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De rol van de schoolleider is de afgelopen jaren

veranderd. Twee ervaren schoolleiders en hoogleraar

Femke Geijsel, gespecialiseerd in onderwijs en

leiderschap, beschouwen de ontwikkelingen in het vak.

“Personeelsbeleid en financiën zijn veel belangrijker

geworden en de verantwoordelijkheid groter.”
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schenen handreiking verschaft duidelijkheid en brengt
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niet-schoolse competenties is goed voor kinderen en de

maatschappij, betogen onderwijs- en ontwikkelings-

professionals. Maar tussen onderwijs, welzijn en zorg zitten

nog genoeg schotten en er is meer onderzoek nodig naar de

werkelijke effecten van niet-formeel leren. pagina 28
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het primair als voortgezet onderwijs, vergelijken de functie

in beide sectoren. “De ondersteuning in het basisonderwijs,

vooral op kleine scholen, is schandalig.” pagina 14
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Inhoud december Kaderspel _ door ingrid doornbos

Schoolleiderstekort
Ik hou van het woord aanstormen. Het drukt beweging uit, er gaat iets

veranderen. Volgens de Van Dale betekent aanstormen ‘in wilde vaart naderen’.

Ik hou ervan, totdat het gaat over het aanstormend schoolleiderstekort. Er nadert

momenteel in wilde vaart een ernstig schoolleiderstekort. En hiermee is geen

woord te veel gezegd. Op dit moment zijn er al meer vacatures dan ooit voor

schoolleiders en is het huidige tekort procentueel groter dan het lerarentekort.

Het merkwaardige is dat er in tegenstelling tot het lerarentekort nauwelijks

wordt gesproken over het schoolleiderstekort. Misschien omdat niet iedereen

het probleem wil zien. De houding van ‘de schoolleider kan gerust een week

wegblijven, maar de leraar en de conciërge kunnen geen dag gemist worden’

speelt hierin ongetwijfeld een rol. Deze kortzichtigheid resulteert erin dat niet

op iedere school een schoolleider is benoemd en dat er lapmiddelen worden

gebruikt om het ontbrekende leiderschap op te vangen. Dit ‘op de school passen’

maakt het schoolleiderstekort alleen maar groter en is ondermijnend voor de

onderwijskwaliteit.

Alle reden dus om het nu te hebben over het schoolleiderstekort. Schoolleiders

zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport van de

Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ bevestigt dit. Boven de

conclusie van de beleidsreactie van beide onderwijsministers op het rapport

staat kernachtig: “Krachtige schoolleiders voor sterk onderwijs”. De ministers

adviseren in hun reactie om schoolleiders een stevige strategische positie te

geven. Daarmee wordt het vak interessanter voor potentiële leiders binnen

de onderwijssector en voor leiders van buiten het onderwijs. Hoe we dat gaan

bereiken? Samen met jou. Wij samen met de andere landelijke onderwijs-

partners. Jij met je collega-schoolleiders en bestuurders. De eerste stap is om het

bespreekbaar te maken en het aanstormende probleem te erkennen, vandaag

nog. Er is haast bij, voordat de storm echt losbarst.

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

Foto: Hans Roggen
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actie #wijschoolleiders verdienen meer! op 22 en 23 november

Schoolleiders geven massaal gehoor aan
mailbombardement richting onderwijspolitici
Honderden leden gaven op 22 en 23 november gehoor aan de oproep van de AVS om opnieuw actie te
voeren voor meer waardering van hun functie. De schoolleiders in het primair onderwijs lieten deze dagen de
mailboxen van minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer massaal ontploffen. Ook op
Twitter bleef de actie niet onopgemerkt.

Aanleiding was de op
21 november gepubliceerde
beleidsreactie op het advies
‘Een krachtige rol voor
schoolleiders’ (Onderwijs-
raad, april 2018). In zijn
reactie hierop erkent minis-
ter Slob dat de positie van
schoolleiders verstevigd
moet worden, maar in zijn
beleid ontbreekt nog steeds
expliciete steun voor een
passend en eerlijk salaris
voor schoolleiders in het
primair onderwijs, in een
gebalanceerd functiehuis.
Ook komen voldoende
ondersteunende functies in
de school en ruimte voor
innovatie van het onderwijs
niet of nauwelijks aan de
orde in zijn beleidsreactie.
Wel verwijst Slob naar de
noodzaak hiervan om de
schoolleider in zijn strategi-
sche rol te kunnen positio-
neren. Dit vraagt dus om een
duidelijke visie op en een
gedegen uitwerking van de
kerntaken van schoolleiders.
Zaken waar de AVS zich
al geruime tijd hard voor
maakt.

De honderden mails van
de schoolleiders aan de
onderwijspolitici deden hun
e-mailboxen overstromen.
Sommige politici raken geïr-
riteerd, anderen gingen het
gesprek aan met de school-
leiders, die daar weer op rea-
geren: “Helaas pretendeert u
dat het geld wat de regering
nu investeert ook tegemoet
komt aan een betere en reële
salariëring van schoolleiders.
Dat is absoluut niet het geval.
De overheid is er zelf debet
aan dat dit geld alleen maar
ingezet mag worden voor
verbetering van de salarissen

van leerkrachten en niet van
schoolleiders of het overige
ondersteunende onderwijs-
personeel. Daarmee geeft u
een slecht voorbeeld.”
Ook op Twitter lieten school-
leiders tijdens de actiedagen
volop van zich horen: “Met
zijn beleidsreactie neemt
minister @arieslob wel de
inhoud serieus, maar gaat hij
totaal voorbij aan de rand-
voorwaarden. Graag ook aan-
dacht hiervoor minister!”

Na de brandalarm- (septem-
ber) en out of office-actie
(oktober), hoopt de AVS dat

met het e-mailbombarde-
ment over deze kwalijke
en gevaarlijke disbalans
de noodzaak tot betere
waardering van de beroeps-
groep duidelijk doordringt.
Bij zowel de politiek als de
andere sociale partners aan
de cao-tafel. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “De AVS
was bij de vorige cao-ronde
de enige bond die de inzet
van schoolleiders heeft
behartigd. Op die inzet is
niets uit handen gegeven en
het staat zwart op wit dat
deze opnieuw aan de orde
komt in de nieuwe cao-ronde
vanaf december. De steun
van politici in hun uitingen
naar het veld, de media
en in politieke debatten
is hard nodig om de inzet
van schoolleiders óók aan
de cao-tafel nadrukkelijk te
ondersteunen en de maat-
schappelijke beeldvorming
van het beroep in het juiste
perspectief te krijgen!”

CNV Schoolleiders onder-
steunde ook deze actie van
de AVS. _

# w i j s c h o o l l e i d e r s  s p r e k e n  s lo b  o p 1 3  d e c e m b e r

Minister Slob gaf tijdens de Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op 24 november aan geraakt te zijn door de vele

e-mails die hij op 22 en 23 november kreeg van schoolleiders. Het verdere inhoudelijke gesprek tussen Slob, enkele topambtenaren

en schoolleiders gaat daadwerkelijk plaatsvinden, en wel op donderdagochtend 13 december op het ministerie van OCW in Den Haag.

Centraal staat het versterken van de rol en positie van schoolleiders, naar aanleiding van de beleidsreactie op het advies van de

Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’.
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beleidsreactie op onderwijsraadadvies ‘een krachtige rol voor schoolleiders’

Erkenning voor belangrijke rol en positie
schoolleider; nu nog vertalen naar waardering
in evenwichtig functiehuis met passend salaris
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 21 november hun
beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad,
april 2018) naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministers erkennen dat school-
leiders een cruciale rol spelen in het tot stand brengen van goed onderwijs. Dat hun
rol de afgelopen jaren is veranderd, dat de huidige onderwijspraktijk en toenemende
maatschappelijke druk op scholen veel van schoolleiders vragen en dat er een tekort
ontstaat. Ze kondigen dan ook concrete acties aan om de positie van schoolleiders
te versterken. De AVS is daar blij mee, maar roept op om ook de bijbehorende
voorwaarden te betrekken bij het uitwerken van deze acties. Voorzitter Petra van
Haren: “Het gesprek om financiële ruimte moet niet uit de weg worden gegaan.
Investeren in leiderschap is investeren in de kwaliteit van onderwijs.”

Gezien het vergrijzende
schoolleidersbestand in het
funderend onderwijs – in het
primair onderwijs het nu al
steeds lastiger om vacatures
tijdig te vervullen – hebben
zowel kwaliteit als kwantiteit
van de schoolleider priori-
teit, aldus de bewindslieden.
“Onze ambitie bestaat uit
drie onderdelen: er zijn (1)
voldoende schoolleiders die
(2) gekwalificeerd zijn en
blijven voor hun belangrijke
taak en (3) voldoende in posi-
tie zijn om die taak ook uit te
kunnen voeren.”
In de beleidsreactie verwijzen
ze naar uitwerkingen en pro-
cessen die het onderwijsveld
en ministerie komend jaar
verder op moeten pakken.

Schoolleidersagenda
Een van de voornemens
van de ministers is om – in
navolging van het voortge-
zet onderwijs – samen met
schoolleiders in het po een
schoolleidersagenda op
te stellen. AVS-voorzitter
Van Haren: “Een goede
agenda is nodig voor goede

positionering. Het is daar-
bij van groot belang dat
de beroepsgroep zelf haar
veranderend en divers
beroepsbeeld nader invult.
Een passende waardering
hoort daar dan bij in relatie
tot complexiteit, context en
schoolgrootte.”

Opleiding op
masterniveau
Ook willen de bewindslie-
den, samen met de relevante
stakeholders, voor het fun-
derend onderwijs (po en vo)
verkennen of het wenselijk
is om – in lijn met het advies
van de Onderwijsraad – te
streven naar één school-
leidersopleiding op master-
niveau, aansluitend bij de
al bestaande opleidingen.
“Daarnaast wordt onderzocht
of de huidige professionalise-
ringsactiviteiten voldoende
aansluiten bij de vereiste
strategische rol van school-
leiders. De vaardigheden die
in een opleiding op master-
niveau worden aangeleerd,
zoals hogere orde denken
en onderzoeken, zijn van

meerwaarde om de strategi-
sche rol van de schoolleider
te vervullen.” De ministers
zien het als een taak van
schoolbesturen om ervoor te
zorgen dat startende school-
leiders een goed en effectief
inwerk- en begeleidingspro-
gramma volgen. De AVS pleit
al jaren voor hoogopgeleide
en gekwalificeerde school-
leiders en de ruimte die
hoort bij hun doorlopende
professionele en persoonlijke
ontwikkeling.

Geen sector
onafhankelijke
beroepsstandaard
Het advies van de Onderwijs-
raad om één sectoronafhan-
kelijke beroepsstandaard te
ontwikkelen met één school-
leidersregister voor alle sec-
toren (po, vo en mbo), vinden
Slob en Van Engelshoven te
ver gaan. “Er zijn tussen de
sectoren grote verschillen in
de posities en verantwoorde-
lijkheden van schoolleiders
– gezien de diversiteit in
schaalgrootte van scholen
en instellingen – en een

sectoronafhankelijke stan-
daard kan hieraan onvol-
doende recht doen.”
Wel kunnen de ministers
zich vinden in de aanbeve-
ling van de Onderwijsraad
om de huidige competentie-
profielen aan te scherpen.
“De huidige profielen zijn
vaak abstract geformuleerd
en weinig gericht op de
dagelijkse praktijk.” AVS-
voorzitter Van Haren: “Het
is goed om een gezamenlijke
en bovensectorale focus te
hebben op wat ons bindt in
leiderschap. Goed onderwijs
met doorlopende lijnen
vraagt om afstemming, juist
ook in leiderschap.”

Geen schoolleiders
 beurs
Het advies van de Onder-
wijsraad om een schoollei-
dersbeurs in te zetten naar
analogie van de lerarenbeurs,
zien de bewindslieden ook
niet zitten. “Er zijn in alle
sectoren middelen voor pro-
fessionalisering beschikbaar
in de lumpsum. Die kunnen
ook voor schoolleiders inge-
zet worden. Ook kennen de
verschillende sectoren aan-
vullende maatregelen. In het
po is er al een subsidiemo-
gelijkheid voor vervangings-
kosten van schoolleiders.
In het vo loopt een pilot met
het Schoolleiders innovatie
ontwikkelfonds.” Wel wil-
len de ministers voor het
funderend onderwijs inven-
tariseren hoe de huidige
professionaliseringsmiddelen
op dit moment worden inge-
zet. Van Haren: “Middelen

3k ader prim air december 2018
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voor professionalisering in
tijd, geld en ruimte om te
ontwikkelen moeten van-
zelfsprekend zijn. Kwaliteit
van onderwijs hangt een op
een samen met de kwaliteit
van de schoolleider. Daarom
moet hier volop in geïnves-
teerd worden en moet het
belang voor iedereen binnen
en buiten de sector onom-
streden erkend worden.”

Strategische rol
De schoolleider is nu nog te
vaak manusje van alles en
loopt de gaten dicht die bin-
nen een schoolorganisatie
vallen. Met name voor het po
en vo geldt dat schoolleiders
soms zo veel operationele
taken hebben dat zij aan
hun strategische rol niet
toekomen, merkt de Onder-
wijsraad op. Het is van groot
belang dat de schoolleider
tijd en ruimte ervaart om
zijn strategische rol in te vul-
len. Slob en Van Engelshoven
zien grote, onwenselijke
verschillen in de positie en
rol die schoolleiders hebben

ten opzichte van het bestuur.
De verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden kan
in het funderend onderwijs
nog duidelijker. De minis-
ters vinden het van belang
dat schoolleiders voldoende
beleidsvrijheid en beste-
dingsvrijheid hebben om
voor hun school of scholen
eigenstandige keuzes te kun-
nen maken met betrekking
tot onderwijskundig beleid
en kwaliteit, leermiddelen en
leeromgeving. “Het bestuur is
verantwoordelijk om school-
leiders hiervoor voldoende
ruimte te geven en geeft de
schoolleider adequaat inzicht
in financiële middelen.”
De bewindslieden gaan met
schoolleiders en sectoror-
ganisaties verkennen hoe
de rol van schoolleiders het
beste verduidelijkt kan wor-
den – bijvoorbeeld binnen de
code goed bestuur – en waar
nodig actie ondernemen.
AVS-voorzitter Van Haren:
“Schoolleiders moeten hun
strategische rol op zowel
school-, bestuurs-, lokaal-,

regionaal als landelijk niveau
kunnen invullen. Een stevige
kluif. Om hiervoor ruimte te
hebben moeten er voldoende
ondersteunende functies in
de school zijn, ook voor de
schoolleider. Administratieve
ondersteuning, een conci-
erge, en ook professionals in
het managementteam van de
school kunnen positioneren
en faciliteren.”

Inspectietoezicht
Met betrekking tot de veran-
derde rol van schoolleiders
bij het vernieuwd inspectie-
toezicht (sinds augustus 2017)
– waarbij besturen in het
funderend onderwijs recht-
streeks worden aangesproken
over de onderwijskwaliteit
in plaats van schoolleiders
– willen Slob en Van Engels-
hoven eerst de eindevaluatie
afwachten (2020). Ze advise-
ren schoolbesturen om hun
schoolleiders uit te nodigen
bij de terugkoppeling van de
inspectiebevindingen aan het
bestuur. “Zo horen school-
leiders uit eerste hand wat

de inspectie goed en minder
goed vindt gaan op bestuurs-
niveau. Dit helpt de strategi-
sche rol van schoolleiders en
het goede gesprek binnen het
bestuur.” De AVS vindt dat
schoolleiders nadrukkelijk
een grote rol moeten hebben
in het gesprek met de inspec-
tie over het functioneren van
hun school. Van Haren: “De
AVS denkt dat professionele
scholen ook vanuit een goede
zelfevaluatie met minder
inspectietoezicht af kunnen
en dat het gesprek binnen
het bestuur vooral daarbij
verder vorm moet krijgen.”

Over de acties voor het fun-
derend onderwijs zullen de
bewindslieden de Tweede
Kamer uiterlijk in het najaar
van 2019 verder berichten. _

De volledige beleidsreactie
is te downloaden via
www.avs.nl/artikelen/erken-
ning-voor-belangrijke-rol-en-
positie-schoolleider-nu-nog-
vertalen-naar-waardering

nieuwe samenstelling

Edith Hooge vanaf 1 januari 2019 voorzitter
Onderwijsraad
De	ministerraad	heeft	onlangs	ingestemd	met	de	voordracht	voor	de	nieuwe
samenstelling	van	de	Onderwijsraad	in	de	periode	2019-2022.	De	Onderwijsraad	is
het	hoogste	adviesorgaan	van	regering	en	parlement	op	het	terrein	van	onderwijs.
Prof.	dr.	Edith	Hooge	wordt	de	nieuwe	voorzitter.

Hooge neemt het voorzitter-
schap over van prof. dr. Hen-
riëtte Maassen van den Brink,
die het wettelijke maximum
van drie termijnen heeft
bereikt. Hooge is hoogleraar
bij TIAS School for Business
and Society in Tilburg. Haar
onderzoeksfocus ligt op

(be)sturen van onderwijs-
systemen en -organisaties,
en op vraagstukken van
sturen, toezicht en verant-
woording in de publieke en
non-profitsector.

De raad telt vanaf januari
tien leden. Naast Hooge zijn

dat: I. El Hadioui MSc, J.
Hamakers-Kester MEM (school-
leider vo), prof. dr. mr. P.W.A.
Huisman (herbenoeming), dr.
C.J. van Montfort, R. Kneyber
(herbenoeming), prof. dr. S.F.
te Pas, drs. R. Schuur (her-
benoeming), prof. dr. M.L.L.
Volman en prof. dr. H.G.
van de Werfhorst. _

Meer informatie:
www.onderwijsraad.nl en
www.tias.edu/over-tias/profiel/
edith-hooge
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slob op nationale schoolleiders top po:

‘Bevlogen schoolleiders moeten in moeilijke
omstandigheden hun werk doen’
Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe stimuleer en inspireer ik mijn
medewerkers en hoe houd ik focus? Deze en andere vragen stonden centraal op de
Nationale Schoolleiders Top op 24 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
Diverse sprekers, waaronder Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden
en minister Slob van Onderwijs, gaven hun visie op het thema ‘De kracht van
leiderschap’.

