmen	met	een	

geregelde	beëindiging	of	een	demotie,	verdient	het	zeer	sterke	

aanbeveling	direct	de	helpdesk	van	de	AVS	te	benaderen	en	om	juri-

dische	ondersteuning	te	vragen.	Het	kan	niet	zo	zijn	dat	een	bestuur	

hen	dwingt	eerst	in	te	stemmen,	om	pas	daarna	advies	in	te	winnen.	

Het	moet	andersom	zijn:	eerst	wint	het	lid	advies	in	en	pas	dan	kan	

er	eventueel	worden	ingestemd	met	een	voorstel.	Leden	kunnen	

dan	op	een	eerder	tijdstip	worden	begeleid	in	het	proces	met	hun	

werkgever.	Dat	kan	ertoe	leiden	dat	er	uiteindelijk	helemaal	geen	

vaststellingsovereenkomst	tot	stand	komt	of	dat	er	een	inhoudelijk	

gunstigere	vaststellingsovereenkomst	tot	stand	kan	komen.

Uiteraard	hangt	een	en	ander	sterk	samen	met	wat	er	speelt	en	wat	

de	wensen	zijn.	Die	kunnen	worden	besproken	in	de	rustige	setting	

van	het	kantoor	van	de	AVS	in	Utrecht.	Ook	kan	dan	uitleg	worden	

gegeven	over	de	gevolgen	van	(het	tot	stand	komen	van)	een	ver-

trekregeling	of	demotie,	welke	aanspraken	een	lid	heeft	richting	

de	werkgever	en	hoe	het	zit	met	uitkeringen	als	WW,	WOPO	en	de	

gevolgen	voor	het	pensioen.	Resultaat	van	zo’n	bespreking	kan	zijn	

dat	het	schoolbestuur	te	horen	krijgt	dat	er	geen	of	onvoldoende	

aanleiding	is	om	in	te	gaan	op	de	voorstellen	van	het	bestuur.	AVS-

leden	nemen	daarin	de	beslissing	en	de	juristen	van	de	AVS	kunnen	

hen	de	informatie	aandragen	die	nodig	is	om	een	weloverwogen	

beslissing	te	nemen.

Kom	je	in	een	situatie	terecht	waarin	juridische	ondersteuning	nodig	

is,	neem	dan	direct	contact	op	met	de	AVS	Helpdesk.	Die	beoordeelt	

dan,	vaak	in	samenspraak	met	de	juridische	afdeling,	of	inderdaad	

juridische	ondersteuning	nodig	is.

Ritsert	Haitsma	is	jurist	bij	de	AVS.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

De	helpdesk	is	bereikbaar	op	maandag	van	11.00	–	12.30	uur	en	

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

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

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	staan	ook	

op	www.avs.nl/helpdesk.

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

‘Samen sparren over leiderschap’
“Je hebt anderen nodig om je eigen 
ontwikkeling te verdiepen. Verhalen, 
indrukken, enthousiasme, belevingen… 
Het is heerlijk om op de Nationale 
Schoolleiders Top samen te sparren over 
leiderschap, passie voor onderwijs en te 
onderzoeken in jezelf wat je ermee 
kunt.” Vivian Berden, directeur obs 

De Graswinkel in Weert, bezoekt op 24 november aan-
staande voor de derde keer de Nationale Schoolleiders 
Top PO.

Het	thema	van	de	derde	Nationale	Schoolleiders	Top	voor	het	pri-

mair	onderwijs	is	‘De	kracht	van	leiderschap’.	Naast	schoolleiders	

zijn	er	op	deze	dag	in	de	Rijtuigenloods	in	Amersfoort	toonaan-

gevende	leiders	uit	andere	sectoren	aanwezig,	die	een	kijkje	in	

hun	keuken	geven.	Zoals	onderwijsminister	Arie	Slob,	Olympisch	

zwemkampioen	Maarten	van	der	Weijden,	Sven	Smit	(senior	partner	

McKinsey	&	Company),	Joris	van	Dijk	(directeur	Madurodam),	

Vincent	Moolenaar	(Ahold/Delhaize),	Ernst-Jan	Stigter	(Microsoft)	

en	Niels	Meijer	(Cruijff	Foundation).

Schoolleider	Berden:	“Je	bent	veel	in	gesprek	met	mensen	die	je	

niet	kent.	Of	ontmoet	(oude)	bekenden.	Door	de	opzet	kunnen	

er	meteen	diepgaande	conversaties	ontstaan.	Daar	kun	je	altijd	

nieuwe	dingen	uithalen	of	door	aan	het	denken	gezet	worden.

Op	eerdere	edities	heb	ik	mensen	getroffen	die	mij	getriggerd	heb-

ben	of	bevestiging	gaven	dat	ik	door	moet	gaan	met	de	onderwijs-

kundige	verandering	op	mijn	school.	Ik	wil	dat	we	ons	onderwijs	

doorontwikkelen	naar	dat	wat	kinderen	in	de	toekomst	nodig	heb-

ben.	Daar	is	lef	en	creativiteit	voor	nodig.

Het	is	een	fijne	dag.	Even	weg	uit	je	eigen	context,	netwerken,	je	

eigen	ontwikkeling	centraal	stellen.	Bovendien	word	je	heerlijk	

verwend	en	in	de	watten	gelegd;	er	werd	goed	gezorgd.	Zeker	niet	

vervelend	om	hier	in	het	weekend	in	te	investeren!”

