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Duurzaamheid
mag wat kosten
Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende

perspectieven leiden tot verschillende betekenissen. Is de insteek het gebouw,

dan bedoelt men een school van materialen die lang mee gaan en die niet

belastend zijn voor ons milieu en klimaat. Een bouw gericht op hergebruik of

natuurlijke afbraak waar energie duurzaam wordt opgewekt, alles in een circulaire

aanpak. Investeren in het klimaat is investeren in de toekomst, en dat mag dan wat

kosten.

Bij duurzaam onderwijs gaat het onder andere over maximale ontwikkelkansen

voor leerlingen. Onderwijs dat zich richt op competenties waarmee je een leven

lang verder kunt, versterkt door het opdoen van succeservaringen in leren die

leiden tot intrinsieke motivatie; een belangrijke drijfveer voor een leven lang leren.

Ook hier is weer sprake van circulariteit: leren dat leidt tot succeservaringen en

uitdaagt tot meer leren en dus meer succeservaringen. Een leven lang leren is

economisch interessant, en dat mag dus ook wat kosten.

Maar de cruciale duiding voor duurzame school en duurzaam onderwijs moet

de komende periode vooral gaan over voldoende en goed gekwalificeerde

schoolleiders en leerkrachten. Over de school als een prettige plek waar mensen

graag willen werken en leren en die maatschappelijk gezien wordt als het

duurzame fundament van onze toekomst. Over werken in een beroep dat kan

rekenen op waardering en aanzien, wat ook tot uitdrukking komt in het salaris en

de arbeidsvoorwaarden. Over een plek waar werken leuk is en voldoening geeft

omdat er voldoende tijd is om leerlingen en leerkrachten de aandacht te geven die

ze nodig hebben. Die aantrekkelijk is omdat de professionals alle mogelijkheden

en ruimte hebben om zichzelf en hun deskundigheid verder te ontwikkelen.

Alleen een bestendige, degelijke basis van voldoende professionele schoolleiders

en leerkrachten die – bijgestaan door onderwijsondersteunend

personeel – de leerlingen tot ontwikkeling brengen, kan

leiden tot duurzaam onderwijs. In een circulariteit van

doorlopend leren en ontwikkelen van professionals, die

leidt tot een doorlopende ontwikkeling van onderwijs en

daarmee van leerlingen.

Het is al lang duidelijk dat écht investeren in onderwijs

gelijk staat aan duurzaam investeren in de toekomst.

Daar zouden we toch geen acties voor hoeven voeren?

Onderwijs is van het allergrootste belang, mag dat

dan ook wat kosten? �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air m a art 2019
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actueel

onderzoek positie en beloning leidinggevende functies en oop

Onderhandelingen nieuwe CAO PO verlopen
constructief maar vragen meer tijd
Op 1 maart 2019 is de huidige cao voor het primair onderwijs verlopen. Doordat er nog geen nieuw akkoord
is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen constructief, maar
de gesprekken vragen meer tijd. Op dit moment wordt met schoolleiders bijvoorbeeld gesproken over nieuwe
functieomschrijvingen.

De sociale partners in het
primair onderwijs, waaron-
der de AVS, sloten op 6 juni
2018 een onderhandelaars-
akkoord af voor de huidige
cao. De partijen hebben de
verantwoordelijkheid geno-
men om de toen beschikbare
gelden direct in te zetten
voor de sector. Duidelijk was
dat er meer nodig is om de
salarissen van het primair
en voortgezet onderwijs
gelijk te trekken. De sociale
partners hebben dat signaal
aan de politiek afgegeven en
een cao afgesloten met een
relatief korte looptijd, tot
1 maart 2019.
Tot nu toe heeft het kabinet
(nog) geen extra geld beschik-
baar gesteld voor het primair

onderwijs. Desondanks zijn
de PO-Raad en de vakbonden
(AVS, AOb, CNV Onderwijs,
FNV en FvOv) op 5 december
2018 toch begonnen met
onderhandelingen voor een
nieuw akkoord, waarbij
nadrukkelijk ook de positie
en beloning van schoolleiders
op het programma staat. Tege-
lijkertijd blijven alle partijen
aandacht vragen bij de poli-
tiek voor de noodzakelijke
extra investeringen in het pri-
mair onderwijs. Zo schreven
zij in januari gezamenlijk een
brief aan de Tweede Kamer
over de personeelstekorten
in de sector, waarin zij meer
geld en aandacht vragen om
het werken in de sector aan-
trekkelijker te maken.

Positie en beloning
leidinggevenden
Daarnaast doen de partijen
onderzoek naar de positie
en beloning van leiding-
gevende functies. Op dit
moment lopen de gesprek-
ken met schoolleiders over
hun taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden
op het gebied van strategie,
onderwijs, personeel en
bedrijfsvoering.
Een ander bespreekpunt
aan de cao-tafel is het
onderzoek naar de functie-
beschrijvingen van onder-
wijsondersteunend perso-
neel. De afgelopen periode
zijn er intensieve gesprek-
ken geweest met onderwijs-
assistenten, logopedisten,

gedragswetenschappers
en andere ondersteuners.
Tijdens deze gesprekken is
gekeken naar hun werk en
hoe dat is veranderd.
Deze onderzoeken vragen
veel tijd. Daarna moeten
de vakbonden en PO-Raad
bespreken wat de resulta-
ten betekenen voor de cao
en welke afspraken daarbij
gemaakt kunnen worden,
wetende dat er nog geen
extra middelen beschikbaar
zijn gekomen vanuit het
kabinet.

De partijen komen zo
snel mogelijk met meer
informatie. �

persoonsgebonden bevoegdheid

Leraar po met certificaat kan les geven in
onderbouw vmbo basis en kader
Pabo-gediplomeerden die het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis en kader’ hebben behaald,
staan voortaan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis en kader.

Zij mogen in deze leerwegen
les geven in de vakken
Nederlands en Rekenen-
wiskunde en de keuzevakken
die op het certificaat staan.
De bevoegdheid geldt vanaf

het moment dat het certifi-
caat is behaald. De bevoegd-
heid is persoonsgebonden
en niet gerelateerd aan de
school waar een pabo-gedi-
plomeerde werkzaam is. �

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/leerkrachten-po-
kunnen-met-aanvullend-cer-
tificaat-lesgeven-onderbouw-
vmbo-basis-en-kader

Foto: Hans Roggen
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actueelactueel

tot 1 augustus 2019

Subsidieregeling curriculum-
ontwikkeling verlengd
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of
schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs die deelneemt aan een
ontwikkelteam van Curriculum.nu, wordt verlengd tot 1 augustus 2019.

Sinds begin 2018 buigen
125 leraren, 18 schoolleiders
en ruim 80 scholen zich over
de vraag wat leerlingen in
het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs moeten
kennen en kunnen. Met de
opbrengst van dit ontwikkel-
proces wordt het curriculum
in het funderend onderwijs
vernieuwd onder de noemer
Curriculum.nu. Doel is te

komen tot een herijking van
de kerndoelen en eindter-
men voor het po en vo, die
meer houvast voor leraren en
scholen bieden.
De deelnemers aan deze lan-
delijke curriculumherziening
worden gedeeltelijk vrijge-
steld en vervangen. Hiervoor
is de ‘Subsidieregeling cur-
riculumontwikkeling leraren
en schoolleiders po en vo’

ingesteld. Een bevoegd gezag
wordt financieel gecompen-
seerd voor deelname van een
leraar of schoolleider aan
een ontwikkelteam of voor
deelname van een school als
ontwikkelschool. De subsi-
dieregeling wordt nu ver-
lengd tot 1 augustus 2019 (de
minister kan bepalen dat de
activiteiten uiterlijk worden
uitgevoerd voor 17 oktober

2019; dit leidt niet tot wijzi-
ging van de hoogte van de
subsidiebedragen).
De opbrengsten van de ont-
wikkelteams per leergebied
worden dit voorjaar afgerond
en openbaar gemaakt. Vervol-
gens wordt de tijd genomen
om het geheel aan opbreng-
sten met het onderwijsveld
te bespreken. Ook kunnen de
ontwikkelteams in deze peri-
ode de samenhang tussen de
leergebieden versterken en
waar nodig de bouwstenen
verder aanscherpen. De ont-
wikkelteams en ontwikkel-
scholen vervullen hierin een
essentiële rol. �

Meer informatie: www.avs.nl/
dossiers/curriculumnu

onderzoek centraal planbureau

Eindtoetsscore zegt weinig over
kwaliteit basisschool
De gemiddelde eindtoetsscore van een basisschool zegt meer over
leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Dit blijkt uit de onlangs
verschenen publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ van het
Centraal Planbureau (CPB), uitgevoerd in opdracht van OCW.