De dag stond in het teken
van het uitwisselingen van
goede ideeën en voorbeelden
tussen schoolleiders onder-
ling en tussen schoolleiders
en leidinggevenden uit het
bedrijfsleven, de sport, cul-
tuur, zorg, overheid en van
maatschappelijke instel-
lingen. Van elkaar leren
en elkaar inspireren dus.
Het leerorkest uit Amster-
dam Zuid-Oost, bestaande uit
leerlingen en leerkrachten
van diverse basisscholen,
luisterde het begin van de top
op. Olympisch zwemkampi-
oen Maarten van der Weijden
inspireerde de aanwezige

schoolleiders met zijn verhaal
over ‘focus houden’, doen wie
je bent en het beste uit jezelf
halen.
In de daaropvolgende tafelses-
sies deelden de deelnemers
hun persoonlijke ambities en
goede voorbeelden. Ter spra-
ke kwamen onder andere
sturen op intrinsieke moti-
vatie, eigenaarschap geven
en durven loslaten. Op het
podium vertelde Ernst-Jan
Stigter, directeur van Micro-
soft, over de Growth mind-
set theorie. Hij benadrukte
dat we moeten verbinden
en niet generaliseren. Veel
schoolleiders raakten niet

uitgepraat, hoewel de lunch
allang klaarstaat. Ook was er
een podiumgesprek tussen
minister Slob, schoolleider
Vivian Berden en Vincent
Moolenaar, verantwoordelijk
voor de fusie van Ahold en
Delhaize. Slob sprak over het
belang van schoolleiders die
elkaar ontmoeten, met elkaar
in gesprek gaan en van elkaar
leren. Ook gaf hij aan geraakt
te zijn door de vele e-mails
die hij op 22 en 23 november
ontving van schoolleiders
naar aanleiding van de
AVS-actie #wijschoolleiders
verdienen meer! “Jullie zijn
bevlogen schoolleiders die in

moeilijke omstandigheden
hun werk moeten doen. Daar
heb ik respect voor.” Hij kon-
digde aan op 13 december
met schoolleiders inhoudelijk
verder in gesprek te gaan over
hun rol en positie (zie pagina
2). Hij ziet bijvoorbeeld de
spagaat van de schoolleider
tussen klaslokaal en bestuurs-
kamer. “De schoolleider moet
meer invloed hebben in de
bestuurskamer”, benadrukte
hij in een van de tafelsessies.
Deelnemers maakten aan het
eind van de dag onderling
concrete afspraken om elkaar
de komende tijd verder te hel-
pen bij het realiseren van de
ambities, ondersteund door
een Whatsapp-groep.

De NST PO werd georgani-
seerd door de AVS, NL2025,
OCW, PO-Raad, Schoolleiders-
register PO en CNV School-
leiders. _

Foto’s: Visuele notulen/Michèle Giebing en AVS
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kwalitatieve evaluatie

Kwink-groep
onderzoekt
Schoolleidersregister
PO
Kwink-groep, een adviesbureau voor
maatschappelijke vraagstukken, is door het
ministerie van OCW en het Schoolleidersregister
PO ingeschakeld om een kwalitatieve evaluatie uit
te voeren van de beroepsstichting.

In 2013 werd het Schoolleidersregister PO opgericht als
onafhankelijke stichting vanuit de beroepsgroep zelf, om
het beroep van schoolleider in het primair onderwijs ver-
der te professionaliseren. Bovendien draagt een aantoon-
baar professionaliserende doelgroep bij aan het begrip
voor de cruciale rol van schoolleiders in het primair
onderwijs.

In de cao voor schoolleiders is bepaald dat directeuren
en adjunct-directeuren zich moeten registreren in het
Schoolleidersregister PO. Daarbij moet een schoolleider
kunnen aantonen dat hij aan de basiskwalificaties voldoet.
Ook beoordeelt het Schoolleidersregister PO of de school-
leidersopleidingen aan de beroepsstandaard voldoen en
helpt het maatschappelijke trends te onderzoeken en ken-
nisdeling mogelijk te maken.
Belangrijk is dat dit betekenisvol is voor de schoolleider,
de school en het team waar de schoolleider leiding aan
geeft. Nu bijna alle schoolleiders geregistreerd zijn, is het
belangrijk te onderzoeken wat beter kan en moet.

Doel van de kwalitatieve evaluatie is het verkrijgen van
een antwoord op de vraag of het register de juiste en vol-
doende (digitale) ondersteuning biedt bij de diverse acti-
viteiten van schoolleiders gericht op registratie, keuzes in
professionaliseringsactiviteiten en herregistratie, en welke
bijdrage het Schoolleidersregister PO levert aan de profes-
sionalisering van schoolleiders, in de waarneming van
schoolleiders, schoolbesturen en diverse betrokken par-
tijen in het primair onderwijs. Daarnaast bekijkt Kwink-
groep of het register voldoende ondersteuning biedt aan
de medewerkers van de Stichting Schoolleidersregister PO
zelf.

Zowel schoolleiders als bestuurders worden geraadpleegd.
De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk begin 2019
beschikbaar zijn. _

inzicht in interesse met oog op tekort

Peiling onder leerkrachten
over schoolleidersvak

Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt leerkrachten uit
mee te doen aan een enquête over het schoolleiders-
vak. Schoolleiders kunnen leerkrachten hierop wijzen.
Het Arbeidsmarktplatform wil in verband met het
schoolleiderstekort inzicht krijgen in de bereidheid van
leerkrachten om schoolleider te worden. Leerkrachten
kunnen de enquête invullen tot 12 december
aanstaande.

Ook het schoolleiderstekort wordt steeds meer voelbaar en
vaak gaan leerkrachten deze functie vervullen. Wat trekt
leerkrachten aan in het schoolleidersvak en wat juist niet?
Wat zijn de belangrijkste drijfveren bij de overweging wel of
geen schoolleider te worden? Staat het salaris in relatie tot de
zwaarte van het beroep? De antwoorden op dit soort vragen
kunnen handvatten geven om het schoolleiderstekort het
hoofd te bieden.
De enquête is ook bedoeld voor leerkrachten die geen
interesse hebben in het schoolleiderschap. Het invullen duurt
circa vijf minuten. _

De enquête is te vinden op www.avs.nl/artikelen/
peiling-onder-leerkrachten-over-het-schoolleidersvak

bevoegdheid voortgezet onderwijs

Subsidie korte scholings-
trajecten vo verlengd

De subsidie korte scholingstrajecten voortgezet
onderwijs, voor leraren die een passende
bevoegdheid willen halen voor het vo, wordt verlengd.

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze
een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet
onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De retgeling
die dit mogelijk maakt wordt met een jaar verlengd.
Daardoor kunnen subsidies nu tot en met eind 2020 worden
aangevraagd. _

Meer informatie: https://duo.nl/ particulier/tegemoet-
komingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-
scholingstrajecten-vo.jsp
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nieuwe regeling

Gratis VOG voor alle vrijwilligers in scholen
Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare kinderen op scholen kunnen sinds 1 november 2018 gratis een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden.

De oude regeling uit 2015
was alleen van toepassing op
vrijwilligers die werkzaam
waren bij vrijwilligersor-
ganisaties. In de nieuwe
regeling geldt het voor alle
organisaties die werken met
kwetsbare mensen. Of wan-
neer sprake is van een kwets-
bare situatie. Op dit moment
maken ongeveer 6.200 orga-
nisaties gebruik van de rege-
ling. Het is de verwachting
dat dit aantal de komende
jaren verdubbelt.

Het is wettelijk verplicht
dat iedereen (ook overblijf-
medewerkers) die in het
onderwijs werkt bij indienst-
treding een VOG moet
overleggen. Op veel scholen
zijn ook vrijwilligers actief,
bijvoorbeeld in de tussen-
schoolse opvang. Deze vrij-
willigers zijn niet verplicht
een VOG te overleggen.
Een (school)organisatie kan
er nu voor kiezen deze vrij-
willigers voor de regeling
‘Gratis VOG’ aan te melden

en een digitaal formulier in
te vullen.
Onderzoek heeft aangetoond
dat het vragen van een VOG
aan vrijwilligers bijdraagt
aan de veiligheid binnen een
organisatie. Met zo’n verkla-
ring toont de vrijwilliger aan
dat hij in het verleden niet
iets heeft gedaan dat het
vrijwilligerswerk in de weg
staat. Met het aanvragen van
VOG’s maken scholen het
onderwerp grensoverschrij-
dend gedrag bespreekbaar

en geeft de school ook een
signaal af dat zij werk maakt
van veilig vrijwilligerswerk.
Dit is een stap richting een
veilig klimaat binnen de
(school)organisatie. _

Meer informatie en aanmel-
den: www.gratisvog.nl

kabinet komt met maatregelen

Meer onderwijskansen voor leerlingen
die veel zorg nodig hebben
Het kabinet komt met maatregelen waardoor het voor leerlingen die veel zorg
nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de
kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast
programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemde in met een
voorstel van minister Slob (OCW) en minister De Jonge (VWS).

Eén van de maatregelen is
het vereenvoudigen van de
financiering van zorg in het
onderwijs. De bedoeling
is dat scholen die speciaal
onderwijs aanbieden, en bij-
voorbeeld leerlingen hebben
met zorg via een persoons-
gebonden budget, voortaan
werken met één of twee
zorgaanbieders. Zodat er vas-
te zorgassistenten in de klas
komen. Nu hebben scholen
soms met veel verschillende
hulpverleners te maken, wat

kan zorgen voor te veel druk-
te in de klas. Ouders worden
betrokken bij de selectie van
de zorgaanbieder. Maatwerk
in de vorm van een eigen
zorgverlener kan nodig blij-
ven. Het plan van aanpak is
meteen de verantwoording,
zodat er minder administra-
tie nodig is.
Ook wordt voortaan duide-
lijk gemaakt welk deel van
het zorgbudget ingezet kan
worden in onderwijstijd.
Daardoor moet het gesprek

tussen ouders, scholen en
zorgaanbieders soepeler
gaan verlopen als het gaat
om de organisatie van zorg
voor leerlingen met bij-
voorbeeld een meervoudige
beperking.

Onderwijszorg
arrangementen
Verder komen er speciale
onderwijszorgarrangemen-
ten voor kinderen met
(meervoudige) psychische of
lichamelijke beperkingen.

Scholen moeten deze leer-
lingen nu nog een volledig
onderwijsprogramma laten
volgen, wat niet altijd haal-
baar is. Onderwijszorgpilots
in gemeenten als Rotterdam
en Almere hebben laten zien
dat dit soort arrangementen
soms een uitkomst zijn voor
deze kinderen.

Het kabinet wil daarnaast
de leerplichtwet aanpassen,
zodat kinderen niet langer
een vrijstelling krijgen zon-
der dat er is gekeken of een
kind met maatwerk toch
nog onderwijs kan krijgen.
Ook komt er meer subsidie
voor onderwijszorgconsu-
lenten die ouders en hun
kinderen kunnen ondersteu-
nen bij het vinden van een
passend aanbod van zorg en
onderwijs. _
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advies alexander rinnooy kan aan minister slob:

‘Leraren te weinig betrokken bij
versterking beroepsgroep’
Leraren hebben zich veel te weinig betrokken gevoeld bij de aanpak om de
beroepsgroep te versterken. Daarnaast is er onevenredig veel nadruk komen te
liggen op het Lerarenregister. Dat concludeert D66-senator Alexander Rinnooy
Kan in zijn advies ‘Verkenning leraren’, dat hij onlangs aan minister Slob heeft
aangeboden naar aanleiding van het uiteenvallen van de Onderwijscoöperatie.

In het advies schrijft Rinnooy
Kan dat er te veel nadruk
is komen te liggen op het
Lerarenregister, wat velen als
een bedreiging ervaarden.
Hij stelt voor dat leraren zich
van onderop organiseren,
met ruimte voor alle bestaan-
de organisaties om daaraan
constructief bij te dragen.
Rinnooy Kan adviseert om
het ondersteunen en organi-
seren van de professionele
ontwikkeling als vertrekpunt
voor het vervolg te kiezen.
“Een blauwdruk vanuit Den
Haag moet absoluut worden
voorkomen.”
Om het voortouw te kunnen
nemen, zijn drie essentiële
voorwaarden nodig: tijd, geld

en ruimte voor inhoudelijk
goede ontwikkelingsmoge-
lijkheden, die aansluiten bij
de wensen en behoeftes van
leraren. Daarbij moet wel
recht worden gedaan aan
de enorme diversiteit in het
onderwijs en daarvoor is
het onvermijdelijk om het
hele veld onder te verdelen
in deelgebieden, aldus Rin-
nooy Kan. Hij stelt voor dat
de minister voor alle sectoren
(po, vo, mbo en so) een aan-
tal informateurs benoemt.
Dit moeten gezaghebbende
leraren binnen de desbetref-
fende gebieden zijn, die de
taak, ruimte en ondersteu-
ning krijgen om het voortouw
te nemen bij de discussie over

de nadere vormgeving en
inrichting van de professio-
nele ontwikkeling.
Als mogelijk toekomstbeeld
schetst Rinnooy Kan het ont-
staan van koepelorganisaties
per sector. Een volgende stap
zou een landelijke beroeps-
organisatie voor leraren kun-
nen zijn.
Slob had Rinnnooy Kan in
juni 2018 gevraagd om deze
verkenning uit te voeren,
naar aanleiding van het uit-
eenvallen van de Onderwijs-
coöperatie. De minister stuurt
binnenkort zijn reactie op de
verkenning naar de Tweede
Kamer (deze was bij het ter
perse gaan van dit nummer
nog niet bekend).

SP/SGP:
‘Lerarenregister
afschaffen’
Overigens dienden SP en SGP
op 23 november een initia-
tiefwet in om het Lerarenre-
gister helemaal af te schaffen.
Peter Kwint (SP) in Trouw:
“Het is niet vanuit de leraren
ontstaan, maar over de lera-
ren uitgekieperd. De Onder-
wijsraad gaf al eerder aan dat
leraren vooral lasten in plaats
van de lusten zouden krijgen
van dit technisch-bureau-
cratische systeem.” Zijn col-
lega Roelof Bisschop (SGP):
“Kwaliteit van leraren moet
van onderop georganiseerd
worden. Laten we dus zonder
ballast van het huidige lera-
renregister die nieuwe koers
mogelijk maken.” Minister
Slob stelde het lerarenregister
eerder uit om eerst aan een
stevige beroepsorganisatie
van leraren te werken. _

De verkenning van Rinnooy
Kan is te downloaden via:
www.avs.nl/artikelen/leraren-
te-weinig-betrokken-bij-ver-
sterking-beroepsgroep

aftrap op 11 december

Subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten
Tijdens een bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de landelijke subsidieregeling aanpak regionale
lerarentekorten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bekendgemaakt en toegelicht.
Deelnemers kunnen in diverse workshops verkennen wat er mogelijk is voor de aanpak van het lerarentekort
in hun regio.

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door het Arbeids-
marktplatform PO, Voion en het ministerie van OCW, kunnen
schoolleiders kennismaken met andere scholen en organisa-
ties die in hun regio aan de slag willen met de aanpak van het
tekort. Deelnemers kunnen ook vragen inbrengen en verken-
nen wat het mogelijke plan van aanpak kan zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 december van 13.00 tot
16.30 uur in De Fabrique in Utrecht. _

Kijk voor programma en aanmelden op
www.arbeidsmarktplatformpo.nl of www.voion.nl
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Door de jaren heen is het beroep van

schoolleider steeds professioneler en

uitdagender geworden. De status is echter

gedaald. Twee schoolleiders die hun

onderwijscarrière respectievelijk eind jaren

’70 en begin jaren ’80 begonnen, beschouwen

de ontwikkelingen in hun vak. “Om het imago

te veranderen, zullen we ook zelf moeten

uitdragen hoe belangrijk onderwijs is en met

hoeveel plezier we werken.”

tekst daniëlla van ’t erve

“De beste school is die waar de bovenmeester niets doet,
de meester weinig en de leerling bijna alles”, stelde onder-
wijsvernieuwer Jan Ligthart begin 1900. De bovenmeester
deed zijn taken als schoolhoofd naast het lesgeven aan
de hoogste klas, en dat is bijna negentig jaar zo gebleven.
“Het ging om een heel magere invulling van het vak”, ver-
telt oud-directeur Bob Ravelli, die in 1978 in het onderwijs
begon en onlangs met pensioen ging. “In het begin stond
ik als directeur vier dagen voor de klas en besteedde ik één
dag aan administratie en het voorbereiden van vergade-
ringen. Ik vond het leuk om te doen. Het was een kleine
school in de Nieuwe Wetering met een bestuur dat bestond
uit een tuinder uit het dorp en de vrouw van de bakker aan
de overkant. Het schoolplein was een soort dorpscafé, waar
ouders vaak bleven hangen. Je kende elkaar goed en dat
was prettig samenwerken.”

Macht Met de Wet op het basisonderwijs in 1985 kwam
de term ‘directeur’ in zwang en ontstond meer tijd en
ruimte voor het leidinggeven. Het beleid werd door het
ministerie van Onderwijs gedicteerd, via voorschriften in
de beruchte Gele katernen. De inspectie had veel macht:
zij besloot of methodieken vervangen mochten worden,
het gebouw mocht worden aangepast en hoe het onderwijs
gegeven werd. De directeur schreef schoolplannen en
hield zich vooral bezig met het team en de dagelijkse gang
van zaken in de school. “Van die Gele katernen trok ik
me niet zo veel aan”, vertelt Ravelli. “Sommige collega’s
maakten zich daar heel druk om, maar meestal waren het
aankondigingen van maatregelen die uiteindelijk toch niet
doorgingen.”

Over het thema

De schoolleider is al lang niet meer de
‘hoofdmeester’ die op vrijdagmiddag na een
week lesgeven nog even wat administratie
doet. De huidige onderwijspraktijk vraagt
veel, de maatschappelijke druk op scholen
is toegenomen. De schoolleider kent grote
verantwoordelijkheden, is medebepalend
voor de onderwijskwaliteit en houdt veel
ballen in de lucht. Kortom: heeft een steeds
belangrijkere taak te vervullen. Maar de
status van het vak is gedaald, samen met
die van het hele onderwijspersoneel. Ook de
financiële waardering blijft achter. Twee ervaren
schoolleiders over de veranderingen in en het
aanzien van het beroep. Femke Geijsel, bijzonder
hoogleraar Onderwijskunde en bekleder van
de leerstoel ‘Leiderschap en management
van onderwijsinstellingen’, kijkt mee: “Voor
de doorontwikkeling en positionering van
schoolleiderschap moet echt ruimte worden
vrijgemaakt.”
Schoolleiders vormen in alle sectoren onder
andere het belangrijke schakelpunt tussen
strategie en uitvoering, maar er zijn ook
verschillen in posities en verantwoordelijkheden,
vaak ingegeven door de schaalgrootte.
Leidinggevenden met ervaring in zowel het
primair als voortgezet onderwijs, vergelijken
de functie in beide sectoren. “Ik pleit voor
ontschotting in de verschillende cao’s.”
Verschillen zijn er ook tussen schoolleiders
zelf. De een stuurt de grootste basisschool van
Nederland aan, de ander een kleine dorpsschool.
Weer een ander was eerder leidinggevende
buiten het onderwijs of staat aan het hoofd van
een school voor speciaal onderwijs. Zij vertellen
over de specifieke inhoud en uitdagingen van
hun functie. Anderen geven antwoord op de
vraag: waar zou je zijn zonder de schoolleider?
“Als zij er niet is, voelt het alsof het hart uit de
school is.”

thema _ de schoolleider in perspec tief
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Begin jaren ‘90 zette de overheid in op decentralisatie en
deregulering, en met de invoering van het formatiebud-
getsysteem veranderde het takenpakket van de directeur.
De volgende periode stond in het teken van schaalvergro-
ting, kwaliteit en professionalisering. Er kwamen school-
leidersopleidingen, in eerste instantie vooral voor zittende
directeuren die hun kennis en vaardigheden wilden vergro-
ten. Ravelli was inmiddels directeur van een middelgrote
school met 220 leerlingen in Bleiswijk. “Waar mijn voor-
ganger het aantal potloden en linialen nog nauwkeurig
bijhield, legde ik de verantwoordelijkheid veel meer bij de
leraren zelf. Ik ging ook niet met een afvinklijstje bij ze in
de klas zitten als daar geen aanleiding toe was, dat beperkt
ze alleen maar. Mijn taak was om de grote lijnen uit te zet-
ten en anderen in hun kracht te zetten.”