De	Nationale	Schoolleiders	Top	PO	wordt	georganiseerd	door	de	

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

Schoolleiders.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.ponationaleschoolleiderstop.nl

Vragen?	Mail	naar	info@ponationaleschoolleiderstop.nl

p u b l i c at i e s

Wegwijs in de CAO PO
De	uitvoering	van	cao-bepalingen	is	vaak	ingewikkeld.	De	AVS	heeft	

daarom	een	geactualiseerde	ABC-wegwijzer	gemaakt,	gebaseerd	op	

de	bepalingen	in	de	CAO	PO	2018-2019.	Per	onderwerp,	op	alfabet,	

gerangschikt.	Na	een	korte	uitleg	van	de	terminologie	wordt	verwe-

zen	naar	de	officiële	bepalingen.	Een	handzaam	boekje,	bedoeld	als	

handvat	voor	de	regelgeving.

Te	bestellen	voor	t	12,50	via	www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/hetabcvandecaopo

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

In	de	herzien	uitgave	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	(t	17,50)

zijn	daar	waar	relevant	gegevens	geactualiseerd	en	wijzigingen	

doorgevoerd,	zoals	de	verwijzingen	naar	de	CAO	PO.

De	nieuwe	CAO	PO	werkt	ook	door	in	de	bevoegdheden	van	de	

medezeggenschapsraad	conform	de	Wet	Medezeggenschap	

Scholen	(WMS).	Waar	relevant	zijn	de	wijzigingen	(onder	andere	

bij	instemming-	of	adviesbevoegdheid)	opgenomen	in	de	herziene	

uitgave	van	‘Goed	onderwijs,	goede	MR’	(t	18,50).	Deze	wijzigingen	

zijn	ook	verwerkt	in	quickscans	4	en	8.

Bestellen:	

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

naar-andere-schooltijden-en-dan

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

goed-onderwijs-goede-mr
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legenda schoolleidersregister po

*	 	Deze	opleidingen	zijn	gecertificeerd	
voor	basisregistratie.

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

***	 	Gevalideerd	door	Registerleraar.nl

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

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

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

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

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

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

•	 Leergang	Opbrengstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school:

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

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

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

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

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

•	 Opleiding	Schoolleider	Basisbekwaam*	(po)	 16	januari	 Tom	Roetert

•	 Opleiding	Schoolleider	Vakbekwaam*	(po)	 16	januari	 Tom	Roetert

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

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

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

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

(onder	voorbehoud)

Foto’s:	Hans	Roggen
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16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleidingen Schoolleider 
Basis- én Vakbekwaam

In	de	Opleiding	Schoolleider	

Basisbekwaam	werkt	u	aan	de	

ontwikkeling	van	uw	persoonlijk	

leiderschap	en	het	ambachtelijke	deel	

van	het	schoolleiderschap:	het	sturen	in	de	domeinen	

schoolorganisatie,	onderwijsorganisatie,	personeel,	facilitair	en	

cultuur.	De	vijf	basiscompetenties	komen	aan	bod.	Belangrijkste	

casus:	een	verbetertraject	op	uw	eigen	school.

In	de	Opleiding	Schoolleider	Vakbekwaam	wordt	het	ambachtelijke	

deel	van	het	schoolleiderschap	naar	een	hoger	niveau	getild.	

Verdieping	en	verbreding	van	persoonlijk	en	onderwijskundig	

leiderschap,	organisatieontwikkeling	(zoals	veranderprocessen)	

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

duurzame	schoolontwikkeling	en	een	‘lerende	organisatie’.

Doelgroep (Basisbekwaam):	leerkrachten,	adjunct-directeuren,	

ib’ers	en	coördinatoren	met	leiderschapsambities	(po).

Doelgroep (Vakbekwaam):	functioneel	leidinggevenden	met	

aantoonbare	competenties	op	het	niveau	van	Schoolleider	

Basisbekwaam	(middenmanagementopleiding	afgerond)	

en	bevoegdheid	om	leiding	te	geven	aan	een	verbetertraject	in	de	

eigen	school	(po).

Startdatum:	16	januari	2019

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

cel/sv

eendaagse training

De schoolleider als goede 
werkgever – de highlights

Goed	personeelsbeleid	op	school	komt	aan	bod.	Welke	gesprekken	

zijn	van	belang	en	wat	kan	de	directeur	als	‘operationeel’	werkgever	

hierin	betekenen?	Schoolleiders	krijgen	geregeld	te	maken	met	

diverse	personele	kwesties:	aanname,	werkdrukbeleving,	disfunc-

tioneren	en	soms	ook	ontslag	van	medewerkers.	Wat	vraagt	dit	

van	een	directeur	en	wat	is	van	belang	om	te	weten?	Hoe	kun	je	als	

schoolleider	met	kennis	van	zaken	medewerkers	daarbij	ondersteu-

nen?	Ook	aandacht	voor	de	wet-	en	regelgeving,	de	geldende	cao	en	

de	jurisprudentie.

Doelgroep:	schoolleiders,	intern	begeleiders	po

Datum:	5	maart	2019

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

(Trainingen)

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend 
leiderschap 

Schoolleiderschap	in	deze	tijd	vraagt	

om	ondernemend	leiderschap.	In	deze	

leergang	(her)ontdekken	schoolleiders	

samen	met	directeuren,	managers	en	

ondernemers	uit	andere	sectoren	hoe	

je	als	leider	anticipeert	op	verande-

ringen	die	zich	(gaan)	aandienen	in	

onze	samen	leving.	In	lokale	en	regionale	communities	gaan	school-

leiders	met	leidinggevenden	van	maatschappelijke	en	culturele	

instellingen	en	uit	het	bedrijfsleven	samen	aan	de	slag.	Zo	versterk	

je	als	schoolleider	je	eigen	rol,	de	positie	van	je	school	en	de	

kansen	van	de	kinderen.	Je	bouwt	aan	een	solide	netwerk	en	

bovenal	aan	een	goede	toekomst	voor	de	leerlingen.	Deelnemers	

werken	samen	aan	leiderschapsvraagstukken	zoals	visie-

ontwikkeling,	veranderingsprocessen,	inzet	van	technologie,	

innovatie,	governance	en	ondernemerschap.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Startdatum:	5	februari	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,	