Verschillen in de achtergrond
van leerlingen, toevallige
fluctuaties van jaar op jaar
en verschillen in kenmerken
en prestaties van medeleer-
lingen verklaren samen een
groot deel van de verschillen
tussen basisscholen. Verschil-
len in leerresultaten (gemid-
delde eindtoetsscore) tussen
scholen kunnen dus niet
direct geïnterpreteerd wor-
den als kwaliteitsverschillen.
Een vijfde van de verschillen
tussen scholen kan verklaard
worden door verschillen in

achtergrondkenmerken van
de leerlingpopulatie. De fluc-
tuaties laten bijvoorbeeld
zien dat van de scholen die

in een jaar tot de 10 procent
scholen met het laagste
schooleffect behoren, maar
een kwart het jaar daarop

weer in die groep zit. Voor
beleidsmakers en ouders is
het veel relevanter hoe een
school het gemiddeld over
meerdere jaren doet, waarbij
toevallige fluctuaties minder
een rol spelen. Ook blijken
de kenmerken en prestaties
van medeleerlingen invloed
te hebben op de prestatie
van individuele leerlingen en
daarmee op de leerresultaten
van de school.
Pas na correctie voor al deze
gegevens kan iets gezegd
worden over de onderwijs-
kwaliteit. Dan blijkt onder
andere dat de ervaring van
leraren direct invloed heeft
op de kwaliteit van het gege-
ven onderwijs. �

Meer informatie: www.cpb.nl/
verschillen-in-leerresultaten-
tussen-basisscholen

Foto: Hans Roggen
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actueel

campagne greenpeace

‘Alle scholen groene stroom’
Greenpeace is een campagne gestart om schoolbesturen over te halen voor groene
stroom te kiezen. Momenteel draait driekwart van de scholen op vervuilende
‘grijze’ stroom. Deze scholen moeten binnenkort een nieuwe energieleverancier
kiezen.

Met de campagne wil Green-
peace schoolbesturen ervan
overtuigen dat het belang-
rijk is bij de keuze van
een energieleverancier het
milieuaspect mee te wegen.
Belangrijk voor deze keuze is
Energie Voor Scholen (EVS).
Dit samenwerkingsverband
koopt voor 850 schoolbe-
sturen en 6.000 scholen de

energie in, ongeveer drie-
kwart van alle Nederlandse
schoolgebouwen. Op dit
moment komt de elektrici-
teit van deze scholen van
DVEP, een van de meest ver-
vuilende energieleveranciers
van Nederland. Het bedrijf
scoorde in de stroomranking
van de Consumentenbond,
WISE, Greenpeace en Natuur

en Milieu een dikke onvol-
doende en eindigde vrijwel
onderaan.
Voor de periode 2021-2025
zoekt het inkoopcollectief
EVS via aanbesteding een
nieuwe energieleverancier.
De koepels van schoolbestu-
ren bepalen voor april 2019
aan welke voorwaarden deze
aanbesteding moet voldoen.

Een van de campagnemid-
delen is een open brief aan
alle schoolbesturen. Door
deze brief te ondertekenen
kan iedereen schoolbesturen
oproepen zich uit te spreken
voor groene stroom. �

Ondertekenen brief
aan schoolbesturen:
www.greenpeace.org/nl/
alle-scholen-groen

Meer informatie:
https://wisenederland.nl/groe-
ne-stroom (stroomranking)
https://energievoorscholen.nl

(inkoopcollectief scholen)

18-23 maart

Ruim duizend
basisscholen en bso’s
ruimen zwerfafval op
In aanloop naar de 17e Landelijke Opschoondag
van NederlandSchoon op 23 maart slaan tussen
18 en 23 maart meer dan duizend scholen en
buitenschoolse opvanglocaties de handen ineen
om zwerfafval op te ruimen.

Wereldkampioen free-
runnen Bart van der
Linden geeft, samen met
wethouder Infrastructuur
en Duurzaamheid Harry
van Rooijen, op maandag
18 maart om 9 uur het
startschot bij basisschool
Bernadette in Veghel.

Basisscholen en bso’s uit heel Nederland kunnen zich opgeven
via www.supportervanschoon.nl �

Meer informatie:
www.supportervanschoon.nl

www.nederlandschoon.nl

vanaf 1 april aanvragen

Twee miljoen voor
technisch vmbo op
vso-scholen
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld
voor techniekonderwijs. Het kabinet trekt twee
miljoen per jaar uit om technisch vmbo op vso-
scholen in te richten. Vanaf 1 april 2019 kunnen de
scholen dit geld aanvragen.

Voor het technisch vmbo trekt het kabinet jaarlijks 100
miljoen euro extra uit. Twee miljoen ervan gaat naar het vso.
Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer. Omdat het vso een
aparte schoolsoort is, krijgt het niet automatisch de middelen
die voor het reguliere vmbo beschikbaar zijn.
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen binnen
het vso gaat het om 1.325 euro per techniek-leerling in 2018
en 2.650 euro per techniek-leerling in 2019. De gemengde
leerweg ontvangt de helft. Deze bedragen zijn gelijk aan de
bedragen die reguliere vmbo-scholen ontvangen. Vanaf 1 april
2019 kunnen vso-scholen dit geld aanvragen.
Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van
de regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo’s en
het bedrijfsleven opstellen. De vso-scholen die ook technisch
vmbo aanbieden, maken hiervan ook deel uit. �

Foto: Annemieke Kok

4

937731-02_004_04-Mar-19_14:14:30_walter



actueelactueel

aanmelden voor ontwikkelgroepen

AVS en PO-Raad stimuleren samenspel
schoolleiders en besturen
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit de eigen rol, dat is waar de
AVS en PO-Raad naartoe werken binnen de ontwikkelgroepen die zij in april, mei
en juni 2019 samen organiseren. Schoolleiders gaan dan met schoolbestuurders
in gesprek over hoe ze hun samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen
zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.

Binnen de ontwikkelgroepen
wordt gewerkt aan het opti-
maliseren van het samenspel
om de onderwijskwaliteit te
bevorderen. Deelnemers kun-
nen inzichten delen en ken-
nis opdoen over een krachtig
samenspel tussen schoollei-
ders en schoolbestuurders.