Officiële functie Met de Wet op het Primair
Onderwijs in 1998 opereert de schooldirecteur als inte-
graal manager. Dat betekent dat hij eindverantwoordelijk
is voor de kwaliteit van het onderwijs. Door de invoering
van nieuwe salarisschalen (DA, DB, DC) werd het direc-
teurschap eindelijk een officiële functie. Drie jaar later
werd de Nederlandse Schoolleiders Academie (nu het
Schoolleidersregister PO) opgericht, waarmee directeuren
erkenning van hun beroep kregen en mogelijkheden om
zich op basis van competenties te laten registreren.
Door de invoering van de lumpsum in 2006 kreeg de
directeur nog meer ruimte om het onderwijs naar eigen
inzichten in te richten. Ravelli, die na een overstap naar
de AVS de laatste jaren weer als directeur op zijn oude,
inmiddels gefuseerde school werkte: “Personeelsbeleid
en financiën zijn veel belangrijker geworden en de
verantwoordelijkheid groter. Ik heb het vak altijd leuk
gevonden, en door de autonomie en afwisseling is het
nu een wereldbaan. Je bent de spil in de school en het is
fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan het
welzijn van kinderen. Het is, met een ouderwets woord,
nobel werk.”

‘Je houdt je nu
veel meer bezig met
visie en strategisch beleid’

‘ wa a r  m i j n  vo o r g a n g e r  h e t
a a n ta l  p ot lo d e n  e n  l i n i a l e n  n o g
n a u w k e u r i g  b i j h i e l d ,  l e g d e  i k  d e
v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d  v e e l  m e e r
b i j  d e  l e r a r e n  z e l f ’

De	personen	op	de	foto	komen

niet	in	het	artikel	voor.

Foto:	Hans	Roggen
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Strategisch beleid “Een schooldirecteur houdt
zich nu veel meer bezig met visie en strategisch beleid”,
vertelt Ellen Atkinson, directeur van de Prins Willem
Alexanderschool in Beusinchem. “De wereld verandert
razendsnel en een school moet voorkomen dat ze achter
de feiten aanloopt. We moeten kinderen van alles bij-
brengen waar we zelf nauwelijks een idee van hebben.
Dat vraagt om een andere kijk op onderwijs. Waar je
voorheen jaren vooruit kon, zul je nu soms na een half
jaar je beleid al moeten bijstellen.”

Sinds 1980 werkt Atkinson in het onderwijs, waarvan
de laatste twaalf jaar als schoolleider. Destijds was het
management vooral een mannenbolwerk. “Ook dat is aan
het veranderen”, ziet ze. “Bijna alle directeuren binnen
onze stichting zijn vrouw, al bestaan de meeste besturen
nog wel vaak uit mannen. Ik heb me daar trouwens nooit
aan gestoord hoor.”

h o o g l e r a a r  f e m k e  g e i j s e l :
‘ h e t  i s  e c h t  t i j d  vo o r  e e n  i n h a a l s l a g ’

Een	schoolleider	is	van	groot	belang

voor	de	onderwijskwaliteit,	schrijft	de

Onderwijsraad	in	haar	rapport	‘Een

krachtige	rol	voor	schoolleiders’	in

april.	De	beroepsgroep	heeft	de	laatste

decennia	echter	‘nauwelijks	aandacht’

gekregen,	terwijl	het	vak	wel	complexer

werd.	Strategisch	denken	en	handelen	zijn

belangrijke	vaardigheden,	die	volgens	de

raad	verbeterd	kunnen	worden.	De	raad

pleit	onder	andere	voor	een	academische

opleiding voor schoolleiders.

“In	essentie	doet	de	schoolleider	nog

steeds	wat	hij	vroeger	ook	deed”,	vindt

Femke	Geijsel.	Ze	is	bijzonder	hoogleraar

Onderwijskunde	en	vult	onder	meer	de

leerstoel	‘Leiderschap	en	management	van

onderwijsinstellingen’ aan de Universiteit

van	Amsterdam	in.	“De	maatschappij

was	wellicht	minder	complex,	waardoor

het	werk	vaak	beter	te	behappen	was.”

Door	de	dagelijkse	hectiek	en	de	focus	op

resultaten	heeft	een	schoolleider	volgens

haar	in	de	loop	der	jaren	nauwelijks	tijd

gehad	om	te	reflecteren	op	wat	er	gebeurt

en	de	eigen	rol	daarin.	Ook	landelijk

gezien	was	er	weinig	aandacht	voor	de	rol

van	schoolleiders	bij	de	kwaliteit	van	het

onderwijs,	terwijl	er	in	de	maatschappij

en	op	de	werkvloer	van	alles	veranderde.

Geijsel:	“Dan	is	het	niet	raar	dat	het

strategisch	vermogen	achter	is	gebleven.

Voor de doorontwikkeling en positionering

van	schoolleiderschap	moet	ruimte	worden

vrij	gemaakt.	Het	is	nu	echt	tijd	voor	een

inhaalslag.	Ook	is	het	gezond	dat	de

discussie	gevoerd	wordt	over	het	salaris	en

terecht	dat	er	vraagtekens	gezet	worden	bij

de verhoudingen.”

Geijsel	pleit	ook	voor	een	expertiseplaats

waar	alle	wetenschappelijke	inzichten

en kennis over onderwijsleiderschap,

ook internationaal gezien, samenkomen.

“Vroeger werd daarin voorzien binnen

de	vakgroepen	Onderwijskunde,	maar

dat	wordt	steeds	minder.	We	zijn	nu

afhankelijk	van	een	paar	individuen

die	een	beetje	weten,	zoals	ik,	terwijl

geconcentreerde doordenking nodig is

om	tot	nieuwe	inzichten	te	komen.	We

komen	nu	niet	goed	uit	concepten	als

gespreid of persoonlijk leiderschap, en

er	zijn	bijna	geen	wetenschappers	die

zich	hier	echt	in	verdiepen.	Dat	vind	ik

riskant,	omdat	dergelijke	aspecten	van

onderwijsleiderschap echt medebepalend

zijn	voor	de	kwaliteit.	Je	moet	ook	de

wetenschappelijke verbinding meenemen.

Bij	de	schoolleidersregisters	is	daar

duidelijk	behoefte	aan.	Zij	proberen	nu

zelf	overzicht	te	krijgen,	maar	dat	is	niet

hun core business	en	daar	hebben	ze	de

middelen	ook	niet	voor.”

Ellen	Atkinson:	“De	wereld	verandert
razendsnel. Waar	je	voorheen	jaren
vooruit	kon,	zul	je	nu	soms	na
een	half	jaar	je	beleid	al	moeten
bijstellen.”

‘s c h o o l l e i d e r  z i j n  i s  s o m s  b e s t
e e n  e e n z a a m  b e r o e p,  w e  z i j n
n i e t  e r g  g e w e n d  o m  e r v a r i n g  e n
k e n n i s  u i t  t e  w i s s e l e n ’
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De Onderwijsraad laat in haar rapport ‘Een krachtiger
rol voor schoolleiders’ zien dat de focus in het werk is
verschoven van management naar leiderschap (zie ook
kader). In plaats van het zo effectief en efficiënt moge-
lijk organiseren en uitvoeren van werkzaamheden – het
managen – probeert de schoolleider leraren te motiveren
en ondersteunen om hun doelen te behalen. Volgens
de raad is leiderschap een voorwaarde voor onderwijs-
ontwikkeling en heeft dit een duidelijke strategische
component. Door deze ontwikkeling is de titel school-
leider passender dan directeur. “What’s in a name”, zegt
Atkinson. “Officieel noemen we onze functie directeur,
maar ik gebruik beide benamingen wel door elkaar.”
Het nieuwe toezichtkader waarmee de onderwijsinspec-
tie sinds augustus 2017 werkt – en waarin besturen het
eerste aanspreekpunt zijn – biedt meer ruimte om zélf
goed onderwijs vorm te geven en daar op eigen wijze ver-
antwoording over af te leggen. Dit vraagt om een nauwe
samenwerking tussen scholen en besturen. Volgens
Atkinson is daar nog winst te behalen. “Schoolleider zijn
is soms best een eenzaam beroep, en we zijn niet erg
gewend om ervaring en kennis uit te wisselen. We praten
daar al wel veel over, maar kunnen dat nog veel meer
vormgeven op stichtingsniveau. Daar zie ik een duide-
lijke voortrekkersrol voor de schoolleider, want in samen
delen zit een drijvende kracht die ons verder helpt.”

Trots Hoewel het vak steeds professioneler is gewor-
den, is de status van het beroep gedaald, net als die van
leraren. Beide (oud-)schoolleiders merken daar zelf niet
veel van. Ravelli: “Zodra het lukt om de verbinding te zoe-
ken en een wij-gevoel te creëren, gaat het helemaal niet
meer om status. Maar wat niet bijdraagt is de hoeveelheid
verantwoording die scholen moeten afleggen. Autonomie
is een van de pijlers van werkplezier. Heb dus het lef om
je eigen plan te trekken. Het zou daarbij wel goed zijn
om schoolleiders niet af te rekenen op randzaken als een
perfect urenstaatje en hen voldoende administratieve

ondersteuning te geven.” Ook het salaris speelt volgens
hem een rol in de status. “Een directeur heeft opleidin-
gen daartoe gevolgd en draagt de verantwoordelijkheid,
daar hoort een bepaald salaris bij. Het verschil met het
salaris van leraren is terecht nooit supergroot geweest,
maar wordt nu echt te klein. Wie wil er dan straks nog
directeur worden?” Atkinson vult aan: “Om het imago
te veranderen, zullen we ook zelf moeten uitdragen
hoe belangrijk onderwijs is en met hoeveel plezier we
werken.” Het in evenwicht gelijktrekken van het salaris
is volgens haar belangrijk, “maar die stakingen en het
klagen erover helpen niet mee om de status te verhogen.
Laat vooral zien hoe trots we als beroepsgroep zijn!” _

thema _ de schoolleider in perspec tief

Bob	Ravelli:	“In	het	begin	stond
ik	als	directeur	vier	dagen	voor	de
klas	en	besteedde	ik	één	dag	aan
administratie	en	het	voorbereiden	van
vergaderingen.”

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

s c h r i j v e n d e  ( o u d - )
s c h o o l l e i d e r s  o v e r  h u n  v a k

Hans	Notmeijer	(1957)	werkte	tussen	1980	en	2016

op	diverse	basisscholen	in	Amsterdam.	In	‘De

Hoofdluismeester’	(2018)	zette	hij	zijn	avonturen	als

leerkracht,	adjunct	en	directeur	op	papier.

ISBN:	978-90-79596-45-4

Bas	van	den	Bosch	(1955)	begon	zijn	onderwijsloopbaan	in

1978	in	Den	Haag.	Hij	was	(muziek)	leraar	was	op	diverse

scholen	en	vanaf	2007	schoolleider	in	Noord-Brabant.

Van	den	Bosch	schreef	de	verhalen	en	anekdotes	uit	zijn

loopbaan	op	in	‘As	die	klènuh	maar	een	beetje	naar	zich

toe	ken	rekenûh,	meester’	(Boekscout,	2017).

ISBN:	978-94-0223-905-8
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v eel  com pe t en t ie s  z i j n  h e t zel f d e ,  m a a r  v er s c h il  i s  er  w el

Schoolleiders vormen in alle sectoren onder andere het belangrijke schakelpunt tussen strategie

en uitvoering, maar er zijn ook grote verschillen tussen leidinggeven in het primair en voortgezet

onderwijs. Directeuren met ervaring in beide sectoren, vergelijken de functie.

tekst susan de boer

Leidinggeven
in primair versus
voortgezet onderwijs

thema _ de schoolleider in perspec tief
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v eel  com pe t en t ie s  z i j n  h e t zel f d e ,  m a a r  v er s c h il  i s  er  w el “De basiscompetenties van de schoolleider zoals die in
het schoolleidersregister staan, verschillen niet echt
tussen het primair en het voortgezet onderwijs”, zegt
Annemieke van der Molen. Zij werkt momenteel als inte-
rim-teamleider van de vwo-afdeling van Wolfert Dalton,
onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep voor
openbaar onderwijs in Rotterdam. “Of je je resultaten nu
bekijkt aan de hand van de eindtoets of aan de hand van
het Centraal Examen, dat maakt niet zoveel uit. En ook
je rol in de organisatie verschilt niet. Je bent procesbege-
leider van een team en aanjager van vernieuwingen en je
controleert of en hoe de doelen worden gehaald.”

Minder schakels Van der Molen heeft zich na twaalf
jaar lesgeven in het primair en voortgezet onderwijs
bekwaamd in het management. “Ik ben locatiedirec-
teur van een mavo geweest, daarna zo’n zes jaar basis-
schooldirecteur en vervolgens rector van een school
voor voortgezet onderwijs. Sinds een jaar werk ik als
interim-leidinggevende.” De competenties verschillen
weliswaar niet, maar de dagelijkse werkzaamheden die
een schoolleider in het po of vo uitvoert, doen dat wel.
Zo zijn er in het basisonderwijs minder schakels tus-
sen de directeur en de ‘werkvloer’ dan in het voortgezet
onderwijs. “Als een intern begeleider naar de tandarts
moet, spring je bijvoorbeeld zelf in. Ook ben je als basis-
schooldirecteur bij meer dingen inhoudelijk betrokken.

>

Annemieke van der Molen is momenteel als interim-
teamleider in het vo. Eerder gaf ze les in zowel
po als vo, was ze locatiedirecteur van een mavo,
basisschooldirecteur en rector van een vo-school.

Naast veel overeenkomsten zit een groot verschil in leiddinggeven tussen po en vo ‘m in de schoolgrootte. “Een basisschool kan heel klein zijn, en
een vo-school kan wel duizend leerlingen tellen. De rector van een grote vo-school heeft in die zin een verantwoordelijkheid in een andere orde.”
Foto’s: Hans Roggen
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Je kunt niet alleen data analyseren, maar je weet ook
wat af van rekenonderwijs en begrijpend lezen. Dat is in
het vo niet zo. Daar heb je te maken met vakdocenten,
specialisten met specifieke vakkennis. Je moet manieren
vinden om met deze docenten te praten over zaken als
doorlopende en integrale leerlijnen en onderwijskwali-
teit.” Doordat een basisschoolleerling per schooljaar met
maar een of twee, of hooguit drie leerkrachten te maken
heeft, is er in het po meer oog voor het totale kind, vindt
Van der Molen. ”Vakdocenten in het vo zien driehonderd
leerlingen per week. Dan is het lastiger om naar het hele
kind te kijken. De onderwijskundige visie in het po vind
ik geweldig, er is een doorgaande leerlijn vanaf de kleu-
tergroep tot groep 8. Dat zou ik in het vo ook wel willen.”

Wat Van der Molen betreft, wordt de salariëring gelijkge-
trokken. “Je bent allemaal in wezen met hetzelfde bezig
en de werkdruk en verantwoordelijkheden verschillen
nauwelijks. Ik ben echt niet voor het salaris in het vo
gaan werken. Wat mij erin aantrekt, is vooral de andere
dynamiek.”

Schoolgrootte Ook Stefan van Haaren, directeur van
Prisma, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs in Alphen aan de Rijn, en eerder leidingge-
vende in het basis- en voortgezet onderwijs, ziet weinig
verschillen tussen leidinggeven in de beide onderwijs-
sectoren. “Leiderschap, kwaliteitszorg, inspiratie bieden,
contacten met de buitenwereld onderhouden, financiën
en personeelsbeleid doe je als leidinggevende in zowel
het primair als voortgezet onderwijs. Wat wel verschil
maakt, is de schoolgrootte. Een basisschool kan heel
klein zijn, en een vo-school kan wel duizend leerlingen
tellen.” Daarnaast is er ook een verschil in onderwijskun-
dige aanpak. “In het basisonderwijs zitten alle niveaus
in één groep. Daar moet je als directeur meer sturen op
het afstemmen op verschillende onderwijsbehoeften.
In het vo is de populatie homogener door de uitsplitsing
in vmbo, havo en vwo.” Een ander verschil is het contact
met de ouders. “In het po is het voor ouders de eerste
keer dat hun kind wordt vergeleken met leeftijdsgenoten.
Als blijkt dat hun kind achterblijft, is dat een moeilijk
proces. In het vo zijn de ouders daarmee al bekend en
als leidinggevende heb je er ook niet altijd direct mee te
maken als er problemen zijn.” Dit doet de zorgcoördina-
tor, mentor of decaan. Alleen bij heel lastige zaken komt
ook de (locatie)leidinggevende in beeld.

‘Raar’ en ‘schandalig’ Toen Van Haaren van
het voortgezet onderwijs overstapte naar het voortge-
zet speciaal onderwijs, moest hij zich uitschrijven uit
het register voor vo-directeuren en inschrijven in het
Schoolleidersregister PO. “Dat is raar. Er zou één directeu-
renregister moeten zijn, waarin is opgenomen wanneer
je voor welke sector bevoegd bent.” Daarnaast vindt Van
Haaren de ondersteuning in het basisonderwijs, vooral
op kleine scholen, ‘schandalig’. “In het vo heb je admi-
nistratief medewerkers, een leerling- of verzuimcoördina-
tor en een conciërge. Je zit financieel ruimer in je jasje.

Stefan van Haaren is directeur van Prisma, een
school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs. Hij was eerder leidinggevende in het
basis- en voortgezet onderwijs.

‘ j e  b e n t  a l l e m a a l  i n  w e z e n  m e t
h e t z e l f d e  b e z i g  e n  d e  w e r k d r u k
e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
v e r s c h i l l e n  n a u w e l i j k s ’
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Het heeft te maken met de schoolgrootte en de bekosti-
ging. Leerlingen in het vo leveren meer op.”
Het vo is ook gelaagder en daardoor moet de leidingge-
vende meer mensen aansturen. Van Haaren: “Maar ook
in het po heb je vaak te maken met meer lagen. In het
speciaal onderwijs zijn er specialisten als logopedisten en
orthopedagogen en een directeur van een integraal kind-
centrum geeft leiding aan verschillende soorten mede-
werkers. Je zou het salaris moeten baseren op het aantal
fte’s dat aan je school verbonden is. Dat zou een eerlijker
inschaling opleveren. Ik pleit voor ontschotting in de
cao’s tussen primair en voortgezet onderwijs.”

Gemengde schoolleidersopleiding Alberdingk
Thijm Scholen, een koepel voor katholiek basis- en voort-
gezet onderwijs in Hilversum en omgeving, heeft één
interne schoolleidersopleiding voor alle personeelsleden
met leidinggevende ambities binnen het po of vo: het
Alberdingk Thijm Teachers College. “Alle deelnemers
van het Teachers College krijgen hetzelfde programma”,
zegt Saskia Makker-Velthuis, bestuursvoorzitter van
Alberdingk Thijm Scholen. “Belangrijke uitgangspunten
zijn voor ons: waardegedreven onderwijs, verbinding
zoeken, eigenzinnigheid. Een schoolleider moet kunnen
inspireren, charisma hebben, een team kunnen enthou-
siasmeren. Het gaat om het hebben van ideeën, overtui-
gend kunnen zijn, visie hebben. Sommigen doen dat door
energie uit te stralen, anderen hebben een goed verhaal
en kunnen zo mensen meekrijgen.” De opleiding bestaat
uit modules die over waarden gaan, maar ook over zaken
als ict, curriculumontwikkeling, talent- en veranderma-
nagement en financiën.
Makker-Velthuis noemt het voorstel van de Onderwijsraad
om één masteropleiding in te richten voor schoolleiders
in het funderend onderwijs een interessant idee. “Dat is
zeker de moeite waard om verder te onderzoeken.”