‘Toekomstgericht	onderwijs’	en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

8 eendaagsen

Leergang Cultuurpracticum
Als	de	schoolcultuur	negatief	en	belem-

merend	is,	is	de	kans	groot	dat	de	

beoogde	doelen	niet	worden	gereali-

seerd.	In	deze	leergang	leert	u	de	eigen	

schoolcultuur	van	binnenuit	zelf	te	beïnvloeden.	Door	vast	te	stellen	

wat	de	gedeelde	vooronderstellingen	zijn	binnen	de	cultuur	waarop	

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

in	uw	school	en	daarom	aan	vervanging	toe	zijn.	Vaak	gaat	een	cul-

tuurverandering	over	het	veranderen	van	een	of	twee	dominante	

mindsets.	Deze	zoektocht	staat	centraal.	Ook	schenken	we	de	

nodige	aandacht	aan	het	opstellen	van	passende	interventies:	wat	

werkt	in	welke	situatie?

Doelgroep: schoolleiders	en	directeuren	po	en	vo.	

Het	is	aanbevelenswaardig	een	collega	mee	te	nemen.

Startdatum:	15	februari	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	verande-

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

	verschillen	als	team	en	Professionele	leergemeenschap

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

Leergang
Gespreid leiderschap

Gespreid	leiderschap	is	dé	manier	om	

recente	ontwikkelingen	in	je	organisa-

tie	een	goede	plek	te	geven,	zoals	de	

kracht	van	samen	leren,	samen	onder-

zoeken	en	samen	werken	aan	onderwijskwaliteit	en	het	voeren	van	

een	goede	dialoog	daarover.	Het	proces	van	gespreid	leiderschap	

vraagt	om	een	flexibele	en	lerende	cultuur	en	om	een	structuur	die	

leren,	onderzoeken	en	samen	zorgdragen	voor	kwaliteit	mogelijk	

maakt.	In	deze	leergang	stel	je	zelf	het	recept	samen	voor	gespreid	

leiderschap	in	je	organisatie	en	wat	dit	voor	je	persoonlijke	leider-

schap	betekent.	Na	afloop	hebben	deelnemers	een	op	maat	

gemaakt	herontwerp	voor	hun	organisatie.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Startdatum:	21	januari	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’	

en	‘Kennis	en	kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

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:	22	januari	2019

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Kennis-	en	

kwaliteitsontwikkeling’

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

professioneelkapitaal

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk 
leiderschap

Onderzoek	naar	uw	talenten	en	sterke	

punten	en	die	van	uw	team	staan	

centraal,	met	als	gevolg	meer	zelf-

vertrouwen,	rust,	creativiteit	en	

werkplezier.	Hoe	meet	u	het	klimaat	binnen	uw	team	en	bepaalt	u	

relevante	acties	die	nodig	zijn?	Welke	leiderschapsstijl	heeft	daarbij	

uw	voorkeur	en	wat	kunt	u	daarin	ontwikkelen?	In	samenwerking	

met	‘t	Mannetje	&	Co.

Doelgroep: leidinggevenden	po	die	werk	willen	maken	van	optimale	

en	duurzame	ontwikkeling	en	inzetbaarheid.

Startdatum:	31	januari	2019

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

eendaagse training

Progressiegerichte 
waarderende 
ontwikkelgesprekken
Iedereen	is	erbij	gebaat	dat	leraren/medewerkers	gemotiveerd	uit	

gesprekken	met	hun	leidinggevende	komen.	Inmiddels	weten	we	uit	

wetenschappelijk	onderzoek	en	praktijkervaringen	heel	goed	wat	

werkt.	Deze	praktijkgerichte	training	biedt	kennis	en	inzicht	in	de	

(wetenschappelijke)	achtergronden	van	de	progressiegerichte	en	

waarderende	aanpak.	Na	deze	dag	bent	u	in	staat	deze	gesprekken	

voor	te	bereiden,	te	voeren	en	te	evalueren.	Ook	heeft	u	actiepunten	

voor	uw	eigen	rol	en	gespreksvaardigheden	geformuleerd.	

Daarnaast	bent	u	in	staat	deze	werkwijze	toe	te	passen	binnen	de	

afgesproken	werkwijze(n)	van	uw	bestuur/schoolorganisatie.

Doelgroep:	leidinggevenden	po	en	vo	en	iedereen	die	begeleidt,	

coacht	en	collega’s	ondersteunt.

Datum:	6	december	2018

Schoolleidersregister PO:	informeel	leren

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

(Trainingen)
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leergang veranderen met transactionele analyse

Vanuit de ‘onderstroom’ echt in 
contact komen met je medewerkers
Bij het doorvoeren van veranderingen in de school 
speelt altijd het ‘onderliggende proces’ een rol. Deze 
‘onderstroom’ werkt door in de dagelijkse gang van zaken 
en wordt onbewust ervaren en in de gespreksvoering 
meegenomen. Met Transactionele Analyse onderzoek je als 
leidinggevende deze ‘onderstroom’. “Door mijn gevoelens 
uit te spreken kom ik op een integere manier echt in 
contact met mensen.” tekst winnie lafeber

“In	je	gesprekken	met	anderen	

neem	je	je	eigen	achtergrond	en	

valkuilen	mee.	Je	vervalt	daarbij	snel	

in	je	‘oude	patronen’.	In	de	leergang	

Veranderen	met	Transactionele	

Analyse	kijk	je	naar	je	eigen	positie	

als	leider	en	krijg	je	inzicht	in	hoe	

je	zelf	bent	als	leidinggevende.	