Ontwikkelpunten in
kaart
De AVS en de PO-Raad slaan
de handen ineen om de ont-
wikkelpunten in het samen-
spel van schoolleiders en

schoolbestuurders in kaart
te brengen. Een belangrijk
thema is onderwijskundig
leiderschap van schoolleiders.
Ook komt het vernieuwde
kader van de Inspectie van
het Onderwijs op bestuurlijk
niveau aan bod. Doel is dat
schoolleiders en schoolbe-
stuurders tijdens het traject
samen, maar ieder vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid,
werken aan de doorontwik-
keling van de kwaliteit van
onderwijs.
AVS-vicevoorzitter Ingrid

Doornbos: “Kwaliteit van
onderwijs maak je samen,
dat geldt niet alleen binnen
de school maar ook in de
bestuurlijke gemeenschap.
Ik zie dat schoolleiders en
bestuurders zoeken naar hun
rol hierin. Dit project wil een
bijdrage leveren aan deze
zoektocht, om zo de kwaliteit
van onderwijs en de regie
daarop verder te verbeteren.”

Opbrengsten
Goede voorbeelden en
opbrengsten van de

ontwikkelgroepen worden
verwerkt in een publicatie.
Ook organiseert de PO-Raad
samen met de AVS en VTOI-
NVTK (toezichthouders)
een aantal studiemiddagen
waarin de sector breder aan de
slag gaat met het versterken
van het samenspel van school-
leiders, schoolbestuurders en
toezichthouders.

Meedoen aan de
ontwikkelgroepen?
De AVS is op zoek naar school-
leiders die samen met hun
bestuurder willen deelnemen
aan de ontwikkelgroepen in
april, mei en juni 2019. In drie
bijeenkomsten ga je aan de
slag om het samenspel te ver-
sterken. Voor meer informatie
over de ontwikkelgroepen voor
schoolleiders en bestuurders
of direct aanmelden om deel te
nemen kun je terecht bij Ingrid
Doornbos, i.doornbos@avs.nl _

regionale regisseur moet uitkomst bieden

Absolute aantal thuiszitters iets gestegen
In schooljaar 2017/2018 is het absolute aantal thuiszitters iets gestegen ten opzichte van het schooljaar
daarvoor. Hoewel voor meer thuiszitters een oplossing is gevonden, komen er ook steeds weer nieuwe
thuiszitters bij. Daarom komt er per regio een regisseur die helpt te voorkomen dat jongeren thuis komen
te zitten en die bepaalt wat er moet gebeuren als iemand te lang thuiszit.

In schooljaar 2017/2018 is
voor 4.733 jongeren die mini-
maal twee dagen per maand
thuis kwamen te zitten een
oplossing gevonden waardoor
ze weer onderwijs krijgen.
In 2016/2017 gold dat voor
4.628 jongeren. Tegelijkertijd
is het absolute aantal thuis-
zitters niet gedaald. In het
hele schooljaar 2017/2018
hebben 4.479 jongeren
langer dan drie maanden

thuisgezeten. In 2016/2017
waren dat er 4.212. Veel
thuiszitters gaan weer terug
naar school, maar er komen
ook steeds weer nieuwe thuis-
zitters bij. Het percentage
thuiszitters van het totaal
aantal leerplichtigen is wel
iets gedaald: van 0,18 procent
in 2016/2017 naar 0,17 pro-
cent in 2017/2018. Dit komt
doordat het totaal aantal leer-
plichtigen is toegenomen.

Maatregelen
De partijen van het thuiszit-
terspact – ministeries van
OCW, VWS en J&V, VNG,
PO-Raad, VO-raad en Ingrado
– hebben afgesproken dat er
versneld extra maatregelen
komen. In iedere regio komt
een regisseur die bepaalt
wat er moet gebeuren als
een jongere na een bepaalde
termijn nog steeds thuis zit.
Deze regisseur kan helpen

de samenwerking tussen
de verschillende partijen
(school, samenwerkings-
verband, leerplichtambte-
naar, jeugdhulp, justitie)
te versterken. De regisseur
kan een voorzitter van een
samenwerkingsverband zijn,
maar ook een coördinator
van de gemeente of een
andere functionaris. _
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actueel

voor 20 maart aanstaande

Aanmelden Lang Leve de Muziek Wedstrijd
In de Lang Leve de Muziek Wedstrijd bedenkt een klas een originele muzikale act van anderhalve minuut.
Groepen 6 en 7 strijden daarbij om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die mag optreden
tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor Koningin Maxima. Alle scholen die meedoen krijgen een gratis
workshop op maat. Klassen kunnen tot uiterlijk 20 maart een filmpje van hun act inzenden.

Iedere klas die meedoet,
wordt sowieso beloond.
Klassen die niet worden uit-
genodigd voor de audities,
krijgen een gratis work-
shop op maat voor het hele
leerkrachtenteam op een
moment naar keuze.
De door een jury geselec-
teerde klassen houden een
auditieronde in een theater
in de eigen regio. Om de

klas hierop voor te bereiden
komt er een Vliegende Bri-
gadier naar de school toe:
een vakleerkracht muziek
die de klas tips en tricks
geeft en laat ervaren hoe
belangrijk en leuk het is om
meer met muziek te doen in
de klas.
De finalisten strijden in
de Lang Leve de Muziek
Show(s) om een plekje in

de Grootste Schoolband van
Nederland, die optreedt in
het Kerst Muziekgala 2019.
Ook in deze ronde komt er
gratis een Vliegende Briga-
dier op bezoek die de betref-
fende scholen tien uur helpt
bij de voorbereiding. �

Aanmelden:
www.meermuziekindeklas.nl/
nl/wedstrijd

beste politieke spotprent van 2018 volgens vo-leerlingen

Cartoonist Djanko wint Junior Inktspotprijs
Op 7 februari werd in Beeld en Geluid de Junior Inktspotprijs 2018 uitgereikt aan tekenaar Djanko. Hij verzorgt
ook de maandelijkse cartoon in Kader Primair.

Djanko kreeg de prijs voor
zijn tekening ‘Genderneu-
traal’, gepubliceerd op
Zone5300.nl en Civismundi.
nl. Deze werd door leerlingen
in het voortgezet onderwijs
uitgeroepen tot de beste
politieke spotprent van 2018.
Uit de beoordelingsformulie-
ren van de leerlingen blijkt
dat de winnende spotprent
het onderwerp genderneutra-
liteit op een ludieke manier
aankaart en je toch aan het
denken zet. ‘Je moet kunnen
zijn wie je zelf wil zijn’, ‘het
onderwerp is erg komisch
afgebeeld, ik begreep hem
direct’ en ‘de tekening geeft

op een grappige manier weer
dat er geen gender bestaat’
is een greep uit de enthou-
siaste reacties. De Junior
Inktspotprijs is in het leven

geroepen om leerlingen
op een speelse en media-
wijze manier kennis te laten
maken met maatschappelijke
of politieke vraagstukken.

Het is overigens niet eerste
keer dat Djanko in de prijzen
valt. Hij ging er eerder ook al
met de Junior Inktspotprijs
2005 vandoor. De Junior
Inktspotprijs is het kleine
broertje van de Inktspotprijs.

De tentoonstelling ‘Serieus
grappig’ over de grenzen
van satire is nog tot en met
zondag 15 september te zien
in Beeld en Geluid. Met onge-
veer tienduizend spotprenten
in de collectie biedt het een
overzicht van de geschiede-
nis van satire in de pers. �

Foto: Hans Roggen
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Onderdeel zijn van een multifunctionele

accommodatie (mfa) biedt scholen

geweldige kansen voor het delen van

ruimtes, energiebesparing en samenwerking.