Verschil in beloning Ook bij de Alberdingk Thijm
Scholen is er een verschil in ondersteuning op de ver-
schillende scholen. Natuurlijk is er voor alle scholen veel
centraal geregeld. Makker-Velthuis: “Bij het bestuursbu-
reau zijn er specialisten op onder andere communicatie,
ict, personeelsbeleid, huisvesting en financiën. Er zijn
ook mensen die conflicten met ouders kunnen beslech-
ten. Maar in een kleine basisschool is minder ruimte voor
onderwijsondersteunend personeel en moet de schoollei-
der bijvoorbeeld zelf de telefoon opnemen.” Een verschil
in beloning tussen het vo en po vindt de bestuursvoorzit-
ter niet per definitie gek. “De salarissen van basisschool-
directeuren lopen nu achter en dat is niet goed, het is
een belangrijke functie die je goed moet belonen. Aan de
andere kant heeft de rector van een grote vo-school een
verantwoordelijkheid in een andere orde van grootte.
Zo moet de principal van een internationale school breed
zijn toegerust om een zeer complexe taak goed te vervul-
len, zoals personeel werven over de hele wereld. Het is
logisch dat het salaris daarop is afgestemd.” _

thema _ de schoolleider in perspec tief

Saskia Makker-Velthuis is bestuursvoorzitter van
Alberdingk Thijm Scholen (po en vo). Het school-
bestuur heeft één interne schoolleidersopleiding
voor alle personeelsleden met leidinggevende
ambities binnen het primair of voortgezet
onderwijs.

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

Vier verschillende schoolleiders vertellen over de inhoud en uitdagingen van hun vak.

Een leerling, ouder, intern begeleider en bestuurder geven antwoord op de vraag: waar zou

je zijn zonder de schoolleider? En leidinggevende uit het bedrijfsleven die veel contact heeft

met schoolleiders, geeft tips. tekst irene hemels

‘De grootste uitdaging is
dat iedereen zich gezien voelt’
Mirte van den Berg is schoolleider van rkbs De Twaalfruiter in Vleuten, de grootste basisschool
van Nederland met ruim 1.300 leerlingen.

“Je hebt schoolleiders die meer mana-
ger zijn en schoolleiders die meer
onderwijskundig leider zijn. Ik ben
een onderwijskundig schoolleider en
besteed relatief veel tijd aan onderwijs-
kundige zaken, zoals een goede visie
neerzetten en bewaken, en de regie
zoveel mogelijk bij de leerkrachten
neerleggen. Ik ben begonnen als leer-
kracht en kan nu als schoolleider mijn
bijdrage leveren aan de kwaliteit van
onderwijs. Voortdurend de onderwijs-
kundige koers voor ogen te houden,
geeft leidraad bij het maken van keu-
zes. Door onze strategische koers weet
ik precies waar we als school naartoe
willen werken. Het is belangrijk om die
focus te houden, want de hele dag komt
er van alles op je af waardoor je je mak-
kelijk kunt laten afleiden. Door als een
kip zonder kop rond te rennen, kom je
niet vooruit in het onderwijs. Aan de
andere kant: ik doe het niet alleen.
Ik heb een managementteam met vier
teamleiders, waarbij we elkaars kwalitei-
ten kunnen benutten en taken kunnen
verdelen. En natuurlijk een fantastisch,
hardwerkend team van leerkrachten.
Door de grootte van de school kan ik
niet altijd direct betrokken zijn bij de

leerlingen en leerkrachten. Dat vind
ik weleens jammer. De grootste uitda-
ging is dat iedereen zich gezien voelt
in zo’n grote school. Daar let ik goed
op. Goede communicatie is belangrijk,
denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse
formatie: even langs de leerkrachten
lopen om zoiets te bespreken is er niet
altijd bij. Door de grootte van de school
is de verandering die we tot stand bren-
gen ook significant.
Als je kijkt naar onze arbeidsvoor-
waarden en salaris dan zou daar wel
verandering in mogen komen. Je bent
voor ouders ook niet meer vanzelfspre-
kend de vakman of vakvrouw. Je moet
echt laten zien dat je kennis hebt. Maar
waardering zit toch vooral in jezelf
en in hoe tevreden ouders, kinderen
en collega’s zijn. Daarin ben je zelf
bepalend.”

Bestuurder Marjan van den Haak:

‘leadership matters.  zonder leiderschap
ontbreekt de koers en is  er geen doel
om naartoe te gaan.zonder leiderschap
word je  als school een onbestuurbaar schip’

thema _ de schoolleider in perspec tief
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p o r t r e t t en

>

‘Je moet heel duidelijk zijn
in het begrenzen van verwachtingen’
Agnes Coolen is schoolleider van obs De Start, een kleine dorpsschool
in De Moer met 28 leerlingen.

Mijn taken zijn dezelfde als die van
elke andere schooldirecteur. Ik ben
integraal schoolleider en daarnaast ook
meerschools directeur. Hoewel maar
één dag in de week schoolleider van De
Start, moet alles wél gedaan worden.
De maandelijkse financiële verant-
woording naar het bestuur, maar ook
organisatietaken als gebouwenbeheer
en administratieve taken als school-
en jaarplannen maken en MR- en
OR-vergaderingen bijwonen.
De uitdaging van schoolleider van
een kleine school zit ’m in een stukje
afstand bewaren en professionaliteit
bewaken. Onze school heeft een grote
maatschappelijke functie in het dorp
en ouders hebben er vaak ook een
soort huiskameridee bij. Dat heeft veel
voordelen: ik ken de kinderen, weet
wat hun thuissituatie is, welke (groot)

ouders erbij horen. Maar het brengt
ook hoge verwachtingen bij ouders
met zich mee. Meer nog dan wanneer
je een grote school runt, moet je heel
duidelijk zijn in het begrenzen van ver-
wachtingen en aangeven waar grenzen
liggen.
De afgelopen jaren hebben we veel tijd
besteed aan het neerzetten van een
mooi onderwijsconcept. Dat vind ik
heerlijk om te doen. In mijn functie
combineer ik het beste uit twee werel-
den: bezig zijn met de ontwikkeling
van kinderen en zorgen dat de organisa-
tie goed draait.
Het vak verdient wel meer respect.
Mensen hebben al gauw het idee dat ze
makkelijk op jouw stoel kunnen zitten
en weten hoe het werkt in het onder-
wijs omdat ze bijvoorbeeld een kind op
school hebben gehad.”

Leerling	Thomas	van	Drunen	(11	jaar):

‘als onze schoolleider er niet was
geweest had deze school niet bestaan
en had ik  hier niet kunnen leren.
nu kan ik  architect worden!’

Mirte	van	den	Berg Agnes	Coolen Richard	Kerver Rianne	Zweers
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‘ pa k  d e  r u i m t e  d i e  j e  h e b t  e n  w e e s  n i e t  t e  s n e l  t e v r e d e n ’

Sven Smit is directeur bij McKinsey & Company in Amsterdam

en vanuit zijn rol als aanjager voor NL2025 al meerdere jaren

actief op de Nationale Schoolleiders Top, waar schoolleiders

sparren met leidinggevenden uit andere sectoren.

“Schoolleiders kunnen een enorm verschil maken als het

gaat om de kwaliteit van onderwijs. Het is interessant om te

zien dat ze heel verschillend invulling geven aan hun werk.

Het is een moeilijk vak in een moeilijke context, denk ik.

Elke school is anders, hoor ik schoolleiders vaak zeggen.

‘Het woord ‘druk’ probeer ik te vermijden’
Richard Kerver is (duo)schoolleider van de Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede, speciaal onderwijs
(cluster 2) voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen die doof of slechthorend zijn.

“Als leerkracht en orthopedagoog
ervoer ik op een gegeven moment te
weinig uitdaging. Twaalf jaar geleden
heb ik de keus gemaakt en een leider-
schapsopleiding gevolgd. Ik kan soms
niet voorspellen hoe een dag eruit zal
zien. Ik wil niet alleen de directeur
zijn die in zijn kantoor zit om beleid te
maken. Ik probeer op de werkvloer aan-
wezig te zijn, waar nodig plan ik een
observatie in een klas en ’s morgens
begroet ik regelmatig de leerlingen bij
binnenkomst. Als ik de kinderen ken,
krijg ik zicht op de onderwijsbehoefte
en ondersteuning die zij nodig hebben
en kan ik beter beleid maken om dit –
samen – te organiseren en faciliteren.
Ik ben voorzitter van de commissie
voor leerlingenzorg, waarin kinderen
op individueel- of groepsniveau worden
besproken. We kijken heel specifiek
naar de taalontwikkelingsstoornis en
doof/slechthorendheid van de leerlin-
gen, volgen hoe de ontwikkeling ver-
loopt, maar ook welke leraar goed bij
een bepaalde groep past. Dit schooljaar
hebben we het predicaat ‘goed’ gekre-
gen van de inspectie.

Onderwijskundig leiderschap vind ik
belangrijk. Maar de taak van de school-
leider is deels ook schooloverstijgend,

zoals bijvoorbeeld de zorg en het
onderwijs binnen Kentalis beter verbin-
den en coöperatie met samenwerkings-
verbanden initiëren. Wij zijn trouwens
met twee schoolleiders, dat geeft de
mogelijkheid om te sparren. Lastige uit-
daging is om iedereen te betrekken bij
het nemen van beslissingen: 72 mede-
werkers op één lijn krijgen is niet altijd
even makkelijk en haalbaar.
Mensen hebben niet altijd door hoe-
veel facetten het vak van schoolleider
kent en hoeveel ballen je in de lucht
houdt; van strategisch, financieel en
personeelsbeleid tot schoolontwikke-
ling en omgaan met ouders en stake-
holders. Je hebt het in feite altijd druk.
Dat woord probeer ik overigens te ver-
mijden: ik ben lekker aan het werk, is
mijn motto.”

Ouder Marcel de Vries:

‘ je  hebt iemand nodig die  de richting
aangeeft en de belangen afweegt om tot het
beste onderwijs  te  komen voor de leerlingen’

Sven Smit: “Mijn beeld is dat schoolleiders meer ruimte hebben om te
innoveren dan zijzelf denken.” Foto: Visuele notulen/Lize Kraan
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Ouder Marcel de Vries:

‘ je  hebt iemand nodig die  de richting
aangeeft en de belangen afweegt om tot het
beste onderwijs  te  komen voor de leerlingen’

thema _ de schoolleider in perspec tief

Ondanks de regeldruk uit Den Haag hebben scholen in werkelijkheid een

grote mate van vrijheid om vorm te geven aan onderwijskwaliteit en school-

leiderschap. Ik vind het iedere keer weer leuk om te horen als zij met elkaar

en mij praten over hun onderwijssituatie. Nog leuker vind ik het als ik dan

een collega hoor zeggen: mag dat echt, kan dat wel? Dat leren van elkaar

en de beste methodes als good practices met elkaar delen, dat mag van mij

wel vaker. Het is een goede manier om enorme stappen vooruit te maken.

Want dat laatste doen schoolleiders nog te weinig. Ze zijn wel individueel

bezig met innovatie, maar de landelijke schaling gaat veel te traag. In het

bedrijfsleven doen we niet anders; als iets goed werkt dan passen we dat

zo snel mogelijk op grotere schaal toe. Mijn beeld is dat schoolleiders meer

ruimte hebben om te innoveren dan zijzelf denken. Pak de ruimte die je hebt

en wees niet te snel tevreden!’

‘In het onderwijs vinden we het heel
gewoon wat we allemaal doen’
Rianne Zweers is schoolleider van montessorischool Oudaen in Deventer en was voorheen rayonmanager
van 28 Brunavestigingen.

“In het begin moest ik erg wennen.
Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik het
wiel opnieuw moest uitvinden. Bij een
organisatie als Bruna heb je een groot
stafbureau tot je beschikking. Sinds
kort valt onze school onder een groter
bestuur en is er meer ondersteuning.
Het onderwijs is een complexe sector.
Je hebt veel taken op je bordje, ook
operationele zaken. Je moet uitkijken
dat je je niet te veel richt op facilitaire
taken en opgeslokt wordt door de waan
van de dag.
De pure feedback van ouders en
kinderen maakt het vak van school-
leider zo leuk. Als schoolleider ben je
erg gefocust op je eigen school en die
autonomie is ontzettend fijn.

Geen dag is hetzelfde. Je bent ook
behoorlijk vrij in de onderwijsinhoude-
lijke keuzes die je maakt. De rol van de
intern begeleider is daarbij belangrijk.
Toen ik begon als schoolleider was stu-
ren op resultaten en opbrengstgericht
werken minder gebruikelijk. Scholen
kunnen leren van het bedrijfsleven als
het gaat om efficiency en hoe je meer
kunt doen met je geld.
Als schoolleider ben je geen manager,
maar een leider waarin mensen vertrou-
wen moeten hebben. In mijn werk voor
Bruna werkte ik met hoopgeleide men-
sen die bezig zijn met kennis in zich
opnemen en innovatie. In het onderwijs
is iedereen ook hoogopgeleid, dus dat
lijkt behoorlijk op elkaar zou je denken.
Toch is het een wereld van verschil.
In het onderwijs vinden we het heel
gewoon wat we allemaal doen. Er is
een grote mate van vanzelfsprekend-
heid. Ik stimuleer mijn team om trots
te zijn op wat ze doen en om te werken
aan hun eigen professionaliteit en deze
meer zichtbaar te maken.
De erkenning en waardering voor het
vak van schoolleider vind ik onder de
maat. Zeker als je het vergelijkt met
het bedrijfsleven. Daar is de dynamiek
weliswaar groot, maar in het onderwijs
houdt het werk ook nooit op.” _

Intern begeleider Hanneke Baack:

‘a l l e s  ko m t  s a m e n  b i j  d e  s c h o o l l e i d e r.
a l s  z i j  e r  n i e t  i s , vo e lt  h e t  a l s o f  h e t  h a r t
u i t d e  s c h o o l  i s ’
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Van alle scholen die in 2018 met
een nieuwe methode

voortgezet technisch lezen startten,
koos bijna de helft voor Flits!

Flits maakt lezen boeiend voor
iedere leerling!

– Goede leesresultaten door te leren lezen met 
de tekst centraal.

– Gemiddelde, zwakke en sterke lezers bereiken 
hun hoogst haalbare niveau.

– Een compleet, maar compact lesprogramma 
waardoor er veel tijd is voor het maken van 
leeskilometers.

– Prikkelt leerlingen om te wíllen lezen, onder
andere door nieuwsgierig makende Flitsvragen 
en creatieve boektaken.

flits-lezen.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Jolanda Hogewind zorgde na

haar aantreden voor een grote, succesvolle cultuuromwenteling op het

Calvijn College in Amsterdam. Onder andere door voorwaarden te scheppen

waardoor leraren verantwoordelijkheid konden nemen voor de verdeling van

alle taken en activiteiten. Ze publiceerde er vorig jaar, samen met toenmalig

teammanager Mohamed Al Jaouhari, het boek ‘Radslag in het onderwijs’

over. tekst larissa pans

“Het draait om drie vragen: ‘Wie ben je,

wat kun je en wat wil je?’ Die gaan op voor

zowel leraren als leerlingen. Relevante vra-

gen die een beeld geven over wat iemand

heeft verworven en van huis uit heeft

meegekregen”, zegt Jolanda Hogewind,

directeur van het Calvijn College (vmbo en

mbo) in Amsterdam-West sinds 2009. “Er

moest een cultuuromslag op de school

gemaakt worden: geen slachtofferdenken

meer door leraren en leerlingen, niet

meer negatief spreken over leerlingen,

veel meer autonomie voor zowel leiding-

gevenden als docenten. Ik verwacht van

mensen dat ze uit een bepaald hout zijn

gesneden: betrokken. Als je iets belooft

ook echt je best doen om het waar te

maken. Zelfreflectie hebben, een beetje

humor. Mijn taak is om mijn team te

begeleiden naar hun nieuwe, meer zelf-

standige rol.”

Elk jaar in april, als ongeveer bekend is

hoeveel leerlingen er komen en hoeveel

budget er beschikbaar is, gaat Hogewind

met het hele team twee dagen weg.

“We evalueren het afgelopen jaar en dan

worden de kaarten letterlijk opnieuw

geschud: alle lesgevende en leidingge-

vende taken staan op kaartjes. We verdelen

de kaartjes en bekijken wie welke taken

gaat uitvoeren. Je krijgt zo heel trans-

parant zicht op competenties en creëert

eigenaarschap. Het gaat om lesgeven, maar

ook om de taak ‘leerklimaat’ of ‘onderwijs-

ontwikkeling’. Een medewerker die een

bepaalde taak zou willen doen, vertelt

aan het team waarom hij denkt dit te

kunnen en krijgt hier feedback op van

iedereen. Dat loopt nu heel goed. De team-

managers vragen commitment aan de lera-

ren tijdens het startgesprek, en ik doe dat

als directeur weer met de teammanagers.

En je zou kunnen zeggen dat de docenten

dit doen met de leerlingen. Zo leren we

in parallelle processen. Dit systeem zorgt

ervoor dat we van een traditionele school

naar een organisatie gaan waarin zelforga-

nisatie, differentiatie en autonomie voorop

staan.”

Heel vaak starten leidinggevenden een

vernieuwing en laten het proces vervol-

gens verwateren, signaleert Hogewind.

“De waan van de dag gaat met hen op de

loop. De sleutel is om wat je in gang hebt

gezet, heel degelijk en consequent te

blijven uitdragen. En als medewerkers

het niet oppakken, is het noodzakelijk om

het gesprek aan te gaan: ‘Dit hebben we

afgesproken, maar ik zie het niet gebeuren.

Hoe kan dat?’ Ook is er veel ruimte nodig

om competenties te ontwikkelen, zodat

je invloed kunt uitoefenen op het eigen

gevoel van welbevinden. Zo worden er bij

ons gelukslessen gegeven aan leerlingen

en medewerkers, waarbij mindfulness en

meditatie een onderdeel zijn.”

De nieuwe manier van werken op het

Calvijn College riep ook weerstand op.

“Er zijn mensen ergens anders gaan wer-

ken omdat het niet meer bij hen paste.

Er zullen altijd medewerkers blijven die het

niet willen of kunnen begrijpen, daar moet

je mee leren leven.” _

Ook een creatieve aanpak op je school?

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

‘Zo kan het ook’.

op calvijn college
staan zelforganisatie,
differentiatie en autonomie
voorop

Directeur Jolanda Hogewind van het Calvijn
College zorgde na haar aantreden voor een
grote cultuuromslag.
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achtergrond

m o g e l i j k h e d e n  b e s c h r e v e n  o m  b t w - d r u k  t e  v e r l a g e n  o f  v o o r  ko m e n

Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms

btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te

verlagen of voorkomen. Maar hoe leg je die – Europese – fiscale regels uit? Dat was jarenlang

onduidelijk. Een onlangs verschenen handreiking brengt samenwerking weer wat dichterbij.