Je	leert	niet	alleen	naar	het	topje	van	

de	ijsberg	te	kijken,	maar	juist	ook	

naar	wat	onder	water	zit.	Zo	komt	

je	authenticiteit	naar	voren.	Ik	durf	

me	nu	kwetsbaar	op	te	stellen	

en	op	een	integere	manier	uit	te	

spreken	wat	ik	voel,	zonder	mijn	

rol	te	verliezen.”	Aan	het	woord	is	

Margo	Bleeker,	teamleider	van	het	

Auris	College	in	Leiden.	Zij	volgde	

de	Leergang	Veranderen	met	

Transactionele	Analyse	(TA)	van	het	

AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap	

(CEL)	in	de	eerste	helft	van	2018.	

Net	als	Annemiek	Hartman,	directeur	

van	basisschool	Sint	Theresia	in	

Marienvelde.	TA	is	een	krachtige	

benadering	om	mensen	zelfstandiger	

te	laten	leren,	denken	en	handelen,	

waardoor	problemen	effectiever	

worden	opgelost.	Hartman:	“De	

leergang	heeft	mij	veel	handvatten	

gegeven	voor	het	voeren	van	lastige	

gesprekken.”

Strategisch coachen Beide	deelnemers	waren	in	het	verleden	

al	eens	in	aanraking	gekomen	met	TA	via	Plata	onderwijsacademie,	

die	de	leergang	verzorgt	in	samenwerking	met	het	AVS	Centrum	

Educatief	Leiderschap.	Hartman:	“Ruim	een	jaar	geleden	kwam	ik	

hoofdtrainer	Pia	Umans,	directeur	van	Plata	onderwijsacademie,	

tegen	op	het	AVS-congres.”	Bleeker	volgde	eerder	een	studiedag	

over	TA	met	haar	team	en	is	van	plan	deze	werkwijze	aan	te	houden.	

“Het	is	een	goede	gezamenlijke	basis.	Op	het	gebied	van	strate-

gisch	coachen	leer	je	zoveel	mogelijk	uit	jezelf	en	je	team	te	halen.	

Door	de	gesprekstechniek	leer	je	benoemen	wat	er	speelt.	Je	kijkt	

zowel	naar	de	mens,	zijn	‘DNA’,	als	zijn	taak.	Past	die	taak?	En	zo	

niet:	hoe	wel?	Je	leert	‘welzijnsgericht’	veranderingen	door	te	voe-

ren	en	te	onderzoeken	wat	iemand	nodig	heeft	om	plezier	te	hebben	

in	zijn	werk.”

Gedragsstructuren Praktische	oefeningen,	van	stevige	

feedback	voorzien	door	de	trainers,	maken	de	werkwijze	van	TA	

duidelijk.	Met	Neurolinguïstisch	Programmeren	(NLP)	onder-

zoek	je	gedragsstructuren.	Het	zogenaamde	‘scriptmodel’	(de	

‘onderstroom’)	richt	zich	op	processen	en	zaken	die	niet	direct	

zichtbaar	zijn.	In	gesprekken	met	anderen	wordt	duidelijk	welke	

rol	je	inneemt	en	hoe	je	reageert.	Hartman:	“Vanuit	een	bepaalde	

probleemstelling	hebben	we	in	kleine	groepjes	hierover	gediscus-

sieerd,	soms	met	een	observant,	die	puur	beschrijft	wat	er	gebeurt.	

Bij	een	andere	oefening	maakten	we	een	familie-opstelling.	

Daarmee	leer	je	op	een	andere	manier	naar	jezelf	te	kijken.”

Intervisie De	intervisie,	die	plaatsvindt	tussen	de	drie	leerblok-

ken	in,	vinden	beide	deelnemers	nuttig	om	ervaringen	uit	te	wis-

selen	en	casussen	te	bespreken.	Hartman:	“Je	leert	niet	meteen	je	

oplossing	aan	te	dragen,	maar	juist	te	luisteren	naar	wat	de	ander	

zegt.”	Dit	is	ook	bruikbaar	voor	de	gesprekkencyclus	op	school.	

“Je	moet	hierbij	je	vooroordeel	uitzetten	en	goed	weten	hoe	je	het	

gesprek	wilt	ingaan	en	wat	je	wilt	bereiken.	Ik	bereid	dit	nu	beter	

voor.”

Ruim	de	helft	van	de	eerste	lichting	leergangdeelnemers	heeft	

besloten	met	vervolgsessies	over	TA	aan	de	slag	te	gaan.	“De	leer-

gang	biedt	veel	handvatten	om	elkaar	goed	te	begrijpen,	te	weten	

hoe	een	ander	in	het	leven	staat”,	aldus	Hartman.	“Als	je	een	team-

leider	bent	die	wil	coachen	op	mens	en	taak	en	als	je	geïnteresseerd	

bent	in	je	eigen	mens-zijn,	je	kracht	en	je	valkuilen,	dan	is	deze	

leergang	een	aanrader”,	vult	Bleeker	aan.	Dat	het	bij	de	leergang	

niet	ophoudt,	bewijzen	ook	de	app-groepjes	van	de	deelnemers	die	

nog	steeds	een	actief	leven	leiden.	_

Doelgroep:	schoolleiders,	teamleiders	en	bestuurders	po	en	vo

Data:	21	en	22	maart,	4	en	5	april,	23	en	24	mei,	13	en	20	juni	

2019

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	

verandering’