Maar die voordelen krijg je niet op een

presenteerblaadje. Twee schoolleiders en de

directeur van Bouwstenen voor Sociaal delen

hun ervaringen en tips.

tekst marijke nijboer

De verwachtingen waren hoog toen Antares, een mfa in
Leusden, in 2011 werd geopend. Het gebouw, dat wordt
beheerd door een woningstichting, zou veel geld opbren-
gen en er zouden mooie dingen gebeuren. Dat eerste
lukte niet: de gemeente moest er flinke bedragen in pom-
pen om Antares overeind te houden. Die mooie dingen
gebeuren wel, al heeft dat even tijd gekost.
Aanvankelijk zaten basisschool De Loysder Hoek (pc), de
openbare daltonschool van hetzelfde bestuur, een peuter-
speelzaal, kinderdagverblijf en andere gebruikers (sport-
zaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek, café) allemaal
in hun eigen ruimte. “Los van elkaar en nog niet gericht
op samenwerking”, zegt directeur Matthijs van Reij van
basisschool De Loysder Hoek. “We zijn pas gaandeweg
kansen en mogelijkheden gaan zien. Het was niet: we
willen samenwerken, wat voor gebouw hebben we daar-
voor nodig? Eigenlijk sta je dan met 1-0 achter; iedereen
is al geïnstalleerd in zijn eigen compartiment.”
Antares moest bovendien de afgelopen twee jaar com-
merciëler gaan werken. De sportzaal wordt nu vaker
verhuurd aan externe gebruikers en het café, waar leer-
lingen vroeger kooklessen kregen, stelt haar ruimtes
minder vaak open voor schoolklassen.
Maar inmiddels werkt Van Reij nauw samen met de
andere school, de peuterspeelzaal en kinderopvang. Liefst
zouden ze zelfs opgaan in één organisatie. “Dat ging niet
omdat de kinderopvang deel uitmaakt van een landelijke
organisatie. We hebben ook gedacht aan een gezamen-
lijke onderbouw voor beide scholen, maar dat is lastig
vanwege de verschillende identiteiten. Ouders willen de
eigen identiteit graag terugzien, ook in een eigen plek in
het gebouw.”

thema _ de duurzame school

Over het thema

Het begrip ‘duurzaam’ is op meerdere
manieren uit te leggen: toekomstbestendig,
milieuvriendelijk, flexibel, et cetera. In dit
thema van Kader Primair benaderen we de
duurzame school dan ook vanuit verschillende
invalshoeken. Om te beginnen kijken we naar
de meerwaarde – maar ook de ongemakken
– van duurzaam ruimtegebruik door scholen.
Onderwijshuisvesting in een flexibele,
multifunctionele accommodatie met meerdere
gebruikers heeft veel voordelen maar ook
nadelen. En het vergt soms ‘omdenken’ in wat
een schoolgebouw is. Wat zijn de ervaringen
van schoolleiders?
Daarnaast gaan we in op de aandacht voor
duurzaamheid in het onderwijs zelf. Leerlingen
beseffen steeds meer dat de mens als
gebruiker van de aarde invloed heeft op het
welzijn van onze planeet. Hoe kunnen we ze
daar op school nog meer bewust van maken,
zonder het onderwijsprogramma verder te
belasten? Een hoogleraar duurzaamheid en de
schoolleiders uit het ontwikkelteam Mens &
Natuur van Curriculum.nu geven hun visie. En we
gaan te rade bij een afvalvrije school en een
school met een sloop- en recycleatelier.
Tot slot nemen we een kijkje op de duurzaamste
school – een integraal kindcentrum – van
Nederland. Met een ingenieus ijs(opslag)-
systeem en collectoren voor koeling in de
zomer en verwarming in de winter. Maar ook
hergebruik van (regen)water, aardgasvrij,
zonnepanelen, dakvegetatie en ga zo maar
door. De exploitatiekosten zijn met twee
derde gedaald. Betrokkenen vertellen over de
totstandkoming en, wederom, het betrekken van
leerlingen bij dit thema.

‘ j e  m o e t  e e n  b e e t j e  v a n  e l k a a r h o u d e n  o m  s a m e n  t e  k u n n e n  w o n e n ’
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Toch gebeurt er van alles. Een gezamenlijke werkgroep
zorgt voor allerlei verbindingen. De overdracht is ver-
beterd en op allerlei momenten ontmoeten peuters en
kleuters elkaar. Van Reij’s groep 1/2 speelt bijvoorbeeld
regelmatig met een maatjesgroep (kinderen uit dezelfde
groep van de andere school, red.).

Moeizame opstart Ingrid de Moel, directeur van
Bouwstenen voor Sociaal1, ziet mfa’s vaker moeizaam
opstarten. “Soms hebben twee scholen nieuwe gebou-
wen nodig en wordt er gezegd: het is beter als jullie

1  Bouwstenen voor Sociaal houdt zich bezig met maatschappelijk
vastgoed van scholen, gemeenten en andere (maatschappelijke)
organisaties. Binnen deze organisatie wisselen ruim 136 gemeenten,
scholen en andere maatschappelijke organisaties kennis en ervaring
uit, ontwikkelen ze tools voor de (semi)publieke sector en kaarten ze
landelijk zaken aan.

uit je mfa?
samengaan. Zelf zouden ze liever apart blijven, maar
dat nieuwe gebouw is fijn, dus ze gaan er in mee.
Al gauw worden er dan in het gebouw nieuwe muren
en deuren geplaatst.” De Moel was in mfa’s waar men
de koffieruimte deelde, maar elke organisatie z’n eigen
kopjes en koffieapparaat had. “Je moet echt een beetje
van elkaar houden om samen te kunnen wonen”, con-
cludeert ze.
Gelukkig vinden partners elkaar na verloop van tijd
soms toch. In Leusden moesten ze ‘een beetje om de
technische problemen heen denken’, zegt schooldirec-
teur Van Reij. Wilden de gebruikers van het pand elkaar
bezoeken, dan moesten ze buitenom. Inmiddels kun-
nen leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar
binnendoor met sleutels bereiken. Gymzaal en buiten-
ruimtes worden gebruikt door de scholen en de buiten-
schoolse opvang. In de ruimte van de peuterspeelzaal
en kinderopvang zitten ’s middags leerlinggroepjes.

‘ j e  m o e t  e e n  b e e t j e  v a n  e l k a a r h o u d e n  o m  s a m e n  t e  k u n n e n  w o n e n ’

Hoe haal je het beste

Het ontwerp voor De Kleine Zavel in Erembodegem
(B) bestaat uit een kleuterschool die opgaat in
een woonomgeving met koopwoningen. Op de
speelplaats kunnen verschillende activiteiten

plaatsvinden, ook voor de omwonenden.
Deze mfa komt niet in het artikel voor.

Beeld: Johan De Wachter Architecten BV
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De tien jaar oude Noorderbreedte is een verzamelge-
bouw voor zo’n beetje alle voorzieningen in het dorp:
bibliotheek, dorpshuis, apotheek, huisarts, fysiothera-
pie, GGD, GGZ, peuterspeelzaal, kinderopvang en soci-
aal team. De biljartclub en andere verenigingen huren
er ruimtes.
De bewoners en bezoekers moesten wel met het
gebouw leren omgaan. Hoving: “Vooral in het begin was
er veel gesjouw door het pand. Over het delen van ruim-
tes moet je heel goede afspraken maken. Wij besloten
om de gangen door het hele gebouw open te laten, maar
de lokalen en alle andere ruimtes zijn afgesloten. Dat is
even wennen, maar als ik nu naar boven ga om te kopi-
eren, neem ik automatisch mijn sleutel mee. Eén sleutel
past op al onze ruimtes.”