Maar er is meer nodig. tekst lisette blankestijn

Een stap dichter
bij samenwerken
in kindcentra

“Vroeger oordeelde de belastinginspecteur in de ene
regio vaak anders over de btw-plicht dan zijn collega
in een andere regio”, weet Gijs van Rozendaal van de
regiegroep Kindcentra 2020. “Stel dat de leraren van een
integraal kindcentrum een studiemiddag hebben; de
kinderopvangmedewerkers zorgen voor de leerlingen.
Strikt genomen moet de opvangorganisatie de school dan
in veel gevallen een rekening sturen mét btw. Scholen
hebben megaclaims gekregen omdat ze zich dat niet rea-
liseerden. De boete is 100 procent. Andere organisaties
waren terughoudend om samen te werken, omdat de
regels schimmig waren. De nieuwe handreiking verschaft
duidelijkheid over hoe de btw-wetgeving geïnterpreteerd
moet worden. Die duidelijkheid is echt een doorbraak en
bijna nog belangrijker dan de uitkomsten.”

Btwdruk voorkomen
Waar gaat het om? Het verzorgen van onderwijs en kin-
deropvang is vrijgesteld van btw. Maar als onderwijsin-
stellingen en kinderopvangorganisaties samenwerken
en daarbij diensten aan elkaar verlenen, moeten ze
daarbij wél btw in rekening brengen. Bijvoorbeeld als ze
personeel aan elkaar verhuren, of administratieve onder-
steuning of een kopieerapparaat delen. Doordat ze de
btw niet kunnen verrekenen, werkt zo’n samenwerking
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m o g e l i j k h e d e n  b e s c h r e v e n  o m  b t w - d r u k  t e  v e r l a g e n  o f  v o o r  ko m e n

kostenverhogend. Maar er zijn mogelijkheden om
deze btw-druk te verlagen of voorkomen. De ministe-
ries van Onderwijs, Sociale zaken en Financiën en de
Belastingdienst hebben onlangs samen met het werkveld
een handreiking opgesteld. Die benoemt twee niveaus
waarop organisaties kunnen samenwerken (zie kader).

Bestuurlijke fusie “De handreiking beschrijft expli-
ciet de mogelijkheden van een personele unie”, vertelt
Van Rozendaal. “Daarbij is geen sprake van een juridische
fusie, dat kan wettelijk gezien helaas nog niet. Beide

rechtspersonen blijven dus
bestaan. Maar een bestuurlijke
fusie wordt wel erkend, waarbij
de samenstelling van de Raden
van Toezicht respectievelijk de
directies uit dezelfde personen
bestaat. De fiscus ziet dat nu
als fiscale eenheid. Dat is een
enorme stap, omdat daarmee
een publiek- en een marktge-
financierde organisatie toch
samen een eenheid kunnen
vormen. Dit geeft veel ruimte
om de samenwerking meer
duurzaam en fundamenteel te
verankeren. En dat is belang-
rijk, omdat bijvoorbeeld kinder-
opvangorganisaties die bij een
school intrekken, vaak forse
investeringen moeten doen.
Tot nu toe hadden ze vaak
alleen een samenwerkingscon-

venant voor een paar jaar op zak. Dat is een groot risico.
Een IKC vormen is geen sinecure. Je doet ’t omdat je een
langetermijnvisie hebt. Met een bestuurlijke fusie trouw
je als het ware met elkaar; je kunt echt geïntegreerd gaan
werken en met één leiding visie op kinderontwikkeling
gestalte geven. Zo kan er dan één teamleider leidingge-
ven aan bijvoorbeeld alle professionals die werken met
kinderen van 3 tot 6 jaar. Professionals die vanuit hun
verschillende competenties samen naar die kinderen kij-
ken.” Wel blijft er de administratieve verplichting om bij
te houden hoeveel iemand voor welke organisatie werkt,
merkt Van Rozendaal op. Er mag immers geen onderwijs-
geld naar de kinderopvang gaan.

Losse contracten De andere in de handreiking
besproken mogelijkheid om de btw-druk te voorkomen
is contractuele samenwerking. Maar die is alleen in heel
specifieke gevallen bruikbaar, denkt Van Rozendaal.
“Deze optie kan handig zijn als organisaties eerst
een paar jaar aan elkaar willen snuffelen; dat is vaak >

helemaal niet onverstandig. Maar het risico van is dat
activiteiten al snel buiten het contract vallen, en dat mag
je niet met terugwerkende kracht aanpassen. Ook is het
werken met kosten voor gemene (gezamenlijke, red.)
rekening vaak zeer ingewikkeld.” De bal ligt volgens
Van Rozendaal nu bij de lokale en landelijke overheid.
“Die moeten een visie en beleid vormen over hoe kind-
centra zich verantwoord kunnen ontwikkelen.”

Beperkende factor Ook voor UN1EK, een organi-
satie met negen IKC’s en een aantal basisscholen-met-
peuterspeelzaal, bso en locaties voor kinderopvang in
Vlaardingen en omgeving, was de btw jarenlang een
issue. Claudia Doesburg, lid van het College van Bestuur:
“Wij zijn vier jaar geleden ontstaan uit een fusie van
instellingen voor onderwijs en kinderopvang, waar-
door we nu een fiscale eenheid zijn. Het duurde een
aantal jaar voordat dit toegekend werd. Een belangrijk
moment, want de btw kan een beperkende factor zijn bij
het zoeken van de verbinding tussen kinderopvang en

h a n d r e i k i n g  i n  h e t  ko r t

De	Infokaart	btw-afdracht	beschrijft	twee	samenwerkings-

vormen voor kinderopvangorganisaties en

onderwijsinstellingen die btw-druk willen verlagen of

voorkomen:

1. Contractuele samenwerking
Als	kinderopvang	en	school	samenwerken	op	basis	van

contracten,	is	het	mogelijk	om	personeel	voor	beide

organisaties	te	laten	werken	zonder	dat	dit	leidt	tot

btw-heffing.	Bijvoorbeeld	als	er	geen	vergoeding	wordt

gevraagd	voor	het	uitlenen	van	personeel,	of

als	de	medewerker	een	arbeidsovereenkomst	heeft

met	zowel	de	onderwijsinstelling	als	de	kinderopvang-

organisatie.	Daarnaast	zijn	er	mogelijkheden	als	er	sprake

is	van	(onder)aanneming.	Ook	een	‘overeenkomst	van

kosten	voor	gemene	rekening’	kan	het	mogelijk	maken

zonder	btw-verplichtingen	kosten	te	delen.

2. Personele unie
Als	zowel	het	bestuur	als	de	Raad	van	Toezicht	van	de

onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie een

personele	unie	vormen,	kunnen	ze	voor	de	btw	als	fiscale

eenheid	worden	gezien.	Daarvoor	moeten	de	partijen

in	organisatorisch,	financieel	en	economisch	opzicht

verweven	zijn.	Het	bestuur	van	de	onderwijsinstelling	en

de	kinderopvangorganisatie	bestaat	hierbij	uit	dezelfde

personen.

De	volledige	‘Infokaart	btw-afdracht’	is	te	downloaden

via www.veranderingenkinderopvang.nl (gebruik

zoekfunctie).

Gijs	van	Rozendaal,	regiegroep
Kindcentra	2020:	“De	nieuwe
handreiking	verschaft	duidelijkheid
over	hoe	de	btw-wetgeving
geïnterpreteerd	moet	worden.	Dat
is	echt	een	doorbraak.”	Foto:	Carla
Overduin
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Het nieuwe slimme kwaliteitsinstrument
voor primair onderwijs

Kwaliteitszorg, een zaak van iedereen
De Succes!Spiegel is het nieuwe kwaliteitsinstrument van Scholen
met Succes. Dit instrument brengt informatie over de
basiskwaliteit en eigen kwaliteit kernachtig in beeld.
Met het veranderende inspectiekader is deze integrale benadering
een must voor iedere school!

Naast de basiskwaliteit zet de inspectie nu een groot uitroepteken
bij het eigen verhaal van de school. Dit veranderende perspectief
op kwaliteitszorg is voor veel scholen nieuw. De Succes!Spiegel is
ontwikkeld om scholen daarin te ondersteunen. Het zichtbaar
maken van groei is onze kernfilosofie. Daarmee sluit de
Succes!Spiegel aan bij het nieuwe kwaliteitsdenken.

1. Slimmer presenteren van informatie
Door informatie slimmer te presenteren, ondersteunen we
scholen om informatieveelheid te benaderen vanuit kerninzichten.
De verzamelde informatie wordt vertaald naar het
Succes!Dashboard die de hoofd- en detailinformatie overzichtelijk
op één scherm presenteert. De kwaliteitsrapportage staat direct
klaar in Word en biedt een goede basis om beleid te maken.
De inhoud van de vragenlijst bevordert daarbij dat scholen op een
hoger niveau gespiegeld worden dan de inspectie dat doet.

2. Slimmer vragen
De Succes!Spiegel beschikt over een rijke vragenbibliotheek
met gedegen standaarden. Door slimmer (adaptiever) te vragen,
beperken we de vragenlijsten en verbeteren we de kwaliteit van de
informatie. Zo krijgt u als directeur of auditor in één vragenlijst snel
zowel basiskwaliteit als eigen kwaliteit in beeld.

3. Slimmer werken aan succes
Door aan scores eigen succesnormen te koppelen, bieden we
scholen of individuele medewerkers een eigen doelenbord van
waaruit u eenvoudig acties en evaluaties maakt. Daarmee bieden
we een effectieve en eenvoudige oplossing voor het maken van het
jaarplan of persoonlijke ontwikkelplan.

4. Ontzorging als service
De intuïtieve bediening, het begrijpelijke taalgebruik en de visuele
presentatie van informatie maken een cursus knoppenkennis
overbodig. Daarnaast is Scholen met Succes een betrouwbare
partner die scholen ontzorgt in het uitzetten van vragenlijsten en/of
het aanmaken van eigen vragenlijsten. Zo kunnen schoolleiders zich
blijven richten op hun kerntaken.

Meer informatie? Ga naar successpiegel.nl of neem contact op met
Scholen met Succes door te bellen naar 023 534 11 58 of een mail te
sturen via info@scholenmetsucces.nl.

      Aanwezigheid NOT
Op de NOT kunt u kennis maken met de Succes!Spiegel.
Met de demo kunt u zelf de eenvoud ervaren van ons
systeem. Marco Sombroek en Hans van Rijn geven
presentaties in de stand. U vindt ons bij stand 02.F055.

(Advertorial)
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elkaars verantwoordelijk-
heid.” De verschillende
cao’s vragen regelmatig
om een flexibele instel-
ling, vertelt de directeur.
“Bij een IKC is het nodig
om overleg met elkaar
te voeren, maar opvang-
medewerkers hebben
daar in hun taakstelling
geen uren voor. Om toch
te kunnen overleggen,
mogen ze bij ons deze
uren wel schrijven.
Je moet niet op winst
willen zitten, maar op de
ontwikkeling van kinde-
ren.” Ander voorbeeld:
“Onze bso-medewerkers

werken een uur in de verlengde schooldag. Dat uur betaal
ik vanuit onderwijs.” Ook de verschillende toezichts-
kaders zijn in de praktijk nog lastig. “De knip ligt nog
steeds op 4 jaar: vanaf die leeftijd gelden er bijvoorbeeld
andere veiligheidsregels voor gebouwen. Wij zorgen dat
we voldoen aan de strengste eis, zodat we altijd goed
zitten.”

Alles vastleggen Ook al is de btw-problematiek
nu opgelost – IKC VanKampen valt onder het gefuseerde
Un1ek – directeur Van Herp blijft alle afspraken omtrent
doorbelastingen (ook gebruik van ruimtes, kopieerap-
paraten et cetera) expliciet benoemen. “We leggen alles
contractueel vast, om te laten zien dat wat we doen eer-
lijk gebeurt.” De controller adviseert hem daarbij; team-
leiders nemen de administratieve last op zich.
Op Van Herps verlanglijst voor de wetgever staat een
gemeenschappelijke cao bovenaan. Niet alleen vanwege
de administratieve obstakels en scheve gezichten, ver-
telt hij. “In het IKC hebben we andere functieschalen.
Een IKC-functie als ‘teamleider onderwijs’ is bijvoorbeeld
geen functie in de CAO PO.” _

onderwijs. Wij vallen dus onder de tweede optie (perso-
nele unie, zie kader, red.) uit de handreiking. De eerste
optie (contractuele samenwerking, zie kader, red.) is nog
steeds een lapmiddel en geeft geen structurele houvast.”

Buiten de lijntjes Het blijft problematisch dat een
IKC niet wettelijk erkend is, vindt Doesburg. “Die ver-
schillende stelsels, cao’s, medezeggenschapswetten, toe-
zichtorganen: het zou goed zijn als die geharmoniseerd
worden. Ondertussen zoeken wij de ruimte. We zijn

bijvoorbeeld naar een inte-
grale medezeggenschapsstruc-
tuur gegaan, met één orgaan.
Bij het integrale denken over
onderwijs en opvoeding zijn de
IKC-directeuren heel belang-
rijk. Als we ons aanbod willen
afstemmen op onze visie, dan is
het soms nodig om een beetje
buiten de lijntjes te denken.
Als je het aanbod voor peuters
en kleuters wil integreren in
één pand, dan moet je je niet
verliezen in het feit dat je je
moet verantwoorden. Daar ligt
de taak voor de directeuren:
blijven denken vanuit de kin-
derontwikkeling en pragma-
tisch omgaan met barrières.”

Flexibele instelling
Misja van Herp, directeur van IKC VanKampen in
Vlaardingen, is één van die IKC-directeuren die dagelijks
bezig is de samenwerking tussen opvang en onderwijs te
organiseren. Dat vraagt soms wat creativiteit. “Wij leggen
de eindverantwoordelijkheid neer bij wie ervoor betaald
wordt en werken dan met gesloten beurzen. Neem de
peuterspeelzaal en groep 1: die zitten in één pand en de
betrokken professionals nemen soms elkaars groep over.
De peuters kunnen zo een uurtje wennen; voor de kleu-
ters uit groep 1 is het leuk om weer eens bij hun oude
speelzaaljuf te komen. De groepen doen deze ruil onder

achtergrond

Claudia	Doesburg,	bestuurder
bij	UN1EK,	een	organisatie	voor
onderwijs	en	opvang:	“Het	blijft
problematisch	dat	een	IKC	niet
wettelijk	erkend	is.”	Foto:	Richard
Kok/Vormplus

Misja	van	Herp,	directeur	van	IKC
VanKampen	in Vlaardingen:	“Je
moet	niet	op	winst	willen	zitten,
maar	op	de	ontwikkeling	van
kinderen.”

av s - vo o r z i t t e r  p e t r a  v a n  h a r e n :
‘ h o o p vo l l e  s ta p  i n  d e  g o e d e  r i c h t i n g ’

“De	AVS	is	een	warm	voorstander	van

IKC-vorming,	omdat	dit	past	bij	brede

maatschappelijke	ontwikkelingen.	De	tijd

dat geïntegreerde voorzieningen vooral

een	antwoord	waren	op	de	arbeidsmarkt

–	‘nu	kan	moeder	ook	gaan	werken’	–	is

echt	voorbij.	Het	gaat	erom	dat	IKC’s	de

brede	ontwikkeling	van	kinderen	voorop

kunnen	zetten.	Een	IKC-directeur	heeft

als	maatschappelijk	ondernemer	echt

een	ander	beroep	dan	een	directeur	van

een	basisschool	of	een	manager	van	een

kinderopvangorganisatie. Leidinggeven

aan	een	IKC	vraag	om	nieuwe

competenties.	Je	moet	over	de	publieke

en	private	sectoren	van	onderwijs	en

kinddiensten	heen	kunnen	denken	en

handelen.	Dat	er	nu	duidelijkheid	is

over	de	btw,	is	een	hoopvolle	stap	in	de

goede	richting.	Maar	er	is	meer	nodig	om

de	mogelijkheden	die	IKC-vorming	voor

het	kind	biedt	echt	te	benutten.	Want

IKC-directeuren	willen	werken	vanuit	de

inhoud.”

Het nieuwe slimme kwaliteitsinstrument
voor primair onderwijs

Kwaliteitszorg, een zaak van iedereen
De Succes!Spiegel is het nieuwe kwaliteitsinstrument van Scholen
met Succes. Dit instrument brengt informatie over de
basiskwaliteit en eigen kwaliteit kernachtig in beeld.
Met het veranderende inspectiekader is deze integrale benadering
een must voor iedere school!

Naast de basiskwaliteit zet de inspectie nu een groot uitroepteken
bij het eigen verhaal van de school. Dit veranderende perspectief
op kwaliteitszorg is voor veel scholen nieuw. De Succes!Spiegel is
ontwikkeld om scholen daarin te ondersteunen. Het zichtbaar
maken van groei is onze kernfilosofie. Daarmee sluit de
Succes!Spiegel aan bij het nieuwe kwaliteitsdenken.

1. Slimmer presenteren van informatie
Door informatie slimmer te presenteren, ondersteunen we
scholen om informatieveelheid te benaderen vanuit kerninzichten.
De verzamelde informatie wordt vertaald naar het
Succes!Dashboard die de hoofd- en detailinformatie overzichtelijk
op één scherm presenteert. De kwaliteitsrapportage staat direct
klaar in Word en biedt een goede basis om beleid te maken.
De inhoud van de vragenlijst bevordert daarbij dat scholen op een
hoger niveau gespiegeld worden dan de inspectie dat doet.

2. Slimmer vragen
De Succes!Spiegel beschikt over een rijke vragenbibliotheek
met gedegen standaarden. Door slimmer (adaptiever) te vragen,
beperken we de vragenlijsten en verbeteren we de kwaliteit van de
informatie. Zo krijgt u als directeur of auditor in één vragenlijst snel
zowel basiskwaliteit als eigen kwaliteit in beeld.

3. Slimmer werken aan succes
Door aan scores eigen succesnormen te koppelen, bieden we
scholen of individuele medewerkers een eigen doelenbord van
waaruit u eenvoudig acties en evaluaties maakt. Daarmee bieden
we een effectieve en eenvoudige oplossing voor het maken van het
jaarplan of persoonlijke ontwikkelplan.

4. Ontzorging als service
De intuïtieve bediening, het begrijpelijke taalgebruik en de visuele
presentatie van informatie maken een cursus knoppenkennis
overbodig. Daarnaast is Scholen met Succes een betrouwbare
partner die scholen ontzorgt in het uitzetten van vragenlijsten en/of
het aanmaken van eigen vragenlijsten. Zo kunnen schoolleiders zich
blijven richten op hun kerntaken.

Meer informatie? Ga naar successpiegel.nl of neem contact op met
Scholen met Succes door te bellen naar 023 534 11 58 of een mail te
sturen via info@scholenmetsucces.nl.

      Aanwezigheid NOT
Op de NOT kunt u kennis maken met de Succes!Spiegel.
Met de demo kunt u zelf de eenvoud ervaren van ons
systeem. Marco Sombroek en Hans van Rijn geven
presentaties in de stand. U vindt ons bij stand 02.F055.
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b u i t en s c h o o l s  l er en  h el p t  k in d er en  vo o ru i t

Een zinvolle besteding van de vrije tijd en het ontwikkelen van niet-schoolse competenties is

goed voor kinderen en voor de maatschappij, betogen onderwijs- en ontwikkelingsprofessionals.