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

veranderprocessen

Teamleider	Margo	Bleeker:	
“Je	leert	‘welzijnsgericht’	
veranderingen	door	te	
voeren	en	te	onderzoeken	
wat	iemand	nodig	heeft	
om	plezier	te	hebben	
in	zijn	werk.”	Foto:	
Schoolfotosonline/Arnold	
Bartman

Schoolleider	Annemiek	
Hartman:	“Ik	durf	me	nu	
kwetsbaar	op	te	stellen	en	
op	een	integere	manier	uit	te	
spreken	wat	ik	voel,	zonder	
mijn	rol	te	verliezen.”
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voor: (v)mbo

van: Sardes en Actis

wanneer: 29 november

waar: Hart van Holland, Nijkerk

wat: 2e landelijke conferentie

Vmbo-mbo in verbinding
Over	toekomstgerichte	samenwerking	tussen	(doorlopend)	

vmbo	en	mbo	voor	beroepsonderwijs	dat	van	blijvende	waarde	

is,	zowel	voor	de	leerlingen	en	studenten	van	nu	als	voor	

de	arbeidsmarkt	van	de	toekomst.	Hoe	maken	we	het/hen	

wendbaar	en	tegelijkertijd	weerbaar?	Dat	betekent:	aandacht	

schenken	aan	technologie,	maar	ook	aan	persoonlijke	weer-

baarheid	en	nieuwe	vaardigheden.	Sprekers	zijn	onder	andere:	

China-specialist	en	documentairemaker	Ruben	Terlou,	voorzitter	

van	UNETO-VNI	Doekle	Terpstra	en	de	Deense	specialist	van	het	

beroepsonderwijs	Peter	Koudahl.	www.sardes.nl	(Agenda)

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren, 

klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners, 

begeleiders

van: LECSO en SBOwerkverband

wanneer: 30 november

waar: Hotel en Congrescentrum Papendal, Arnhem

wat: congres

Hét congres 2018
Over	onderwijs	aan	leerlingen	die	extra	begeleiding	en	onder-

steuning	nodig	hebben.	Wat	is	er	in	én	om	de	klas	nodig?	

Hoe	geven	we	het	onderwijs	en	de	zorg	aan	leerlingen	met	een	

speciale	onderwijsbehoefte	gezamenlijk	vorm?	Met	verschil-

lende	presentaties	en	workshops	op	het	gebied	van	(speciaal)	

onderwijs.	Ook	is	er	een	ict	lab	voor	speciaal	onderwijs	en	zijn	

er	twee	beurspleinen.	www.hetcongres.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: onderwijs en andere sectoren

van: Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, diverse ministeries

wanneer: 19 t/m 25 november

wat: jaarlijkse campagneweek

Week tegen 
Kindermishandeling

‘Ik	maak	het	verschil’	is	het	thema	van	2018,	omdat	iedereen	

het	verschil	kan	maken	wanneer	een	kind	wordt	mishandeld,	

zoals	een	onderwijsprofessional.	Kijk	voor	activiteiten	op	

weektegenkindermishandeling.nl.	Of	meld	zelf	een	activiteit	

aan	om	onder	de	aandacht	te	brengen	bij	een	groot	publiek.	

Deel	hoe	jouw	school	het	verschil	maakt!	Sociale	media:	

@WeektegenKM,	#ikmaakhetverschil

voor: po, vo, so

van: Mediawijzer.net

wanneer: 16 t/m 23 november

wat: jaarlijkse campagneweek

Week van de Mediawijsheid
Dit	jaar	staat	het	thema	centraal:	‘Heb	jij	het	onder	de	duim?’	

Met	één	click,	scroll	of	swipe	verschaft	de	duim	ons	toegang	tot	

een	wereld	aan	informatie	en	mogelijkheden.	Maar	niet	ieder-

een	is	er	even	handig	mee.	Een	groeiend	probleem,	waarbij	ook	

kinderen	een	helpende	hand	kunnen	gebruiken.	Bijvoorbeeld	bij	

het	delen	van	informatie	of	het	regelen	van	privacyinstellingen.	

Vast	onderdeel	is	de	MediaMasters-game	om	de	titel	‘Meest	

mediawijze	klas	van	Nederland’.	Kijk	voor	de	activiteiten	voor	

scholen	op weekvandemediawijsheid.nl,	mediamasters.nl	en	

mediamasters.nl/speciaalonderwijs

voor: leerkrachten onderbouw, remedial teachers, intern 

begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, 

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en bso

van: Logacom

wanneer: 6 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 7e jaarcongres

Leve het jonge kind
Dagvoorzitter	Bas	Levering	gaat	in	gesprek	met	de	Zweedse	

onderzoeksjournaliste	Jennifer	Pettersson	over	de	verschillen	

in	kinderopvang	en	onderwijssystemen	tussen	Nederland	en	

Zweden.	En	met	Sieneke	Goorhuis	over	de	laatste	ontwik-

kelingen	rondom	het	jonge	kind:	wat	gaat	goed	en	wat	kan	

beter?	Annerieke	Boland	vertelt	over	spelen	dat	kenmerkend	

is	voor	jonge	kinderen	en	Jannette	Prins	over	de	invloed	van	

natuur(rijke	buitenomgeving)	op	hun	taal-denkontwikkeling.	