Duurzaam beheer Ingrid de Moel van Bouwstenen
voor Sociaal schetst hoe mfa’s op meerdere manieren
duurzaam kunnen zijn. “Allereerst fysiek: alle ruimtes
die je niet nodig hebt, hoef je niet te verwarmen en
schoon te maken. Er is slimme technologie beschikbaar
die een goed overzicht geeft over het gebruik. Wordt
het gebouw op een bepaalde dag maar beperkt gebruikt,
dan beslis je bijvoorbeeld om de bovenverdieping niet
te gebruiken. Daar kun je je installaties op instellen.
Zo kom je tot duurzaam beheer.”
Met behulp van ict kun je ook het sleutelbeheer goed
regelen. “Je kunt van achter je computer regelen wie
bepaalde ruimtes mag betreden. Deze mensen kunnen
er in met behulp van hun mobiele telefoon.”
Maar mfa’s kunnen ook sociaal duurzaam zijn. De Moel:
“Als je op organisatieniveau wilt samenwerken, moet je
investeren in een duurzame relatie. Een gebouw samen
gebruiken is voor de lange termijn, dus het is belangrijk
dat je vrienden blijft.” Voor een duurzame samenleving,
zegt zij, is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten.
“Dan moet je zo’n gebouw ook als ontmoetingsplek

De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang geven
creatieve vakken aan groep 7 en 8 van De Loysder Hoek.
In de onderbouw lunchen de pedagogisch medewerkers
met kleine groepjes leerlingen. Ze lezen dan ook een
verhaaltje en koppelen daar een activiteit aan. Van Reij:
“En ik zie dat groep 3- leerkrachten van beide scholen
bij elkaar langsgaan om te praten over het leesproces,
elkaar kritische vragen stellen en hun resultaten vergelij-
ken. Dat kan goed, want we hebben dezelfde populatie.
Die samenwerkingen zijn echt een pluspunt; dat was in
een eigen gebouw niet gebeurd.”

Goede afspraken Ook in de Noorderbreedte, een
mfa in het Drentse Nieuw Buinen, wordt flexibel met
ruimtes omgegaan. Maria Hoving, directeur van basis-
school De Poolster: “Tijdens schooluren gebruiken wij
het speellokaal, daarna komt de kinderopvang en ‘s
avonds zit het dorpshuis erin. Als onze klassen voorstel-
lingen geven, gaat de flexibele wand eruit en krijgen we
er een stuk ruimte van het dorpshuis bij.”

In mfa de Noorderbreedte in het Drentse Nieuw Buinen zijn gehuisvest:
basisschool De Poolster, de bibliotheek, het dorpshuis, de apotheek,
huisarts, fysiotherapie, GGD, GGZ, peuterspeelzaal, kinderopvang en een
sociaal team. De biljartclub en andere verenigingen huren er ruimtes.

In mfa Antares in Leusden zitten basisschool De Loysder Hoek (pc), de
openbare daltonschool van hetzelfde bestuur, een peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en andere gebruikers (sportzaal, buitenschoolse
opvang, bibliotheek, café).

‘ j e  w o r d t  f l e x i b e l  e n  l e e r t  h e t
i d e e  lo s  t e  l at e n  d at  e e n  b e pa a l d e
r u i m t e  v a n  j o u  i s ’
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durven zien voor mensen uit de buurt. Als je de school
ziet als een plek waar kinderen leren om een sociaal
duurzame samenleving op te bouwen, waar ze leren
omgaan met elkaar en met tegenstellingen, is een mfa
fantastisch.”

Het is helemaal mooi als de gebruikers van een mfa ook
toegroeien naar duurzame programmering. De Moel:
“Onder schooltijd staan sportaccommodaties vaak leeg.
Is het niet vreemd dat we kinderen overdag in de klas
laten zitten, terwijl er problemen zijn met obesitas?
En dat ze na school ineens moeten sporten? Je zou leren
en bewegen veel meer met elkaar kunnen integreren.”

Voor- en nadelen Basisschool De Poolster plukt de
vruchten van de nauwe samenwerking met de peuter-
speelzaal, het dorpshuis en de bibliotheek. Directeur
Hoving: “Het is heerlijk om niet meer te hoeven reizen
naar de bibliotheek of het dorpshuis en we hoeven daar-
voor geen ouders meer te regelen. Bij de jaarafsluiting
van groep 8 zet het dorpshuis de stoelen klaar en zij
zorgen voor koffie. Daar betalen we wel voor.”

thema _ de duurzame school

MFA Dorpshart Neck (komt niet in het artikel voor) omvat een
basisschool, peuterspeelzaal, gymzaal, dorpshuis, toneelzaal
en twaalf appartementen. Er is vaak dubbelgebruik mogelijk,
bijvoorbeeld in de vorm van werkplekken voor leerlingen. Foto: BBHD
architecten & ingenieurs

‘a l s  j e  d e  s c h o o l  z i e t  a l s  e e n
p l e k  w a a r  k i n d e r e n  l e r e n  o m
e e n s o c i a a l  d u u r z a m e  s a m e n l e v i n g
o p  t e  b o u w e n ,  i s  e e n  m fa
fa n ta s t i s c h ’

m fa - t i p s

• Ga liefst al lang voor de bouw intern de discussie aan

met personeel en ouders: wie willen we zijn en wat

past bij ons? Bouwstenen voor Sociaal ontwikkelde

het Scholenkwartet, waarmee je samen op zoek kunt

naar een antwoord op die vraag: www.bouwstenen.nl/

bouwstenenpublicaties

• Kies partners die ook de meerwaarde van een mfa zien

en qua ruimtegebruik goed op je school aansluiten

• Bedenk wat je elk apart en samen wilt doen en pas daar

de bouwplannen op aan

• Gebruik ict voor sleutelbeheer en zuinig energieverbruik

• Stel samen spelregels op voor het samenwonen

• Blijf in gesprek met de partners; los strubbelingen op

voordat ze groot worden

Ze ziet ook nadelen. “Als je een eigen gebouw gewend
bent, is het best lastig om constant te moeten overleggen
en ruimtes te delen. De één ruimt netjes op, de ander
niet. Verder is er altijd reuring, het is nooit echt stil.”
En nog iets: “De klimaatbeheersing is een drama, daar
wordt aan gesleuteld.” Maar de voordelen wegen zwaar-
der. “Gelukkig zien alle partijen die. Als dat niet zo is,
moet je er niet aan beginnen.”
Directeur Van Reij van De Loysder Hoek: “Wij zitten in
een groeiwijk en de scholen zitten vol. Qua ruimtes is
het hier wel eens krap. Maar we hebben leren geven en
nemen. Je wordt flexibel en leert het idee los te laten
dat een bepaalde ruimte van jou is. We komen er altijd
wel uit.” _

11k ader prim air m a art 2019

937731-02_011_28-Feb-19_13:38:22_walter



‘h e t  b eg in t  s t eed s  m eer  t e  l e v en ’

Duurzaamheid is niet iets wat er ook nog ‘bij

moet’ in het onderwijsprogramma. Scholen doen

er al heel veel aan en de kunst is om hiertussen

de verbinding te leggen, meent hoogleraar duur-

zaamheid Arjen Wals. In het nieuwe curriculum

komt duurzaamheid in alle opdrachten terug.

tekst daniëlla van ’t erve

Scholen moeten
duurzaamheid

gaan ademen

“De focus ligt te veel op de economie.
We leiden jongeren op om flexibel te
kunnen bewegen op de arbeidsmarkt
en zich te onderscheiden om te kun-
nen concurreren”, legt Arjen Wals
uit. Hij is hoogleraar en houder van
de Unesco-chair op het gebied van
duurzaamheid aan de Wageningen
Universiteit en de Universiteit van
Gotenburg in Zweden. “Het solidari-
teitsdenken, waarin we zorgen voor
elkaar en de omgeving, wordt nauwe-
lijks ontwikkeld en dat leidt tot een
planeet die niet meer duurzaam is.
We lopen nu tegen ecologische en ethi-
sche grenzen aan; kijk naar de klimaat-
verandering of de toenemende sociale
ongelijkheid in de wereld.”

thema _ de duurzame school

Hoogste tijd dus om duurzaamheid op de onderwijsa-
genda te zetten. “Maar zie het niet als iets wat er ook
nog bij moet”, zegt hij. “Scholen doen namelijk al heel
veel aan duurzaamheid en ieder thema raakt eraan.
De kunst is om hiertussen de verbinding te leggen.
Dat vraagt misschien wel om een andere grondhouding,
waarin openheid en contact met elkaar en de omgeving
belangrijk zijn en kinderen ontdekkend kunnen leren.
Dan ontstaan levende, lerende scholen die duurzaamheid
ademen.”