Kinderen maken kennis met verschillende facetten van het leven, doen diverse vaardigheden

op en zijn bovendien van de straat. Ook kunnen professionals mogelijke problemen vroegtijdig

signaleren en verhelpen. Maar tussen onderwijs, welzijn en zorg zitten nog genoeg schotten en

er is meer onderzoek nodig naar de werkelijke effecten van niet-formeel leren.

tekst susan de boer

‘Investeren in
het normale leven’

“In Nederland is jeugdbeleid ongeveer synoniem met
jeugdzorg”, zegt René Clarijs, hoofdredacteur van het tijd-
schrift Jeugdbeleid, zelfstandig onderzoeker en hoogleraar
Jeugdbeleid en Jeugdzorg. “Het is een merkwaardig stelstel.
Jeugdzorg groeit al zeventig jaar. Vorig jaar was er een
tekort van 605 miljoen euro. In veel Europese landen is
jeugdzorg onderdeel van de gezondheidszorg. Jeugdbeleid
betekent daar: investeren in de vrijetijdsbesteding van
kinderen.”

Stuiterende jochies In de uitgave Op naar een integrale
aanpak, dat de AVS voorjaar 2018 gepubliceerde, houdt
Clarijs een pleidooi voor een bestuurlijke transformatie
waarbij de focus van het jeugdbeleid komt te liggen op
de ontwikkeling van competenties en talenten van kinde-
ren. “In Nederland investeert men niet in de ‘voorkant’
van het jeugdstelsel. Het gevolg is dat problemen pas laat
aan het licht komen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die
niet alleen lastig zijn op school, maar ook bij de voetbal-
club worden weggestuurd. De trainers bij sportclubs zijn
meestal vrijwilligers, die weten niet hoe ze moeten omgaan
met stuiterende jochies. Dat betekent dat deze kinderen
op straat gaan hangen en mogelijk in de Jeugdzorg terecht-
komen.” Een oplossing zou zijn om jeugdprofessionals

regelmatig langs de sportclubs te laten gaan om tips te
geven aan trainers en om kinderen die in het nauw zit-
ten te helpen. “Een kind uit een kwetsbaar gezin, dat zich
zorgen maakt of zijn moeder thuis is als hij van voetballen
komt, kan echt niet bij het bestuur van de club terecht.
Die jeugdprofessional kan dan helpen, die kent de weg.
Dat dit niet gebeurt, komt omdat de politiek geen publiek
geld wil uittrekken voor kinderen met wie nog niks aan
de hand is. Het gezin is heilig. En dat is prima zolang het
goed gaat, maar een alleenstaande moeder met zeven
kinderen op twaalf hoog krijgt het niet altijd voor elkaar.”
Ook voor de ontwikkeling van niet-schoolse competenties,
zoals leren samenwerken, initiatief en empathie tonen, is
investeren in de vrije tijd van kinderen nuttig. “Kinderen
hebben vijfduizend uur per jaar vrije tijd en dat laten we
nu zomaar liggen als ontwikkeltijd. Die tijd kunnen ze
op allerlei manieren invullen. Met sport en muziekles en
dergelijke, maar ook, bijvoorbeeld, door mee te doen aan
een buurtproject tegen zwerfafval. Daar zou best een maat-
schappelijke waardering tegenover mogen staan. Zeker
voor kinderen die minder goed presteren in cognitieve
vakken schept dit kansen. Een scholier zonder glanzende
schoolloopbaan kan dan aan een potentiële werkgever
laten zien wat hij of zij in zijn of haar mars heeft.”

achtergrond
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b u i t en s c h o o l s  l er en  h el p t  k in d er en  vo o ru i t

>

Kom op de soep Brede School Markeent ontplooit
het soort activiteiten waarvoor Clarijs pleit. De school
staat sinds 2012 in de Weertse wijk Keent. Een kleur-
rijke wijk, waar percentueel veel bewoners financiële en
andere zorgen hebben. “In de naschoolse opvang bieden
we activiteiten aan vanuit zoveel mogelijk verschil-
lende disciplines”, vertelt directeur Yvonne Vaes. “Zoals
kunst & cultuur, natuur, techniek, sport. Daarnaast is er
huiswerkbegeleiding en we organiseren excursies naar
musea. Ouders en andere buurtbewoners bieden acti-
viteiten aan, zoals Marokkaanse kookles en mozaïeken
maken.” Op het welbevinden van de leerlingen en op
de ouderbetrokkenheid hebben deze activiteiten een
positieve invloed, is de ervaring van Vaes. “Er ontstaat

verbondenheid met de omgeving. We hebben bij-
voorbeeld een STAR-team. STAR betekent Sportief,
Teamwork, Acceptatie, Respect. Daaraan zijn zo’n twin-
tig jongeren verbonden, leerlingen en oud-leerlingen,
die samen met een leerkracht allerlei zaken oppakken.
In de Week tegen Eenzaamheid helpen ze bijvoorbeeld
bij het evenement ‘Kom op de Soep’ en ze reiken een
STAR-taart uit aan een wijkbewoner die zich bijzonder
inspant voor de STAR-principes. Het belang ervan is
dat ze bij een groep horen, samen positieve dingen
doen.” Voor het uithalen van rottigheid is daardoor
minder ruimte, denkt Vaes. “Bovendien kunnen we
aan de voorkant veel doen. Als we van een sportclub
of een naschools arrangement teruggekoppeld krijgen
dat een leerling van ons zich misdraagt, pakken we dat
op.” Daarnaast krijgen kinderen de kans talenten te
ontplooien die in de reguliere schoolsetting minder aan
bod kunnen komen. “Natuurlijk wil je als school dat
alle leerlingen goed presteren in de schoolse vakken,
maar dat is niet voor iedereen haalbaar. In de buiten-
schoolse activiteiten kunnen ze uitgebreider uitvinden
wat ze leuk vinden om te doen en waar ze voldoening
uit halen. Later zal ze dat hopelijk ook helpen een
goede balans in hun leven te vinden.” Het is echter niet

In Rotterdam heeft Kinderopvang Humanitas een nieuw concept ontwikkeld voor buitenschoolse opvang: ‘Eisvrij’. Kinderen trekken de wijk in en
komen in contact met allerlei beroepen en mensen. Foto’s: Kinderopvang Humanitas, Regio Zuid-Holland

‘e e n  k i n d  u i t  e e n  k w e t s b a a r
g e z i n ,  d at  z i c h  z o r g e n  m a a k t
o f  z i j n  m o e d e r  t h u i s  i s  a l s  h i j
v a n  vo e t b a l l e n  ko m t ,  k a n  e c h t
n i e t  b i j  h e t  b e s t u u r  v a n  d e  c l u b
t e r e c h t ’
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achtergrond

zo dat Jeugdzorg significant minder te doen heeft in de
wijk Keent. “Sommige gezinnen hebben echt begeleiding
nodig, op financieel gebied of bij de opvoeding. Maar
de drempel is laag en er is geen gêne om van die hulp
gebruik te maken.” Een aandachtspunt bij de vergaande
verbinding tussen school en de andere activiteiten vindt
Vaes de tijd en het geld die deze activiteiten kosten.
“De leerkracht die het STAR-team leidt, bekostigen we
voor een deel uit onze formatie. Voor het aanboren van
diverse subsidies en administratieve ondersteuning bij al
die projecten zetten we een medewerker in voor 6/10 fte.”

Korte lijntjes Een betere integratie van onderwijs en
andere jeugdvoorzieningen en een samenbundeling van
‘potjes’, dat is waar Valentine de Ruyter hartstochtelijk
voorstander van is. Tot deze zomer was zij directeur van
Integraal Kindcentrum De Horst in De Wijk in Drenthe.
In De integrale aanpak beschrijft zij hoe zij onderwijs,
zorg en welzijn hier samenbracht. “Je moet buiten de
lijntjes durven kleuren. Voor de peuterspeelzaal en de
kleutergroepen geldt verschillende wetgeving, terwijl
je wilt samenwerken aan één pedagogisch doorgaande
lijn. Bij De Horst kwam bijvoorbeeld een externe instan-
tie observeren in de kinderopvang om de pedagogisch
medewerkers te ondersteunen bij kinderen met opval-
lend gedrag. Dat gebeurde vanuit de gemeente. Wij heb-
ben het voor elkaar gekregen dat onze intern begeleider
extra uren kreeg, vanuit het zorgbudget, om die obser-
vaties te doen. Dan zijn de lijntjes veel korter. Een ander
voorbeeld is dat de gymleraar van de school ook het
naschoolse aanbod verzorgt. Zo heb je kinderen beter in
beeld.” De Ruyter zou het liefst een complete bestuurlijke
vernieuwing zien, zonder schotten tussen onderwijs, wel-
zijn en zorg. “Maar goed overleg met de gemeente en met
instanties als Jeugd & Gezin kan al veel oplossen.”

‘Eisvrij’ Buitenschoolse opvang
is primair gericht op het welbevin-
den van kinderen. Wat kinderen
daar ervaren, creëert een stevige
bodem voor hun functioneren nu
en later. Dat is de opvatting van
Sacha Ausems, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Stichting
Kinderopvang Humanitas. Ook zij
leverde een bijdrage aan Op naar
een integrale aanpak. “De buiten-
schoolse opvang biedt een ont-
moetingsplek. Kinderen kunnen
in een veilige setting oefenen met
het nemen van initiatieven en
verantwoordelijkheden. Ze leren
onderhandelen en creatief denken,
ze ontdekken waar ze goed in zijn
en het is een sociaal stimulerende

omgeving.” In Rotterdam heeft Humanitas een nieuw
concept ontwikkeld voor buitenschoolse opvang: ‘Eisvrij’.
Dit alternatief voor de traditionele opvang wordt dit
schooljaar op vijf basisscholen uitgeprobeerd. “Iedere
dag een ontdekkingsreis”, typeert Ausems het concept.
“Kinderen trekken de wijk in en leren bijvoorbeeld hoe
je een sleutel moet bijmaken en wat een barrista doet.
Ze bezoeken het KPMG-gebouw en komen in aanraking
met accountancy, ze gaan graffiti spuiten en maken ken-
nis met dakloze Rotterdammers. Zo komen ze in con-
tact met mensen uit allerlei culturen.” Ausems gelooft
in ‘investeren in het normale leven’. “Als ouders bij de
pedagogisch medewerkers terecht kunnen met opvoed-
vragen, of vragen over voeding of gezondheid, voorkom
je dat een probleem escaleert. Je kunt ook iets betekenen
voor kinderen met opvallend gedrag.” Als voorbeeld
noemt Ausems een peuterspeelzaal in Den Haag, waar
een paar stoeltjes gereserveerd zijn voor kinderen uit
de Jeugdzorg. “Kinderen met autisme maken er bijvoor-
beeld gebruik van. De pedagogisch medewerkers worden
hiervoor getraind en er is ambulante hulp beschikbaar.
Zo zou overal de jeugdzorg geïntegreerd moeten zijn
in de opvang.” Ausems pleit voor meer onderzoek naar
de effecten van niet-formeel leren en buitenschoolse
opvang. ”Van onderwijs weten we heel veel, van vrijetijds-
besteding niet. Terwijl op de buitenschoolse opvang kin-
deren ook leren en zich ontwikkelen. Daar zou meer over
bekend moeten zijn. Dan kunnen we de puzzel beter leg-
gen om tot een goed aanbod voor kinderen te komen.” _

‘Op naar een integrale aanpak – ontschotting in

het sociale domein’ is te bestellen via www.avs.nl/

opnaareenintegraleaanpak
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan Kirsten van den Hul,

woordvoerder	funderend	onderwijs	namens	de PvdA	in	de Tweede	Kamer.

politieke column

zeker zijn van
een eerlijke start
Het	mag	niet	uitmaken	wie	je	ouders	zijn,

waar	je	woont,	of	hoeveel	geld	er	op	de

bank	staat:	ieder	kind	verdient	gelijke	kan-

sen.	En	dat	begint	in	het	onderwijs. Want

juist	op	school	moeten	leerlingen	zeker	zijn

van	een	eerlijke	start.

Toch	zien	we	dat	de	kansenongelijkheid

in	ons	onderwijs	toeneemt.	Zo	schetste

de	Staat	van	het	Onderwijs	een	beeld	van

groeiende	segregatie:	hoger	opgeleide

ouders	die	zich	steeds	vaker	terugtrekken

in	hun	eigen	‘bubbel’,	onder	meer	door

te	kiezen	voor	scholen	met	een	bijzonder

pedagogisch	concept.	Dat	zien	we	in	het

primair	onderwijs,	maar	ook	in	het	voortge-

zet	onderwijs.	Een	wethouder	vertelde	me

onlangs	dat	ze	nog	nooit	zoveel	aanvragen

had	gehad	voor	categorale	gymnasia.

Terwijl	de	vwo-afdelingen	van	veel	brede

scholengemeenschappen	onder	druk	staan

door	leegloop. Tegelijkertijd	zien	we	dat

het	aanbod	van	schaduwonderwijs	groeit.

Ook	hier	maakt	het	opleidingsniveau	van

de	ouders	het	verschil:	kinderen	van	hoger

opgeleide	ouders	maken	vaker	gebruik	van

betaalde	bijles,	examentraining	en	huis-

werkbegeleiding.	Kinderen	wiens	ouders

een	minder	dikke	portemonnee	hebben,	zijn

op	het	gratis	aanbod	aangewezen. We	heb-

ben	geen	idee	wat	de	kwaliteitsverschillen

zijn,	en	dat	is	zorgelijk.

Steeds	vaker	hoor	ik	van	leraren	dat	kinde-

ren	de	basisschool	beginnen	met	een	grote

achterstand	in	bijvoorbeeld	spreek-	of	lees-

vaardigheid.	Kinderen	die	vaak	uit	gezinnen

komen	waar	onvoldoende	tijd	en	ruimte	is

om	de	aandacht	te	krijgen	die	je	ze	gunt.

Waar	niet	altijd	Nederlands	de	voertaal	is	en

waar	de	ouders	vaak	onvoldoende	bekend

zijn	met	het	Nederlandse	schoolsysteem.

Juist	deze	kinderen	hebben	baat	bij	de	voor-

school,	zodat	ze	al	zo	vroeg	mogelijk	korte

metten	kunnen	maken	met	hun	achterstand.

Helaas	zien	we,	onder	meer	in	Amsterdam,

dat	ook	hier	het	inkomen	van	de	ouders

vaak	een	drempel	vormt.	Ouders	weten	de

beschikbare	subsidie	vaak	lastig	te	vinden,

en	houden	hun	kinderen	steeds	vaker	thuis

tot	de	basisschool.

De	PvdA	vindt	dat	ieder	kind	een	eerlijke

start	verdient.	Daarom	moeten	we	er	alles

aan	doen	om	te	zorgen	dat	het	onderwijs

echt	die	gelijke-kansen-motor	is	die	we	voor

ogen	hebben.	Door	te	zorgen	dat	niet	alleen

kinderen	van	rijke	ouders,	maar	iedereen	die

dat	nodig	heeft	toegang	heeft	tot	bijles,	exa-

mentraining	of	huiswerkbegeleiding.	Door

de	voorschool	gratis	toegankelijk	te	maken

voor	ieder	kind.	En	door	te	investeren	in

gemengde	scholen	en	scholengemeenschap-

pen,	waar	leerlingen	niet	alleen	leerlingen

tegenkomen	die	op	henzelf	lijken. Want	juist

op	school	moeten	kinderen	er	zeker	van	zijn

dat	iedereen	de	beste	versie	van	zichzelf	kan

worden. Wie	je	ook	bent,	waar	je	ook	woont,

en	wie	je	ouders	ook	zijn. _

Reageren?
Mail	naar k.vdhul@tweedekamer.nl

w e  m o e t e n  z o r g e n  d at  n i e t  a l l e e n  k i n d e r e n
v a n  r i j k e  o u d e r s ,  m a a r  i e d e r e e n  d i e  d at
n o d i g  h e e f t  to e g a n g  h e e f t  tot  b i j l e s ,
e x a m e n t r a i n i n g  o f  h u i s w e r k b e g e l e i d i n g

o u d e r s  w e t e n  d e  b e s c h i k b a r e  s u b s i d i e  vo o r
d e  vo o r s c h o o l  v a a k  l a s t i g  t e  v i n d e n ,  e n
h o u d e n  h u n  k i n d e r e n  s t e e d s  v a k e r  t h u i s
tot  d e  b a s i s s c h o o l

Foto:	Lex	Draijer
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Van	de AVS

2 2 – 2 6 j a n u a r i

AVS op NOT 2019
Ook	in	2019	is	de	AVS	van	22	tot	en

met	26	januari	present	op	de	Nationale

Onderwijs Tentoonstelling	(NOT)	in	de

Jaarbeurs	te	Utrecht.	Het	thema	van	deze

gratis	vakbeurs	voor	professionals	in	po,

vo,	mbo	en	kinderopvang	is	‘De	sleutel	voor	beter	onderwijs’.

Ruim	430	exposanten	presenteren	de	nieuwste	ontwikkelingen.

Daarnaast	kent	het	event	een	groot	aantal	extra	activiteiten,

workshops	en	sessies	en	diverse	themapleinen.	Ook	vindt	er	de

uitreiking	van	de	NOT	Innovatie	Awards	plaats	en	de	bekendmaking

van	de	Leraren	van	het	jaar.

Schoolleiders	en	geïnteresseerden	kunnen	met	al	hun

vakgerelateerde	vragen	terecht	bij	de	AVS	in standnummer 3A046.

Er	is	voorlichting,	meer	informatie	over	belangenbehartiging,

(juridische)	ondersteuning	en	de	professionaliseringsmogelijkheden

van	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap. Vraag	online	een	gratis

toegangskaart	aan	via www.notonline.nl

Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?

tekst paul van lent

Schoolbesturen	en	scholen	moeten	uiterlijk	op	1	augustus	2019	het

werkverdelingsplan	voor	schooljaar	2019/2020	gereed	en	bespro-

ken	hebben	met	de	individuele	medewerkers	in	verband	met	hun

inzet	op	de	school.	In	de	CAO	PO	2018-2019	is	aangegeven	dat	de

werkgever	een	aantal	stappen	moet	hebben	gezet	om	te	komen	tot

het	werkverdelingsplan.	Maar	wat	betekent	dat	voor	de	positie	van

de	schoolleider?

De	werkverdeling	vindt	plaats	binnen	de	kaders	van	het	meerja-

renformatiebeleid	en	het	bestuursformatieplan.	Deze	worden	door

het	schoolbestuur	opgesteld. Vervolgens	zal	de	werkverdeling	op

schoolniveau	invulling	moeten	krijgen. Wettelijk	is	dit	een	werkge-

versverantwoordelijkheid.	De	schoolleider	zal	in	de	praktijk	echter

vrijwel	altijd	degene	zijn	die	namens	de	werkgever	de	schakel

vormt	tussen	team	en	bestuur.	Dit	mandaat	is	vastgelegd	in	het

managementstatuut.	De	schoolleider	zorgt	ervoor	dat	alle	relevante

informatie	bij	het	team	ligt,	zodat	het	team	(directie,	leerkrachten

en	ondersteunend	personeel)	besluiten	kan	nemen.	Onder	het	team

wordt	immers	verstaan:	alle	werknemers	binnen	de	school.	Hoe	de

besluitvorming	tot	stand	komt,	is	onderwerp	van	gesprek	binnen

het	team.	Communicatie	en	draagvlak	zijn	dan	ook	essentieel	hierin.

In	het	werkverdelingsplan	wordt	opgenomen:

• De	verdeling	van	de	te	geven	lessen/groepen	over	de	leraren

• De	verhouding	tussen	lesgevende	taken	en	overige	taken

• De	tijd	voor	vóór-	en	nawerk

• Welke	taken	het	team	doet	(binnen	de	gestelde	kaders)

• De	tijd	binnen	en	buiten	de	klas	voor	onderwijsondersteunend

personeel

• De	pauzes

• De	aanwezigheid	op	school

• De	besteding	van	de	werkdrukmiddelen

• De	kaders	van	vervangingsbeleid	bij	de	werkgever	(indien	van

toepassing)

In	de	praktijk	zijn	de	onderdelen	van	het	werkverdelingsplan	veelal

beschikbaar	vanuit	(niet	gewijzigde)	wet-	en	regelgeving.	De	nadruk

ligt	met	name	op	het	voeren	van	het	goede	gesprek	met	elkaar.