Eva	Bronsveld	geeft	meer	inzicht	in	wat	jonge	kinderen	met	iets	

meer	temperament	nodig	hebben.	Keuze	uit	23	deelsessies.	

www.hetjongekind.nl
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voor: primair onderwijs

van: Nederlands Dans Theater (NDT) i.s.m. uitgeverij Follow 

a Muse

wat: gratis educatieve digibord-app

Dans-app
Leerlingen	maken	op	een	laagdrempelige	manier	en	spelender-

wijs	kennis	met	moderne	dans.	Leerkrachten	kunnen	samen	

met	hun	leerlingen	bespreken	wat	er	te	zien	is,	meedansen	met	

de	energizers of	zelf	bewegingen	maken	met	de	interactieve	

dansanimaties.	Het	ballet	Parade van	choreografe	Crystal	Pite	

vormt	de	basis.	De	gratis	digibord-app	sluit	aan	bij	de	leerdoe-

len	(kerndoel	54	SLO)	en	is	een	toevoeging	op	het	bestaande	

cultuureducatieve	programma	van	het	NDT	voor	het	po,	met	

schoolvoorstellingen,	Danser	in	de	Klas,	workshops	en	een	les-

senreeks	door	dansvakdocenten.	www.ndt.nl/dans-app

voor: schoolleiders, bestuurders, medewerkers 

samenwerkingsverbanden, ib’ers, zorgcoördinatoren, leraren, 

jeugdzorg, leerplicht(ambtenaren)

van: Steunpunt Passend onderwijs

wanneer: 20 november

waar: De Lindenberg, Nijmegen

wat: gratis scholenconferentie

Verrassend passend, verleg je 
grenzen

Passend	onderwijs	bestaat	nu	ruim	vier	jaar.	Tijd	om	de	balans	

op	te	maken.	Hoe	werk	je	samen	met	collega’s	aan	Passend	

onderwijs	in	je	school?	Welke	uitdagingen	zijn	er?	Hoe	inclusief	

is	je	onderwijs?	Hoe	staat	het	met	maatwerkoplossingen	en	

schoolontwikkeling?	Leer	van	de	kennis	en	ervaringen	van	

anderen	en	doe	inspiratie	op	om	onderwijs	in	te	richten	dat	

uitgaat	van	de	mogelijkheden	van	de	leerling	in	het	funde-

rend	onderwijs.	www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/

scholenconferentie-verrassend-passend

voor: onderwijsprofessionals vo en mbo

van: studenten en docenten Hogeschool Utrecht

wat: digitaal platform

Eigentijds onderwijs 
ontwerpen, maken, delen en 
gebruiken
ArchimedesOpenContent.nl	stelt	gratis	digitale	lessen	ter	

beschikking.	Onderwijsprofessionals	kunnen	op	thema	zoeken,	

nieuwe	lessen	ontwerpen	of	aanpassen	en	content		toevoegen.	

Een	voorbeeld	van	vernieuwing	én	samenwerking	in	het	

onderwijs.	Verandering	van	lesprogramma’s,	het	gebruik	van	

digitale	leermiddelen	en	andere	vaardigheden	van	docenten	zijn	

noodzakelijk	om	het	onderwijs	toekomstbestendig	te	maken.	

www.archimedesopencontent.nl

voor: vo-scholen

van: Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool 

Wageningen, VO-raad

wat: digitale scan met handleiding

Startwijzer VO: begeleiding 
startende leraren

Brengt	in	beeld	hoe	startende	leraren	op	school	ingewerkt	en	

begeleid	worden	en	op	welke	onderdelen	er	winst	te	behalen	

valt.	Om	uitval	te	voorkomen	of	startersbeleid	te	verbeteren.	

Geeft	inzicht	in	de	kwaliteit	van	de	begeleiding	en	aanknopings-

punten	voor	de	werving	en	selectie	van	nieuwe	leraren.	

Ontwikkeld	in	het	kader	van	het	project	Begeleiding	Startende	

Leraren.	Meer	informatie	en	aanvragen:	startwijzer@vo-raad.nl

www.startwijzervo.nl

voor: onderwijsmanagers, leraren, begeleiders

van: BigBusiness Publishers

wat: boek

Woef woef, en nu je bek houden
Wat	moeten	we	toch	met	al	die	jongeren	die	geen	zin	hebben	in	

school,	maar	wel	iets	willen?	Auteur	Ad	de	Jong	is	professioneel	

muzikant,	docent,	onderwijsmanager,	oprichter	van	de	Neder-

landse	popacademie	en	directeur	van	Nutrecht,	waar	creatieve	

onder	nemers	en	drop-outs	met	elkaar	in	contact	worden	

gebracht.	Hij	legt	de	vinger	op	de	zere	plekken	van	het	beroeps-

onderwijs	en	de	kloof	tussen	het	systeem	en	de	leefwereld	van	

jongeren.	Over	leiderschap	en	hoe	je	wél	aanhaakt	bij	jongeren	

en	hen	stimuleert	om	te	leren	en	zichzelf	te	ontwikkelen.	ISBN	

9789491757624

voor: groep 7 en 8

van: Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover

wat: gratis digitaal lespakket

Doodgewoon in de klas
De	dood	in	de	klas	bespreken?	Met	dit	lespakket	over	afscheid	

en	verlies	kunnen	leerkrachten	op	speelse	en	luchtige	wijze	

aan	de	slag.	“Wacht	niet	op	een	calamiteit,	maar	praat	over	

sterfelijkheid	vóórdat	er	tranen	zijn,”	zegt	educatieproject-

leider	Laura	Cramwinckel.	“Kinderen	zijn	er	nieuwsgierig	

naar	en	het	helpt	bij	een	goede	rouwverwerking	later.”	

www.doodgewoonindeklas.nl
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•	 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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... Horen,  Zien,  Beleven & Genieten !