Aantrekkelijker onderwijs Volgens Wals levert
het aantrekkelijker onderwijs op. “Duurzaamheid is een
katalysator voor onderwijsvernieuwing, waarin je leer-
lingen betrekt bij onderwerpen die aansluiten bij hun
leefwereld. Ze leren creatieve oplossingen te zoeken voor
complexe vraagstukken en ervaren dat ze zelf invloed
kunnen uitoefenen om iets te veranderen. Dat is belang-
rijk en werkt motiverend, waardoor het lesgeven leuker
wordt.”
Als je wilt, kun je direct beginnen, meent hij.
Bijvoorbeeld door samen met het team en de leerlin-
gen een analyse te maken van hoe duurzaam de school
op dit moment is. “Ga als een soort detectives na hoe
iedereen naar school komt, wat er wordt gegeten, hoe
het staat met verlichting, afval of energie. En probeer
dan met elkaar ambities te formuleren. Zoals ‘liever
twee egels dan duizend tegels’, waarbij je tegels uit het
schoolplein haalt om er een tiny forest van te maken.
Ga ook na hoe je dit kunt koppelen aan lessen die je toch
al moet geven. Er zijn veel netwerken die een school
daarbij kunnen ondersteunen, zoals de duurzame pabo.”
(duurzamepabo.nl, red.)

Arjen Wals is hoogleraar
duurzaamheid aan de
Wageningen Universiteit
en de Universiteit van
Gotenburg in Zweden.
Hij werkt al 25 jaar
aan natuur-, milieu- en
duurzaamheidseducatie.
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‘h e t  b eg in t  s t eed s  m eer  t e  l e v en ’

>

In de 25 jaar dat Wals aan natuur-, milieu- en duur-
zaamheidseducatie werkt, ziet hij een ommekeer:
scholen willen nu zelf met het onderwerp aan de slag.
“Bevlogen leraren weten de omgeving al als vertrek-
punt voor het onderwijs te nemen. Bijvoorbeeld door
een les over de kringloop te geven op het moment dat
een leerling een spin in de klas ontdekt. Of door samen
te onderzoeken wat de beste oplossing is voor de ver-
lichting in het lokaal. Zo liggen er allerlei thema’s voor
het oprapen, maar doordat veel scholen vastzitten aan
bepaalde doelen of methoden, lukt het nauwelijks om
die ruimte goed te benutten.”

DNA Wals is dan ook blij dat duurzaamheid een van
de pijlers in het nieuwe curriculum wordt. Het ontwik-
kelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu heeft inmid-
dels de essenties van het leergebied in zeven grote
opdrachten uitgewerkt. “Duurzaamheid moet eigenlijk
in het DNA van scholen komen. Het is dus geen apart
onderwerp, maar komt in alle opdrachten terug”, legt
Marleen de Goeij uit. Ze is directeur van basisschool De

Alle leerlingen een dopper
Basisschool de Rossenberg in Leusden is

sinds twee jaar afvalvrij, net als alle andere

dertien basisscholen in de gemeente. Twee

jaar geleden startten zij met het programma

‘Afval op school’ van Rijkswaterstaat

(www.afvalopschool.nl, red.). De scholen

werkten hierin nauw samen met de NME-

werkgroep ‘De Groene Belevenis’. Er kwa-

men drie afvalbakken: voor PMD (plastic,

metaal, drankpakken), GFT (groente-,

fruit- en tuinafval) en restafval. In de lessen

werd aandacht besteed aan het belang van

afvalscheiding en -preventie. Alle leerlingen

kregen een gratis dopper om het gebruik

van drinkpakjes te verminderen. “Daarnaast

stimuleren we kinderen om groente en

fruit mee te nemen. Lege drinkpakjes of

verpakkingen van tussendoortjes gaan in

de broodtrommel mee terug naar huis, om

ouders bewust te maken dat we afvalvrij

zijn”, vertelt Maeyke

Wiggers, directeur

van de Rossenberg.

“Daardoor hebben

we het restafval flink

verminderd.

Voorheen hadden we dagelijks een zak per

klas, nu nog niet eens een per week.”

Met als bijkomend voordeel dat het

ook nogal in de portemonnee scheelt.

De gemeente hielp daarbij door het afval

van de scholen niet als bedrijfsafval te zien.

Wiggers: “We kunnen de bakken dus gewoon

aan de straat zetten”, zegt ze. “Een zoek-

tocht was wel hoe we omgaan met het

gft-afval, gezien de fruitvliegjes in de zomer.

We werken nu met emmertjes die na het eten

geleegd worden in de container. De kunst is

om het de leerkrachten en leerlingen zo mak-

kelijk mogelijk te maken. Het is voor iedereen

inmiddels al heel gewoon en dat is ook wat

je wilt, zodat deze generatie kinderen dit zal

doorgeven aan de volgende.”

Leerlingen van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden
bedachten een plan voor zonnepanelen. Ze schreven bedrijven
aan en zochten subsidie. Er liggen nu 654 zonnepanelen op het
dak, die leerlingen zelf hebben helpen leggen. Op een grote tv in
de hal is te zien hoeveel energie er verbruikt wordt.

“We hebben het restafval flink verminderd. Voorheen hadden we
dagelijks een zak per klas, nu nog niet eens een per week.”
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GEZONDE SCHOOL MET VEEL DAGLICHT,
VERSE LUCHT EN AANGENAME
BINNENTEMPERATUREN
Dat basisschool Sancta Maria in Gentbrugge aan
een capaciteitsuitbreiding toe was, lag aan de
basis van een nieuwbouw met 3 extra klassen, een
refter en gymzaal. Een gezond en comfortabel
binnenklimaat was daarbij een absolute prioriteit.

Aline Noyelle (directrice basisschool
Sancta Maria): “Uiteraard moesten we
voor dit nieuwbouwcomplex rekening
houden met de geldende normen.
Maar daarnaast waren we vooral ook
zelf – net zoals de architecte – vra-
gende partij voor ruime klassen met
veel daglicht én gezonde binnenlucht.
Dat heeft nu eenmaal een effect op
de concentratie en gezondheid van de
leerlingen.”

Architecte Mieke Vrindts: “In overleg
met het schoolbestuur en de directie
werden de verschillende ventilatiesy-
stemen besproken (C+ of D).
Aangezien men niet kon garanderen
dat een balansventilatiesysteem
(D) ononderbroken onderhouden en
nagezien zou kunnen worden, werd
uiteindelijk gekozen voor een vraag-
gestuurd C-systeem met natuurlijke
toevoer van verse lucht via raamven-
tilatieroosters en mechanische afvoer
van vervuilde binnenlucht.”

Energiezuinig en
onderhoudsvriendelijk
ventileren op maat
“We zijn ook heel blij met de gro-
traamroosters die – naast de basis-
toevoer van verse buitenlucht via
de Invisivent ventilatieroosters van
Renson – zorgen voor extra verse
lucht in de klassen,”  klinkt het
bij Aline Noyelle. “Ik merk dat de
leerkrachten die luiken trouwens
heel vaak openen tijdens de speel-
tijden of de lessen zelf voor extra
verse lucht. De leerlingen hoeven
dus nooit ‘in een gesloten doos’ te
vertoeven.”