De	schoolleider	heeft	daarin	een	cruciale	rol.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer

u	contact	opneemt. Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	staan	ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

Nieuwe samenstelling ledenraad
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen
kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in
de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden
zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het
aantal vrijgekomen plaatsen betrof, waren verkiezingen
niet nodig.

De volgende leden zijn benoemd voor een eerste of tweede zittings-

termijn van vier jaar: Theo Vaes, Michelina Hoogeveen, Boudewijn

van Stuyvenberg, Bea Vos, Gerard Kreugel, Bas Vernooij, Frank

Koelen, Tom Pellis, Gwendolyn de Graauw, Koen Elbers, Joep de

Boer, Jos Clout, Ferdinand ter Haar en Jan Willem Stegeman. Allen

gefeliciteerd met deze (her)benoeming!

Voor hun inzet de afgelopen jaren in de AVS Ledenraad worden

hartelijk bedankt: Jasper Diele, Deborah Snoeren, Lizzy Heijstek,

Marius Wouters, Roy Bleeser, Reinier Bos, Dick Heldoorn, Sjannie

Spijkers en Yvonne Geelhoed. Deze leden hebben zich respectievelijk

een of twee periodes van vier jaar zich ingezet voor de belangen van

de AVS en als critical friend van het bestuur.

Tweedaagse november
Op 1 en 2 november 2018 kwam de ledenraad bijeen. In deze

tweedaagse vergadering is ook de jaarvergadering opgenomen.

De jaarrekening 2017/2018 is behandeld, alsmede het jaarverslag

2017/2018. Beide zijn goedgekeurd.

Een ander onderdeel was de in maart 2019 aflopende zittingstermijn

van AVS-voorzitter Petra van Haren. Zij heeft de ledenraad verzocht

om een herbenoeming, hetgeen statutair voorzien is. Voor een

zorgvuldige tijdsplanning was het nodig dit besluit nu te nemen.

Na een kritisch en grondig overleg binnen de ledenraad is unaniem

besloten tot een herbenoeming voor een nieuwe periode van vijf

jaar. Deze zal in januari officieel gedaan worden.

Andere zaken op de agenda waren: het AVS Strategisch Beleidsplan

2018-2021, verdieping in het verenigingsrecht en de formele

positie en taken van de ledenraad, de update van het huishoudelijk

reglement, de afgelopen verkiezingen, de zelfevaluatie van het

functioneren van de ledenraad en de #wijschoolleiders-acties.

Het AVS-bestuur werkt hard aan de positie van de schoolleider.

Zowel op politiek niveau, aan de cao-tafel, als door het initiëren

van acties. De resultaten zijn (nog) niet altijd zichtbaar, wat de

vraag oproept of er wel genoeg gedaan wordt. De ledenraad is hier

uitermate alert en kritisch op. “We constateren een goede lange

termijn aanpak, maar de korte termijn acties mogen krachtiger.”

AVS-leden die willen reageren of de ledenraad van input willen

voorzien, kunnen mailen naar ledenraad@avs.nl

a v s  v o o r d e e l

Veel voordelen bij afsluiten
zorgverzekering OHRA via de AVS

AVSleden ontvangen onder andere 9 procent korting op
de OHRA Zorgverzekering en krijgen de module OHRA
Gezond er gratis bij.

AVS-leden die de OHRA Zorgverzekering afsluiten profiteren van:

• 9% korting op de OHRA Basis Zorgverzekering

• 12% korting op de OHRA Aanvullende Verzekeringen

• 10% korting op de OHRA Tandarts Verzekeringen

• Gratis OHRA Gezond module; de gezonde aanvulling op je

basisverzekering

AVS-leden krijgen de module OHRA Gezond er gratis bij. Hiermee

krijgen zij ook een vergoeding voor sportmedisch onderzoek en

sportkeuringen, gezondheidscursussen, beweegprogramma’s en

vergoeding van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Bij OHRA kun je veel zelf bepalen. Bijvoorbeeld of je het verplichte

eigen risico gespreid betaalt. En je bepaalt zelf de datum waarop

de premie afgeschreven wordt. De OHRA Zorgverzekering betekent

verder:

• Altijd vrije zorgkeuze

• Vergoeding spoedzorg in het buitenland

• Geen wachttijd en altijd acceptatie

• Eén keer per jaar je aanvullende verzekering wijzigen

• Jaartje ouder? Geen verhoging van je aanvullende premie

Bovendien kunnen AVS-leden gebruikmaken van de Persoonlijke

Gezondheidscheck, Online Tools van de Leefstijlcoach, Fitzme en de

PhysiApp.

Meer informatie:

www.ohracollectief.nl/avs

www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/ohra/

www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid/index.jsp

Nieuwe medewerker
Parbha Moekoet-Koendjbiharie

(p.moekoet@avs.nl) is sinds begin november

werkzaam bij de AVS als bestuursassistente.

Zij zal zich vooral bezighouden met de onder-

steuning en agenda’s van de (vice)voorzitters.

Parbha is afgestudeerd aan de VU in Cultuur,

Organisatie en Management en ronde eerder

de opleiding HBO Personeel & Arbeid af aan

de Haagse Hogeschool. Voordat ze bij de AVS

begon, werkte ze als officemanager en directieassistente bij diverse

andere organisaties.
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Je komt verder met
Getal & Ruimte Junior!

– Eén rekenonderwerp per week
– Veel mogelijkheden voor het aanbrengen 

van niveau- en tempoverschillen in de klas
– Aandacht voor ontwikkeling van probleem-

oplossend vermogen, creatief denken en 
samenwerking

– Goed voorbereid en met zelfvertrouwen 
naar het voortgezet onderwijs

getalenruimtejunior.nl

Oordeel zelf!
Vraag je

beoordelings-
materiaal aan op

getalenruimtejunior.nl

ADV_GR_Junior.indd   1 06/11/2018   10:3721-8000-0962-04 AVS KP 2018-19-04

(Advertentie)
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15  m a a r t  n b c  n i e u w e g e i n

Thema AVS-congres 2019: Leiderschap in 4D
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het
AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te
Nieuwegein. Het programma is ver in ontwikkeling.

Duidelijk leiderschap is te

vinden in een visie en een

heldere koers op weg naar de

toekomst. Onderweg in het hier

en nu bevat Dichtbij Leiderschap

samen werken, leren en leven

in een leergemeenschap

waar leiders nauw betrokken

zijn bij de mensen en hun

werkzaamheden. In een netwerk

dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van

Delend leiderschap. De basis van Dynamisch leiderschap is lerend

leiderschap. Er is continue verandering en aanpassing nodig in een

steeds veranderende setting.

Sprekers als Maarten Lamers (Universiteit Leiden), de Amerikaanse

onderwijsvernieuwer Zachary Walker (zie foto), gamification-

specialist Antoon Sturkeboom van ontwerpbureau Liftov en vele

anderen zullen het AVS-congres opluisteren.

Reserveer 15 maart 2019 dus alvast in je agenda.
Meer informatie volgt!

Bestel online op www.avs.nl/publicaties/cao-po

Wegwijs in de CAO PO

De uitvoering van cao-bepalingen is vaak ingewikkeld. Naast de CAO PO 2018-2019 in boekvorm en een

aparte uitgave met alleen de salaristallen, heeft de AVS ook een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt,

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

Een handzaam boekje voor schoolleiders die het prettig vinden meer uitleg te krijgen over de interpretatie

van bepaalde artikelen of de terminologie uit de cao. Kortom: een helder handvat voor de regelgeving.

€ 16,95 € 9,95 € 12,50

Foto: Hans Roggen
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legenda schoolleidersregister po
b r o c h u r e  o p l e i d i n g e n  e n
l e e r g a n g e n 2 0 1 9  e n 2 0 2 0

De	nieuwe	brochure	‘Opleidingen	en	leergangen

2019	en	2020’	van	het	AVS	Centrum	Educatief

Leiderschap	is	bijgevoegd	bij	deze	Kader	Primair

en	te	downloaden	via

www.avs.nl/professionalisering

* 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
januari	en	februari	2019

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

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

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

• Training	Power	of	2	(po	en	vo) 17	januari Paul	’t	Mannetje,	Mil	van	Beek

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

• Leergang	Professioneel	kapitaal	en	uplifting	leadership:	opwaartse	kracht	in	de	school	**	(po	en	vo) 22 januari Jan Jutten

• Leergang	Begrijpen	vóór	ingrijpen:	systeemdenken	in	een	lerende	school**	(po	en	vo) 23	januari Jan	Jutten

• Leergang	Opbrengstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school:

van	moetisme	naar	moreel	besef**	(po	en	vo) 25	januari Jan	Jutten

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

• Training	Inspectiebezoek:	een	verantwoorde	zelfevaluatie	(po) 31	januari Jan	Stuijver

• Leergang	Ondernemend	leiderschap**	(po) 5	februari Henk	Derks,	Peter	Vereijken

• Training	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	(po) 6	februari Paul	van	Lent

• Leergang	Verbindend	leiderschap	**	(po	en	vo) NIEUW 13	februari Jan	Jutten

• Leergang	Theorie	U	in	de	school:	samen	leren	van	de	toekomst**	(po	en	vo) 14	februari Jan	Jutten

• Leergang	Cultuurpracticum**	(po	en	vo) NIEUW 15	februari Peter	de	Roode

(onder voorbehoud)

Foto’s:	Hans	Roggen
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7 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
Onderwijs & Gebouw

Het	schoolgebouw	moet	aansluiten	bij

maatschappelijke	en	onderwijskundige

ontwikkelingen.	Schoolleiders	krijgen

niet	alleen	grip	op	het	(ver)bouwpro-

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

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

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

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

van	het	onderwijskundige	concept	naar	inrichting	en	ruimte.	Door

professioneel	opdrachtgeverschap	weet	de	schoolleider	welke

opdracht	deze	aan	experts	kan	verstrekken	en	hoe	een	goed	proces

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

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

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

multifunctionele	accommodatie.

Doelgroep:	directeuren	po

Startdata:	29	januari	2019	of	28	januari	2020

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

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

thema’s	‘Strategisch	kwaliteitsmanagement’	en	‘Onderzoeksmatig

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

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

6 eendaagsen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende
school

Hoe	kunnen	we	de	opbrengsten	van	het

onderwijs	duurzaam	verhogen	en	wat

betekent	dit	voor	leiders?	Bestuurders

en	schoolleiders	hebben	grote	invloed

op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs. Opbrengstgerichte

leiders	creëren	als	systeemdenkers	in	actie	een	context	waarin

leraren	zich	voortdurend	ontwikkelen	om	hun	onderwijs	zodanig	te

verbeteren	dat	het	leidt	tot	hogere	leeropbrengsten	voor	de	kinderen.

Leidraad	is	het	boek	van	Jan	Jutten	en	Arsène	Francot	over

opbrengstgericht	leiderschap:	‘Van	moetisme	naar	moreel	besef’.

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	po	en	vo.

Ook voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Startdatum: 25	januari	2019	of	15	november	2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan	met	verschillen’

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

opbrengstgerichtleiderschap

2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Stimulerend
beoordelen: gespreksvoering in
een breed perspectief

Het	stimuleren	en	beoordelen	van	het

functioneren	van	medewerkers	is	een

van	de	belangrijkste	taken	van	een	lei-

dinggevende.	Samen	in	gesprek	zijn

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

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

kennis	van	het	vak,	inlevingsvermogen,	gespreksvaardigheden	en

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

drempel	om	beoordelen	(en	waarderen)	als	vanzelfsprekende	afron-

ding	van	de	gesprekkencyclus.	Belangrijke	onderdelen	in	de	leer-

gang	zijn	de	onderzoeksmatige	collegiale	visitatie,	het	verbeterplan

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

tische	en	procedurele	zaken	rondom	het	voeren	van	functionerings-

gesprekken	en	beoordelen	aan	de	orde.

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

directeuren	en	startende	schoolleiders	po	en	vo

Startdata:	4	april	2019,	31	oktober	2019	of	6	februari	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

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

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

onder	‘Regie	en	strategie’)

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

stimulerendbeoordelen

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Je	leert	leidinggeven	aan	een	bouw	of	afdeling

door	het	ontwikkelen	van	professionele	en

persoonlijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van

collega’s.	Na	afloop	fungeer	je	binnen	de	directie

als	sparringpartner	en	ben	je	in	staat	om	op	een	concreet	vraagstuk

actieonderzoek	uit	te	voeren.	De	Leergang	Middenkader	is

opgenomen	in	het	Lerarenregister	(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings-

leiders	(po)	of	je	hebt	de	ambitie	een	dergelijke	leidinggevende

positie	te	vervullen.

Startdata: 22	mei	2019,	1	oktober	2019	of	18	maart	2020

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

Nieuw! Nieuw!
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7 eendaagsen

Leergang Action Learning
Je	leert	hoe	je	met	veranderingen

omgaat:	door	ze	direct,	van	binnenuit,

te	realiseren.	Na	afloop	kun	je	een

Action	Learningproces	inrichten	als

oplossingsmethode	voor	vraagstukken	op	de	werkvloer	en	bij

gewenste	veranderingen.	Cruciaal	daarbij	is	de	ontwikkeling	van

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

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

stimuleren	van	frontaal	naar	activistisch	onderwijs.

In	samenwerking	met	De	Roode	Advies	en	Consultancy.

Doelgroep: middenkader,	schoolleiders,	directeuren,	interim-

managers	en	bestuurders

Startdata: 12	maart	2019,	20	september	2019	of	10	maart	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven	aan Verandering’

en	het	deelthema	‘Professionele	Leergemeenschap’	(hoort	bij	het

thema	‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

3  t weeda agsen en 2 eenda agsen
(+ intervisiebijeenkomsten)

Leergang Interimmanagement:
iets voor u?

Interim-manager	zijn	vraagt	van	een

zelfstandige	professional	specifieke

kwaliteiten	op	het	gebied	van	inhoud,

ervaring	en	mentaliteit.	Daarnaast	zijn

eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	transparantie	en

professionaliteit	van	groot	belang.	Juist	het	met	distantie	kunnen

werken,	maar	wel	met	voldoende	nabijheid	om	mensen	te	kunnen

bewegen,	is	een	belangrijke	voorwaarde	om	succesvol	te	zijn.

In	de	leergang	komt	onder	andere	aan	de	orde	welke	competenties

interim-managers	nodig	hebben	(de	drie	C-’s)	om	organisatie-

veranderingen	aan	te	sturen.

Doelgroep:	(ervaren)	directeuren,	schoolleiders,	middenkader,

adjunct-directeuren	en	interim-managers	die	een	volgende	stap	in

hun	loopbaan	overwegen.

Startdata:	24	mei	2018,	24	januari	2019	of	21	maart	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’,	‘In	relatie	staan	tot	de

omgeving’	en	het	deelthema	‘HR-beleid’	(horende	bij	‘Regie	en

strategie’)

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

4 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er	is	geen	blauwdruk	van	gepersonali-

seerd	onderwijs.	Dat	vraagt	dus	om	een

eigen	ontwerp,	dat	de	school	de

uitgelezen	mogelijkheid	biedt	om	vorm

te	geven	aan	gepersonaliseerd	leren	en	zo	de	onderwijsaanpak

goed	af	te	stemmen	op	de	eigen	leerlingenpopulatie	en	omgeving.

Gepersonaliseerd	onderwijs	is	daarmee	dé	manier	om	recht	te	doen

aan	de	verschillen	tussen	kinderen	en	teamleden	in	de	school.

Sterker	nog:	gepersonaliseerd	onderwijs	gaat	juist	uít	van	ver-

schillen.	Aan	de	orde	komen:	vormgeven	aan	verandering,	wat	is

gepersonaliseerd	onderwijs,	omgaan	met	de	veranderende

professional	en	opbrengsten.	In	samenwerking	met	Exova.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Startdata:	20	maart	2019,	11	oktober	2019	of	3	februari	2020

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Omgaan	met	verschillen’

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

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe	kun	je	ervoor	zorgen	dat	mede-

werkers	in	korte	tijd	met	elkaar	tot	een

gefocuste	samenwerking	komen	in

(wisselende)	teams,	met	daarin	een

juiste	balans	tussen	plezier	en	prestatie?	Samen	nevenactiviteiten

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

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

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

praktijk	van	(team)flow	en	de	positieve	organisatiepsychologie.

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

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

ken	met	het	teamflow-gedachtegoed	leidt	tot	aantoonbaar	betere

prestaties	van	medewerkers	en	de	organisatie	als	geheel	en	creëert

een	positief	werkklimaat.	In	samenwerking	met	Flow	concepts.

Doelgroep: schoolleiders	po	en	vo

Startdatum: 8	oktober	2019

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

Nieuw!
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leergang talentvol leiderschap

Leidinggeven op basis van je talenten
geeft energie en mooie opbrengsten

Wat is er mooier dan dagelijks datgene te doen waar je goed in bent én waar je energie van krijgt? Door onderzoek naar
je eigen zingeving, waarden en talenten en die van je team, floreer je niet alleen zelf, maar ook je team en je organisatie
floreren. De leergang Talentvol leiderschap – voorheen Persoonlijk leiderschap – van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap biedt deze ontdekkingstocht en ook het antwoord op de vraag of je nog op je plek bent in je huidige baan,
vertellen ouddeelnemers. tekst winnie lafeber

“De	leergang	heeft	mij	veel	inzicht	gegeven	in	wat

ik	wil	en	waar	mijn	talenten	liggen. Welke	taken

geven	je	plezier	en	energie,	en	welke	niet?	Hoe	is

je	leiderschapsstijl	en	waar	ben	je	sterk	in?	Door

bezig	te	zijn	met	deze	zingevingsvragen	ben	ik

erachter	gekomen	dat	ik	niet	helemaal	op	mijn

plek	zat	in	mijn	baan.	Ik	ben	dan	ook	van	werkge-

ver	veranderd.” Tot	dit	besluit	kwam	Rolf Tuinman,

inmiddels	directeur	van	kbs	De	Kring	in	Lelystad,

na	het	volgen	van	de	leergang Talentvol	leider-

schap	in	2016/2017	(toen	nog	Persoonlijk	leider-

schap,	red.). Tuinman	volgt	nu	een	vergelijkbaar

maatwerktraject	met	het	hele	team.	“Hierdoor	krij-

gen	we	meer	inzicht	in	elkaars	talenten	en	kunnen

we	deze	ook	gerichter	inzetten	in	de	organisatie.”

(Interim-)directeur	Maartje	van	der	Linden,

deelnemer	van	de	lichting	in	2017/2018,	volgde

de	leergang	met	alle	(acht)	directeuren	van	haar

stichting.	Destijds	was	ze	nog	schooldirecteur	in

Heerhugowaard,	maar	sinds	kort	is	ze	interim-

directeur	en	coach.	Een	keuze	die	overigens	niet

direct	voortkwam	uit	de	leergang.	“Ik	heb	meer

opleidingen	op	het	gebied	van	persoonlijke

ontwikkeling	gevolgd	en	deed	al	wat	interim-

werk.	Het	was	nuttig	om	als	directeurengroep

van	dezelfde	stichting	in	de	leergang	dezelfde

ontwikkeling	door	te	maken	en	elkaar	beter	te

leren	kennen.	Zo	brachten	we	elkaars	talenten

in	kaart	en	ontdekten	we	welke	talenten	we	nog

misten.	Het	doen	van	de Talentenscan	met	mijn

managementteam	op	school	had	ook	als	resultaat

dat	we	bij	de	taakverdeling	meer	gingen	letten	op

elkaars	talenten.”