AL DEZE PRACHTIGE VOORSTELLINGEN VOOR
PO- EN VO-ONDERWIJS KUNT U VINDEN OP ONZE WEBSITE:

 WWW.IUDK.NL

OF BEL ONS EN ONTVANG DE NIEUWE GIDS

TEL 030-711 51 05
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Ouders & Onderwijs is dé 
vraagbaak over school, 
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Welke school 
kies ik voor 
mijn kind?

Hoe adviseer ik 
ouders zo goed 

mogelijk over
 schoolkeuze?

Als schoolleider is het belangrijk om 
ouders zo goed mogelijk te informeren. 

Ouders & Onderwijs helpt daarbij!

1_4_st_AVS_fc_L.indd   1 16-10-18   11:58

21-8000-0655-03 AVS KP 2018-19-03 november

Nooit meer zoeken en 
alles bij de hand waar 

je ook bent met de:

• Interactief begeleidingsplan om kwaliteit te 
garanderen op ondersteuning met en door 
het team.

• Webbased databank inclusief orthotheek

• Werkdrukverlagend door LEAN werken

• Maatwerk: door het programma zelf in te 
richten, wat past bij de uitgangspunten en 
doelstellingen van de school

• Handig als PDF te versturen naar inspectie, 
bestuur of tijdens het inwerken van een 
nieuwe leerkracht

• Basis versie of Premium versie

• Implementatietraining mogelijk

B-Consult | Bianca Meijer | Stationsplein 99-257 | 1703WE Heerhugowaard

Tel: 072 - 721 0990 | Bianca@b-consult.nl

www.data-coach.nl
Opleiding: 

LEAN IB’er - Amsterdam, 
start februari 2019
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boekbespreking

Met	‘Oude	en	nieuwe	ongelijkheid’	heeft	Kees	Vuyk	in	2018	de	Socratesbeker	

voor	het	meest	belangrijke	Nederlandstalige	filosofieboek	gewonnen.	

Hij	maakt	daarin	de	rekening	op	van	onze	naoorlogse	welvaartstaat	en	het	

onderwijs	daarin.	De	politiek	van	gelijke	kansen	van	de	vorige	eeuw	gaf	

iedereen	met	voldoende	intelligentie	de	mogelijkheid	om	hoger	onderwijs	

te	volgen.	De	Mammoetwet	is	hier	een	product	van	en	het	bijbehorende	

verheffingsideaal	is	in	een	bepaald	opzicht	zeer	succesvol	geweest.	Maar	het	

onderwijs	heeft	volgens	Vuyk	onbedoeld	ook	geleid	tot	nieuwe	ongelijkheid	in	

de	maatschappij.	 tekst tom roetert, avs

Kees	Vuyk	(1953)	is	een	Nederlands	filosoof,	

psycholoog	en	schrijver	die	als	universitair	

hoofddocent	geesteswetenschappen	

verbonden	is	aan	de	Universiteit	Utrecht.	

Zijn	laatste	boek	‘Oude	en	nieuwe	ongelijk-

heid’	is	eigenlijk	een	mengeling	van	een	

filosofisch	betoog	en	een	sociologische	

verhandeling	over	het	onderwijs	als	verhef-

fingsinstrument	in	Nederland.	Net	als	velen	

van	zijn	babyboomgeneratiegenoten	is	hij	

zelf	ook	een	‘product’	van	de	Mammoetwet	

en	het	emancipatieproces	dat	onderwijs	in	

de	vorige	eeuw	heeft	voortgebracht.	Vuyk	is	

dan	ook	regelmatig	heel	persoonlijk	in	zijn	

schrijfstijl	en	voorbeelden,	waardoor	het	

boek	voor	de	lezer	zeer	herkenbaar	en	pret-

tig	leesbaar	is.

Vuyk	laat	zien	dat	ons	onderwijs	(historisch	

gezien)	heeft	gezorgd	voor	ongekende	

kansen	voor	intelligente	of	goed	lerende	

kinderen.	Al	meer	dan	een	halve	eeuw	is	het	

voor	kinderen	uit	een	lager	sociaal	milieu	

mogelijk	om	hoger	onderwijs	te	volgen	of	

academisch	af	te	studeren.	Verschillende	

generaties	in	ons	land	hebben	hiervan	

gebruik	gemaakt.	Het	heeft	echter	geleid	tot	

een	nieuwe	tweedeling	in	onze	maatschap-

pij;	die	van	hoger	en	lager	opgeleiden.	

Vuyk	geeft	hiervan	duidelijk	voorbeelden	

in	onze	westerse	maatschappij:	families	en	

gezinnen,	woonwijken	en	scholen,	publieke	

sector	en	bedrijfsleven	en	zelfs	de	globali-

serende	wereld	van	de	EU-politiek.

onderwijs en het failliet 
van het verheffingsideaal

Het	selectieproces	van	ons	onderwijs	heeft	

ervoor	gezorgd	dat	we	misschien	wel	drie	

lagen	in	de	samenleving	hebben	die	voor	

een	groot	deel	langs	elkaar	heen	leven.	

Hoger,	middelbaar	en	lager	opgeleiden	

wonen	in	verschillende	wijken,	gaan	naar	

verschillende	scholen,	hebben	onderling	

liefdesrelaties	en	werken	bij	verschillende	

werkgevers	of	in	andere	sectoren.	De	kin-

deren	van	deze	verschillende	‘lagen’	komen	

elkaar	ook	steeds	minder	tegen.	Misschien	

nog	bij	voetbal,	maar	niet	bij	hockey.	