Dat dat kan, heeft het nieuwe
schoolgebouw van Sancta Maria
ook te danken aan de Healthcon-
nectoren van Renson. Die ventila-
tiekleppen per klaslokaal zijn aan-
gesloten op de centrale ventilatie-
unit. Ze zijn uitgerust met sensoren
die continu het CO2-gehalte in de

binnenlucht meten en op basis daar-
van het afvoerdebiet van de vervuilde
binnenlucht regelen. Dat zorgt ervoor
dat de ventilatie per klaslokaal gere-
geld wordt. Wanneer in een ruimte
niemand aanwezig is, gaat daar het
ventilatiedebiet automatisch terug
naar z’n minimum stand waardoor er
geen onnodige energie verloren gaat.

Aangename
binnentemperaturen
Aline Noyelle: “Het vroeg wel wat
afstemmingswerk om de temperatuur-
regeling voor vloerverwarming af te
stemmen op het C+ ventilatiesysteem,
maar in de praktijk vormt dat intussen
geen enkel bezwaar meer.” De grote, in-
braakwerende raamroosters kunnen op
warme dagen bovendien ook  dienen
om ‘s nachts gratis koelere lucht bin-
nen te halen om de klassen af te koelen,
terwijl de school toch ‘afgesloten’ blijft
en ook muggen geen weg naar binnen
vinden. In combinatie met screens
draagt dat op een natuurlijke manier
mee bij tot aangename binnentempe-
raturen.

Meer info: www.renson.eu

– Advertorial –

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 27-02-19   10:48
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thema _ de duurzame school

Poeljeugd voor ervaringsgericht leren en lid van het
ontwikkelteam. “Bij de opdracht ‘Systemen en uitwis-
seling’ kun je bijvoorbeeld de vraag stellen: hoe kun
je zaken technisch zo verantwoorden dat ze duurzaam
werken? Zo kun je dit thema in alle opdrachten terug
laten komen.”

Voor het eerst wordt een curriculum geschreven met
een doorgaande lijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Waar kinderen op de basisschool vooral spelenderwijs
leren, gaan scholieren dieper op de inhoud in. “Op die
manier raak je van jongs af aan bewust van onze leef-
wereld en hoe je daar goed voor zorgt. En dat is voor
iedereen belangrijk, of je nu 4 of 94 bent”, vult mede-
ontwikkelteamlid Annick Dezitter aan. Zij is rector
van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden, waar
leerlingen zelf een plan voor zonnepanelen bedachten

en uitvoerden. “Ik achtte de kans dat het plan haalbaar
zou zijn, niet zo groot. Maar juist doordat het om een
echte, zinvolle opdracht ging, raakten leerlingen enorm
gemotiveerd. Ze schreven verschillende bedrijven aan
en zochten uit hoe het zat met subsidies. En het is ze
gelukt: er liggen nu 654 zonnepanelen op het dak, die
leerlingen zelf hebben helpen leggen. Op een grote tv
in de hal is te zien hoeveel energie er verbruikt wordt.
Echt fantastisch.” Duurzaamheid speelt nu steeds vaker
een rol in de lessen. Zo is een plan voor led-verlichting
gerealiseerd en bedenken leerlingen duurzame gerech-
ten voor de Hortus Botanicus. “Op alle mogelijk manie-
ren proberen we leerlingen te stimuleren om kritisch
na te denken en bewuster met hun omgeving om te
gaan. Niet iedereen vindt duurzaamheid een interes-
sant onderwerp, maar het begint wel steeds meer
te leven.”
Scholen hoeven volgens de beide schoolleider-ontwik-
kelaars zeker niet te wachten tot het nieuwe curricu-
lum er is. Directeur De Goeij: “Er zijn mogelijkheden
genoeg om als school duurzaam bezig te zijn, van afval-
scheiding tot warmetruiendag. Daarnaast zijn er talloze
momenten om het onderwerp in de les aan de orde stel-
len en het gesprek op gang te brengen.” “Heb het lef
om buiten kaders te denken en leerlingen bij plannen
te betrekken”, zegt rector Dezitter. “Als je alle beren die
je op de weg ziet naast je neerlegt, zul je versteld staan
hoeveel goeds eruit voortkomt.” _

Kinderen runnen sloop- en recycleatelier
Leerlingen van basisschool de Fonkelsteen

in Zaltbommel bedachten een plan voor een

sloop- en recycleatelier. Ouders en buurtbe-

woners kunnen spullen brengen, die de kin-

deren vervolgens demonteren en sorteren.

De onderdelen gebruiken ze om kunstwer-

ken te maken voor de verkoop. Een kun-

stenaar gaat hen hierbij helpen en de met

opbrengst willen ze hun groene schoolplein

verder vormgeven. Het plan is ontstaan en

ontwikkeld in het kader van het project ‘De

ideale school’ van de provincie Gelderland.

Op 18 maart wordt het atelier geopend en

starten de workshops. Jessie Mulder, direc-

teur van de Fonkelsteen: “Als je weet welk

effect je handelen heeft, word je zorgzamer

voor de wereld om je heen. Een positief,

optimistische aanpak is belangrijk en je ziet

dat ondernemend leren daarin erg aanslaat.

Dat zorgt voor veel enthousiasme op school,

ook bij de ouders. Het plan voor het atelier

bouwt voort op het initiatief van leerkracht

Marga van Gijn voor het werken met loose

parts: losse onderdelen en restmaterialen

die de creativiteit en fantasie van kinderen

prikkelt. Op die manier stimuleer je leerlin-

gen en leerkrachten om het te doen met wat

er al is. Voor scholen die met duurzaamheid

aan de slag willen, kan het verzamelen van

verschillende materialen een goede eerste

stap zijn. Dat is vrij eenvoudig uit te voeren,

terwijl het leerlingen direct inzicht geeft in

hoeveel en wat we allemaal weggooien.”

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

Ouders en buurtbewoners kunnen spullen
brengen, die de kinderen vervolgens
demonteren en sorteren.

GEZONDE SCHOOL MET VEEL DAGLICHT,
VERSE LUCHT EN AANGENAME
BINNENTEMPERATUREN
Dat basisschool Sancta Maria in Gentbrugge aan
een capaciteitsuitbreiding toe was, lag aan de
basis van een nieuwbouw met 3 extra klassen, een
refter en gymzaal. Een gezond en comfortabel
binnenklimaat was daarbij een absolute prioriteit.

Aline Noyelle (directrice basisschool
Sancta Maria): “Uiteraard moesten we
voor dit nieuwbouwcomplex rekening
houden met de geldende normen.
Maar daarnaast waren we vooral ook
zelf – net zoals de architecte – vra-
gende partij voor ruime klassen met
veel daglicht én gezonde binnenlucht.
Dat heeft nu eenmaal een effect op
de concentratie en gezondheid van de
leerlingen.”

Architecte Mieke Vrindts: “In overleg
met het schoolbestuur en de directie
werden de verschillende ventilatiesy-
stemen besproken (C+ of D).
Aangezien men niet kon garanderen
dat een balansventilatiesysteem
(D) ononderbroken onderhouden en
nagezien zou kunnen worden, werd
uiteindelijk gekozen voor een vraag-
gestuurd C-systeem met natuurlijke
toevoer van verse lucht via raamven-
tilatieroosters en mechanische afvoer
van vervuilde binnenlucht.”

Energiezuinig en
onderhoudsvriendelijk
ventileren op maat
“We zijn ook heel blij met de gro-
traamroosters die – naast de basis-
toevoer van verse buitenlucht via
de Invisivent ventilatieroosters van
Renson – zorgen voor extra verse
lucht in de klassen,”  klinkt het
bij Aline Noyelle. “Ik merk dat de
leerkrachten die luiken trouwens
heel vaak openen tijdens de speel-
tijden of de lessen zelf voor extra
verse lucht. De leerlingen hoeven
dus nooit ‘in een gesloten doos’ te
vertoeven.”