Ook Tuinman	nam	dit	najaar een	talententest

(Sterke	Puntenbenadering)	bij	zijn	collega’s	af.

“Ik	weet	nu	wie	waar	sterk	in	is.	De	‘klimaatvra-

gen’	(zingevings-	en	cultuurvragen)	zullen	ook

aan	mijn	team	gesteld	worden.	Zoals:	‘Weet	je

wat	er	van	je	verwacht	wordt?	Kun	je	je	werk

goed	doen?’.	Deze	vragen	en jobcrafting	(op

eigen	initiatief	aanpassingen	doen	in	je	werk,

waardoor	het	beter	aansluit	bij	wie	je	bent,	wat

je	wil	en	kan)	geven	inzicht	in	de	vraag	of	je	het

nog	naar	je	zin	hebt	in	je	baan.” Van	der	Linden:

“Je	ontdekt	wat	je	echt	belangrijk	vindt,	wat	je

waarden	zijn,	waar	je	energie	uit	haalt.	Ik	gebruik

de	opgedane	inzichten	in	talentontwikkeling	ook

tijdens	functioneringsgesprekken.”

Cadeautje De	leergang	heeft	beide	deelnemers

veel	gebracht. Van	der	Linden:	“Je	kon	elkaar

bevragen	en	veel	sparren	en	delen.	Na	de	leer-

gang	hebben	we	als	directeurengroep	besloten

bepaalde	zaken	anders	aan	te	pakken,	zoals	de

invulling	van	werkgroepen.	Ook	van	de	andere

deelnemers	heb	ik	veel	geleerd.	Ik	heb	meer

inzicht	in	mijn	eigen	werkwijze	en	leiderschaps-

stijl	en	weet	waar	ik	goed	in	ben.” Tuinman:

“De	diversiteit	en	hechtheid	van	de	groep	heeft

me	veel	opgeleverd.	In	de	intervisie	zijn	diverse

zingevingsvragen	besproken.	Ik	heb	veel	geleerd

over	mezelf	en	mijn	manier	van	leidinggeven.

Dit	heeft	meer	inzicht	in	mijn	talenten	opgele-

verd.	Ik	ben	me	er	meer	van	bewust	dat	je	met

plezier	je	werk	moet	doen.	De	leergang	was	echt

een	cadeautje	voor	mezelf.” _

Doelgroep:	leidinggevenden	po

Startdata:	31	januari	2019,	10	oktober	2019	of	30	januari	2020

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

talentvol-leiderschap

Schoolleider	Rolf Tuinman:
“De	leergang	heeft	mij	veel
inzicht	gegeven	in	wat	ik	wil	en
waar	mijn	talenten	liggen.”

Interim-directeur	Maartje
van	der	Linden:	“Ik	gebruik
de	opgedane	inzichten	in
talentontwikkeling	ook	tijdens
functioneringsgesprekken.”

‘ j e  o n t d e k t  w at  j e  e c h t  b e l a n g r i j k
v i n d t ,  w at  j e  w a a r d e n  z i j n ,  w a a r
j e  e n e r g i e  u i t  h a a lt ’
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voor: funderend onderwijs

van: Internationale School voor Wijsbegeerte

wanneer: 2 februari

waar: Landgoed ISVW, Leusden

wat: bildungsconferentie

Burgerschapsonderwijs
Minister Slob gaat de wet voor burgerschapsonderwijs aanpas-

sen. De lessen zijn volgens hem te vrijblijvend en de huidige

regels geven ‘te weinig richting’. Maar welke richting moet het

dan op met het burgerschapsonderwijs? Sprekers zijn onder

meer oud-minister prof. Joris Voorhoeve (vredesonderwijs), Ole

Nieling (kunst en burgerschap), Fronnie Biesma (vrolijk burger-

schap en vluchtelingen), Jaap Patist (burgerschapsonderwijs

in gepolariseerde samenleving) en SLO (Curriculum.nu).

https://isvw.nl/activiteit/bildungsconferentie-2/

voor: leraren po en onderbouw vo, pabodocenten en

studenten

van: Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU)

wanneer: 23 februari

waar: campus Radboud Universiteit Nijmegen

wat: professionaliseringsdag

Wetenschap en techniek in
de klas

Tijdens de Winterschool worden leraren geënthousiasmeerd

om wetenschap de klas in te brengen en kennis op te doen over

onderzoekend leren in de klas. In de ochtend zijn er lezingen

door wetenschappers en kunnen deelnemers een kijkje nemen

in één van de laboratoria van de Radboud Universiteit. In de

middag zijn inspirerende workshops over didactiek en de

praktische invulling van W&T-onderwijs. Meer informatie en

inschrijven: www.wkru.nl

voor: leidinggevenden onderwijs

van: uitgeverij SWP

wat: handboek

Regieversterkend leiderschap
Hoe geef je leiding aan een lerende organisatie? Hoe zorg je

ervoor dat de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in

de school? Het verdelen van verantwoordelijkheden op basis

van talent maakt dat er ruimte is voor ieders inbreng in het

verzorgen van goed onderwijs. Een onderwijsleider maakt dat

mogelijk en laat zien waar de school voor staat, werkt onder-

scheidend naar buiten toe en verbindend in het team. ISBN:

9789088507984

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders en andere (onderwijs)professionals

van: landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel

i.s.m. zorg en welzijnsorganisaties (zoals Veilig Thuis, NJi,

Movisie, Pharos, Slachtofferhulp NL etc)

wat: gratis factsheets

Huiselijk geweld en
kindermishandeling

Handvatten voor het omgaan met verschillende vormen van

kindermishandeling, zoals kinderen die getuige zijn van

vechtscheidingen, online seksuele intimidatie van jongeren,

loverboy problematiek/jeugdprostitutie en vrouwelijke genitale

verminking. De nieuwe factsheets helpen bij het signaleren

van alle typen geweld, bij het handelen als je ze tegenkomt en

zetten aan tot gebruik van de meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling. www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld

voor: leraren, schoolleiders, studenten en docenten

lerarenopleidingen

van: OGOAcademie

wanneer: 20 maart

waar: de Reehorst, Ede

wat: 2jaarlijkse conferentie

Echte wereld verbinden met
onderwijspraktijk

Nieuwe kennis en vaardigheden leren binnen betekenisvolle

praktijken maakt leren waardevol en zinvol. Kinderen willen

deelnemen aan de echte wereld. Maar hoe verbinden we die

met de onderwijspraktijk? Hoe maken we gebruik van erva-

ringen die kinderen al hebben opgedaan? Wat willen we als

volwassenen toevoegen? Wat zijn goede voorbeelden? De con-

ferentie ‘Net echt! Sociaal culturele praktijken verbinden’ gaat

met scholen, nascholers en wetenschappers op zoek naar

antwoorden. www.ogoacademie.nl
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voor: scholen en ouders

van: Veilig Verkeer Nederland en Interpolis

wat: gratis app

WegWijsVR
Met virtueel reality verschillende (onverwachte) verkeerssitua-

ties oefenen die kinderen kunnen tegenkomen als ze op straat

lopen of fietsen. Veilig en spelenderwijs, met behulp van een

tablet of mobiele telefoon. Er is een variant specifiek voor scho-

len waarin de schoolomgeving virtueel is nagebouwd. Kinderen

verzamelen punten en kunnen klasgenootjes uitdagen ook

mee te doen. Sluit aan bij de verkeerseducatiemethode van

Veilig Verkeer Nederland. Meer informatie en downloaden:

https://wegwijsvr.nl

voor: schoolleiders po

van: Schoolleidersregister PO

wanneer: 13 februari

waar: Spoorwegmuseum in Utrecht

wat: gratis middagprogramma

Sterk staaltje
schoolleiderschap

Het schoolleiderschap is een uitdagend vak, met een grote

verantwoordelijkheid. Hoe beter de schoolleider, hoe beter kin-

deren ondersteund worden in hun ontwikkeling. Gelegenheid

om samen met andere schoolleiders na te denken en in gesprek

te gaan over hoe het schoolleiderschap te versterken en hoe

invulling te geven aan de veranderende rol. Alle inbreng wordt

gebruikt om de huidige beroepsstandaard te actualiseren.

www.schoolleidersregisterpo.nl/actueel/agenda

voor: schoolleiders po

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: webtool op maat

Vinden en binden van
personeel

Hoe krijg en houd je het onderwijsteam op sterkte in

een tijd van lerarentekorten? Dat vraagt om creativiteit,

nieuwe oplossingen en kennis die je helpt in te spelen op

de arbeidsmarktontwikkelingen in de eigen regio. Met de

webtool verzamel je relevante informatie over bijvoorbeeld

leerlingenprognoses en benodigde formatie in de toekomst.

Binnen een paar muisklikken heb je een rapport op maat.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/toekomstrapport

voor: bestuurders, schoolleiders, ictverantwoordelijken,

leveranciers, onderwijsadviseurs po en vo

van: Kennisnet, PORaad en VOraad

wanneer: 18 januari 2019

waar: Supernova, Jaarbeurs Utrecht

wat: gratis congres

OnderwijsInzicht
Over innoveren en ict in het onderwijs. Deskundigen en onder-

wijscollega’s gaan in op actuele ontwikkelingen, geven heldere

analyses en laten zien wat ict-innovaties voor een onderwijs-

organisatie kunnen betekenen. In een dag duidelijk waar je

staat en waar je naartoe wilt met ict en hoe je daar kunt komen.

www.onderwijsinzicht.nl

voor: onderwijsprofessionals, zorgcoördinatoren

van: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur

wat: online campagne/website

Armoede de klas uit
In elke klas zitten gemiddeld twee à drie kinderen die

opgroeien in armoede. Kinderen die niet mee kunnen doen aan

activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn.

Terwijl iets aan sport en/of cultuur doen erg belangrijk is voor

de ontwikkeling van kinderen. De campagne helpt signalen te

herkennen en het bespreekbaar te maken. Met een checklist,

whitepaper en informatie over hoe je intermediair wordt voor

het Jeugdfonds Sport & Cultuur. www.armoededeklasuit.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren en MR (vo)

van: OCW en onderwijsinspectie

wat: brochure en website

Ruimte in regels voortgezet
onderwijs

In de nieuwe CAO VO is afgesproken dat de werkdruk voor

leraren vermindert en ze meer tijd kunnen besteden aan

onderwijsontwikkeling en professionalisering. Scholen bepalen

zelf hoe ze dit organiseren en hier invulling aan geven. De bro-

chure biedt handvatten om het gesprek hierover aan te gaan.

Wat moet en wat mag? Naast de brochure is er een website met

een gespreksplaat, voorbeelden en links naar meer informatie

en instrumenten. Zie https://ontdekderuimte.leraar.nl (vo).

Eind 2017 verscheen een vergelijkbare brochure voor het po.
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Kinderen doen
het beter

als ouders en school
samenwerken!

David	Kranenburg
Directeur Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN PLAATS VAN
OUDERS BETREKKEN

✹ Wensen en verwachtingenavond voor ouders
✹ Wensen en verwachtingendag voor kinderen
✹ Strategietrajecten ouderpartnerschap
✹ Inzet Actief Taal Partner in uw school
✹ Studiedagen en conferenties

2681-10-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x120 5cc.indd  1 19-11-18   16:17

21-8000-0943-03 AVS KP 2018-19-04

Voor ouders met vragen over het onderwijs
van hun kind. Gratis en onafhankelijk.

Vermeld onze gegevens in de schoolgids:
www.oudersonderwijs.nl/schoolgids

Een goed gesprek tussen ouders en
school is in het belang van de leerling

0800-5010vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Wanneer heeft mijn
kind vakantie?

Hoe informeer ik
ouders over de gang

van zaken op school?
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CY
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K
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NOT Hal 1
Stand E103

• 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_Cc.indd   1 19-11-18   13:32
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boekbespreking

Interprofessionalisering is een vorm van samenwerken binnen een team

tussen professionals met uiteenlopende expertises. Doel van het boek

‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’ is een waardevolle gids

zijn op dit nieuwe terrein. De focus ligt op het onderwijs, de jeugdsector,

sociaal werk en de zorg. Hoe kunnen we leren van de expertise van anderen

en onze eigen expertise verbinden? Draagt dit bij tot een betere professionele

organisatie? tekst marleen huisman

De uitgave ‘Interprofessioneel werken en

innoveren in teams – samenwerking in

nieuwe praktijken’ geeft veel input over

deze nieuwe ontwikkeling. Het onderzoek

dat eraan ten grondslag ligt, maakt veel

helder. Teams die dit onderzoek integreren

in het samenwerken, stimuleren de reflectie

daarop en bouwen aan een gezamenlijke

kennisbasis.

Het boek is opgebouwd uit drie delen.

Verschillende auteurs gaan in de eerste

zeven hoofdstukken in op thema’s die te

maken hebben met interprofessioneel

samenwerken: teamleren, ontwikkelruimte,

leiderschap, leren op de werkvloer. In het

tweede deel komen praktijkonderzoeken

naar interprofessioneel samenwerken aan

de orde. Vervolgens wordt het derde deel

gewijd aan praktijkonderzoek naar integraal

en interprofessioneel werken en teamleren

in de verschillende domeinen.

Een veranderaanpak voor het onderwijs die

de revue passeert, is het leren in leerteams.

Leraren organiseren hun eigen leerproces

en het leerteam vormt een veilige oefenom-

geving en professioneel klankbord. De lei-

dinggevende creëert de randvoorwaarden.

De auteurs spreken over de noodzaak van

het ontwikkelen van ‘gemotiveerd eigenaar-

schap’ door opnieuw te gaan ontwerpen.

Deze aanpak bevordert ook het interprofes-

sioneel werken.

In het verlengde van de opkomst van

interprofessioneel werken schetst het boek

de ontwikkeling dat uitvoerende profes-

sionals nog beter dan voorheen in staat

moeten zijn om kernachtig de waarden en

interprofessioneel werken
en innoveren in teams

kwaliteiten van de eigen professie te benoe-

men. En deze kunnen verbinden aan die

van andere professies, zodat er nauw kan

worden samengewerkt met en afgestemd

op andere professionals. Een klimaat van

nieuwsgierigheid, openheid en gedeelde

idealen stimuleert het delen van kennis en

is belangrijk bij het zoeken naar gemeen-

schappelijke uitgangspunten.

De hoofdstukken uit deel drie zijn los van

elkaar te lezen. Hoofdstuk 17 beschrijft een

ontwikkeling waar ik graag meer over wil

leren: co-teaching als effectief middel in

het omgaan met hyperdiversiteit in de klas,

omdat het zowel het welzijn van leerlingen

en leraren als de leerresultaten bevordert.

Het boek is meer een studieboek dan een

leesboek. Alleen al de geraadpleegde

literatuur die achter elk hoofdstuk staat,

is indrukwekkend van inhoud en in aantal.

Het is zeker inspirerend en helpend, soms

herkenbaar, maar je moet er wel de tijd

voor nemen. Ter ondersteuning zijn per

hoofdstuk verwerkingsopdrachten opge-

nomen. Deze zijn vooral gericht op de

verdere verwerking van de inhoud en het

verwerven van relevante inzichten. Het is

mooi om vanuit de opdrachten de dialoog te

voeren met elkaar. Want een ding is zeker:

interprofessioneel opleiden van nieuwe pro-

fessionals is ook een belangrijke stap naar

meer interprofessioneel samenwerken in de

praktijk. En dat vraagt meer om capabilities

dan competenties. _

Marleen Huisman is uitvoerend bestuurder

bij Stichting Katholiek Onderwijs Haaren

(SKOH).

Interprofessioneel werken en innoveren in teams – samenwerking in

nieuwe praktijken, Vincent de Waal (red.), uitgeverij Coutinho, 2018,

ISBN: 9789046906026

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

e e n  k l i m a at  v a n  n i e u w s g i e r i g h e i d ,  o p e n h e i d
e n  g e d e e l d e  i d e a l e n  s t i m u l e e r t  h e t  d e l e n  v a n
k e n n i s  e n  i s  b e l a n g r i j k  b i j  h e t  z o e k e n  n a a r
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  u i t g a n g s p u n t e n
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Nieuwsgierig? Mail ons via
info@krachtbronnen.nl, of bel 033 303 31 02.
Wij komen graag een keer vrijblijvend langs
om met u in gesprek te gaan over burger-
schap en het onderwijs van de toekomst.

Burgerschap in het curriculum:
hoe goed is uw school voorbereid?

Voor scholen die meer uit hun schaarse tijd willen halen
en volledig willen voldoen aan de richtlijnen burgerschap
van de SLO is er nu Krachtbronnen: een geïntegreerde
methode burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling
en levensbeschouwing voor de bovenbouw van de basis-
school. Krachtbronnen is ontwikkeld met diverse experts
en 25 scholen in Nederland en België.

Alle voordelen van Krachtbronnen op een rij:
• Voldoet volledig aan de SLO-richtlijnen voor

burgerschap

• Sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing
en actief burgerschap in één methode

• Structurele aandacht voor diversiteit

• Korte voorbereiding door duidelijke handleidingen

• Lessen zijn gemakkelijk op te delen in blokken
van 20 minuten

• Optimale verhouding tussen digitaal en papier

• Dichtbij de belevingswereld van kinderen door
jeugdliteratuur, muziek, animatiefilmpjes en
zinvolle groepsopdrachten

• Ontwikkeld met 25 scholen in Nederland en België

• Voordelige licenties zonder winstoogmerk. U gebruikt
Krachtbronnen al vanaf €3,- per leerling per thema.
Een training of studiemiddag is aan te raden, maar
niet verplicht.

Meer weten?
Kijk op www.krachtbronnen.nl
voor meer informatie.

Burgerschap helpt kinderen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, goed met
anderen om te gaan en met een kritische, open houding in het leven te staan. Het dringt
langzaam door dat er meer structurele aandacht moet komen voor burgerschap:
Er ligt een wetsvoorstel om burgerschap beter
te verankeren in het onderwijs in 2019.

(Advertorial)
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Uitgelicht
thema _ Een uitdagend en nobel vak
Het beroep van schoolleider is steeds professioneler en

uitdagender geworden. De status is echter gedaald.

Twee ervaren schoolleiders en hoogleraar Femke

Geijsel, gespecialiseerd in onderwijs en leiderschap,

beschouwen de veranderingen in het vak.

“Personeelsbeleid en financiën zijn veel belangrijker

geworden en de verantwoordelijkheid groter.”

pagina 10

achtergrond _ Minder btw-druk kindcentra
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die

veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun

prestaties aan elkaar. Er zijn echter mogelijkheden om die

btw-druk te verlagen of voorkomen. Een onlangs ver-

schenen handreiking verschaft duidelijkheid en brengt

samenwerking weer wat dichterbij. pagina 24

actueel

///

Foto omslag: ///

Schoolventilatie voor een gezonde leeromgeving

Dit doet een slecht 
binnenklimaat met kinderen.

www.nedair.nl

Goede schoolventilatie is van levensbelang.

(Advertentie)
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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

(Advertentie)
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