Mensen	zijn	onbedoeld	generaties	lang	

geselecteerd	op	intelligentie	(cognitieve	

leervermogens)	en	je	zou	kunnen	conclude-

ren	dat	dit	het	failliet	is	van	het	onderwijs	

als	instrument	voor	emancipatie.	Er	is	een	

andere	‘standenmaatschappij’	voor	in	de	

plaats	gekomen.	Die	van	de	intelligentie	of	

het	goed	schools	kunnen	leren.	Eén	van	de	

gevolgen	is	dat	zogenaamd	lager	of	prak-

tisch	onderwijs	veel	minder	maatschappelijk	

wordt	gewaardeerd	dan	hoger,	theoretisch	

onderwijs.	Vuyk	in	één	van	zijn	interviews:	

“De	race	is	nu	om	zo	hoog	mogelijk	te	

komen	in	het	onderwijs.	Waarom	eigenlijk?	

Wat	is	er	tegen	een	goede	vakman	of	

mbo’er?” In	het	kader	van	goed	onderwijs	

en	dit	thema	van	Kader	Primair	een	erg	

goede	vraag,	lijkt	mij.	Herwaardering	van	

beroepsgericht	onderwijs	is	hoog	nodig.	

‘Oude	en	nieuwe	ongelijkheid’	is	een	prima	

boek	dat	aanzet	tot	nadenken	over	ons	

onderwijssysteem.	_

Oude	en	nieuwe	ongelijkheid.	Over	het	failliet	van	het	verheffings-

ideaal.	Kees	Vuyk,	VBK	Media,	ISBN:	9789086872169

Eerdere	boekbesprekingen	zijn	te	vinden	op	www.avs.nl/

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

h e t  s e l e c t i e p r o c e s 
v a n  o n s  o n d e r w i j s 
h e e f t  e r vo o r  g e z o r g d 
d at  w e  m i s s c h i e n 
w e l  d r i e  l a g e n  i n  d e 
s a m e n l e v i n g  h e b b e n 
d i e  vo o r  e e n  g r o ot 
d e e l  l a n g s  e l k a a r 
h e e n  l e v e n
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BeteoR zoekt een

en een

IKC De Werf 0,8-1,0 fte in DC

ASV 0,6 fte in DB

voor DeBasisFluvius in Arnhem
Miriam Valk-Koenders www.beteor.nl 
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W A A R  W A C H T  U  N O G  O P ?  S C H R I J F  N U  I N  O P :
M E R C E S . N L / D E - T O E K O M S T - I S - N U 

D I N S D A G  6  N O V E M B E R , 
0 9 : 3 0  U U R  –  1 6 : 3 0  U U R 

N B C  C O N G R E S C E N T R U M ,  N I E U W E G E I N

Een insp i re rende  dag vo l  me t 
in te res san te  spreker s ,  waaronder :

Hoog le raar  e tho log ie  en  soc io -eco log ie
J A N  V A N  H O O F F

Trendwatcher  en  fu tu r i s t
R I C H A R D  V A N  H O O I J D O N K

Mode-on twerper  en  en t repreneur 
M O N I Q U E  C O L L I G N O N 

KENN ISPARTNER  IN  HE T  ONDERWI JS

P R E S E N T E E R T :
 ‘ D E  T O E K O M S T  I S  N U ! ’
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Neem voor meer informatie of aanmelden 
contact op met  Alkelien Leistra 
06-147 65 809 of aanmelden@usgrestart.nl

Werk verandert, verander jij mee?

Het ontwikkeladvies maakt je bewust van 
je kwaliteiten en je toekomstkansen op de 
arbeidsmarkt. 

In twee persoonlijke gesprekken met een 
loopbaanadviseur krijg je meer inzicht in je 
arbeidsmarktpositie en wat je zelf kunt doen 
om aan de slag te blijven. 

Gesterkt door het advies van de 
loopbaanadviseur neem je zelf regie over je 
loopbaan.

Werk je in het Primair Onderwijs maak dan 
gebruik van

Het tijdelijk ontwikkeladvies voor 45+ 

Van jou wordt verwacht dat je langer 
doorwerkt en dat je fit en vitaal blijft. 
Hoe zorg jij er samen met je werkgever voor 
dat dit op een duurzame manier kan? 

Je kunt nu kosteloos gebruik maken van het 
persoonlijk ontwikkeladvies van Restart, 
gesubsidieerd door het ministerie van 
Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

De subsidie is beschikbaar tot 1 juli 2019
Restart verzorgt alle administratie en 
facturatie naar het Ministerie.

2018-10 Advertentie Restart AVS_v2.indd   1 15-10-18   11:39
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Uitgelicht
thema _ Meer respect voor doeners
Het i mago van het vmbo is verbeterd, maar nog steeds

zetten ouders alles op alles om hun kind naar de havo te

krijgen. Ondertussen zitten we te springen om

vakmensen. Hoe keren we het tij? “We moeten af van

het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken kunt

lezen.” pagina 10

reportage _ ‘Het gaat niet alleen over
leraren’
“Zie de onderwijsorganisatie als één geheel; het gaat niet

alleen over leraren. Zorg voor voldoende ondersteuning in

de school. Stop de stroom aan maatschappelijke thema’s

richting basisschool.” Schoolleiders leggen hun wensen

op tafel in een gesprek met onderwijspolitici.

pagina 24

actueel

Foto omslag:

Schrijf je nu in voor
gratis toegang via
not-online.nl

22-26 januari 2019
Jaarbeurs | Utrecht
www.not-online.nl

Dé vakbeurs voor professionals 
in het KO, PO, VO en MBO

Vijf dagen
inspiratie,
de nieuwste
trends en
ontwikkelingen
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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

Investeren

in de

toekomst

van de school.

Dat wíl je.
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