Dat dat kan, heeft het nieuwe
schoolgebouw van Sancta Maria
ook te danken aan de Healthcon-
nectoren van Renson. Die ventila-
tiekleppen per klaslokaal zijn aan-
gesloten op de centrale ventilatie-
unit. Ze zijn uitgerust met sensoren
die continu het CO2-gehalte in de

binnenlucht meten en op basis daar-
van het afvoerdebiet van de vervuilde
binnenlucht regelen. Dat zorgt ervoor
dat de ventilatie per klaslokaal gere-
geld wordt. Wanneer in een ruimte
niemand aanwezig is, gaat daar het
ventilatiedebiet automatisch terug
naar z’n minimum stand waardoor er
geen onnodige energie verloren gaat.

Aangename
binnentemperaturen
Aline Noyelle: “Het vroeg wel wat
afstemmingswerk om de temperatuur-
regeling voor vloerverwarming af te
stemmen op het C+ ventilatiesysteem,
maar in de praktijk vormt dat intussen
geen enkel bezwaar meer.” De grote, in-
braakwerende raamroosters kunnen op
warme dagen bovendien ook  dienen
om ‘s nachts gratis koelere lucht bin-
nen te halen om de klassen af te koelen,
terwijl de school toch ‘afgesloten’ blijft
en ook muggen geen weg naar binnen
vinden. In combinatie met screens
draagt dat op een natuurlijke manier
mee bij tot aangename binnentempe-
raturen.

Meer info: www.renson.eu

– Advertorial –

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 27-02-19   10:48

15k ader prim air m a art 2019

937731-02_015_28-Feb-19_13:38:24_walter



h e t  d u u r z a a m s t e  s c h o o l g eb o u w  va n  n ed er l a n d

De Udense basisscholen De Brinck en De Petteflet huizen samen onder één dak: een groen dak

met zonnecollectoren. Samen met de andere voorzieningen van IKC ’t Speelplein kregen zij een

bijzonder duurzaam schoolgebouw, nadat een brand hun oude pand vier jaar geleden in de as

legde. tekst lisette blankestijn

Een ijsberg

thema _ de duurzame school

IKC ’t Speelplein: een bijzonder duurzaam schoolgebouw. Een betonnen bak
onder het schoolplein bevat afhankelijk van het seizoen ijs of water (verwarmd
via collectoren op het dak) om het gebouw mee te koelen of verwarmen
(SOLAREIS-systeem). Foto’s: Beau Rutten

als goudmijn
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>

h e t  d u u r z a a m s t e  s c h o o l g eb o u w  va n  n ed er l a n d

Middenin het gebouw bevindt zich een indrukwekkende
ruimte, met het formaat van een klein lokaal. Zoemende
apparaten. Een wirwar aan blinkende buizen met talloze
metertjes. Een groot blauw reservoir en roestvrijstalen
wanden. Kunststof kastjes aan de muur, met flikkerende
lampjes en digitaal verspringende cijfers. Een techniek-
lokaal? Ja, maar niet voor de leerlingen. Het is een soort
controlekamer waar allerlei installaties staan. De direc-
teur van de twee scholen, Klaske van den Berg, contro-
leert hier dagelijks of alles goed werkt. Meestal is dat ook
het geval, vertelt ze. “Af en toe hebben we nog last van
kinderziektes, en als het ’s zomers heel erg warm is heb-
ben we niet genoeg ijs.”
Dat ijs ligt opgeslagen in een betonnen bak onder het
schoolplein. Aan de noordzijde van het gebouw liggen
collectoren op het dak. Die halen warmte uit de lucht om
het water van de bak te verwarmen (collectoren hebben
geen zon nodig, panelen voor de stroom wel, die liggen
op de zuidzijde, red.). In de winter wordt het gebouw
verwarmd door de opgeslagen warmte te onttrekken.
Door dit continu te doen, ontstaat er uiteindelijk ijs in
de bak. Dit ijs, eigenlijk een restproduct, wordt in de
zomer gebruikt om het gebouw te koelen. Het geheim
van deze techniek (het SOLAREIS-systeem, red.): op de
juiste momenten warmte in de bak stoppen of juist
warmte onttrekken. Slimme regeltechniek stuurt alles
aan om het klimaat in het gebouw optimaal te krijgen.
De basisverwarming is geregeld met vloerverwarming;
de gewenste temperatuur is per lokaal na te regelen met
warme of koele lucht die uit gaatjes in het plafond komt.
Het is een gesloten systeem, maar ramen mogen toch
gewoon open.
“Een prettig, licht gebouw waar we heel bij mee zijn”,
vindt Van den Berg. Als duurzaamste schoolgebouw van
Nederland trok het al flink wat belangstelling. “De eerste
periode na ingebruikname kreeg ik wekelijks kijkers op
bezoek”, vertelt de directeur. Het was ook pionieren: “We

hebben lang moeten zoeken voordat we een bedrijf von-
den met verstand van ons ijssysteem, om het te kunnen
inregelen.”

Waterles “We nemen de leerlingen mee in onze
aandacht voor dit thema”, vertelt Van den Berg. “Ook in
andere opzichten is dit een extreem duurzaam gebouw.
De kinderen vinden dat normaal. Van grauw regenwater
in de toiletten kijken zij al niet meer op. We koppe-
len de uitleg van hoe onze wc werkt aan de waterles.
We koken op inductie, want we hebben geen gas.
We leggen uit wat de zonnepanelen op het dak doen,
al zien ze die niet. Maar de plantjes op datzelfde dak
ruiken ze soms wel, en daar praten we over met elkaar.
Voor onze waterhuishouding, met infiltratiekratten
waarin we water opvangen, kregen we de Groen-Blauwe
handdruk van het waterschap. Dat bedrag gebruiken we
voor een afvalbak op het plein, waarmee we gescheiden
afval verzamelen.”

Kostenbesparing Het nieuwe gebouw levert de
gebruikers een flinke besparing op de energiekosten op:
de exploitatiekosten zijn met twee derde gedaald tot
circa 10 duizend euro per jaar, vertelt directeur Van den
Berg. Dat het IKC zich na die noodlottige brand zo’n
mooi duurzaam gebouw kon veroorloven, is te danken
aan de verzekeringsmaatschappij (die een duurzaam-
heidspremie toekende), subsidieregelingen en het aan-
gepaste bouwproces.

Bouwproces Dat bouwproces was een succesver-
haal, vertelt Bart Schoemaker. Hij is collegevoorzitter
van Stichting KIEM, het schoolbestuur dat samen met
SAAM-scholen de leiding had in het bouwtraject van
het IKC. “Er is gewerkt volgens het bouwteamprincipe,
maar dan net even iets anders. Normaal is de aanne-
mer in de lead, nu was het onderwijs dat – ondersteund

In de ‘controlekamer’ staan allerlei installaties met slimme regeltechniek om het koelende en
verwarmende ‘ijssysteem’ te monitoren en het klimaat in het gebouw optimaal te krijgen.
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Direct energie besparen: ‘Wacht niet op nieuwe wetgeving’

Waar in Uden na de brand een nieuw schoolgebouw verrees, hebben de meeste schooldirecties te maken met een
bestaand gebouw. Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK legt uit dat ook zij in de meeste gevallen vrijwel
direct energie kunnen besparen.

Van Zandwijk: “Bijvoorbeeld door de syste-

men voor verwarming en ventilatie zuiniger

af te stellen. Om het effect te kunnen meten

is het wel zinvol eerst iemand binnen de

school verantwoordelijk maken voor het

energiebeheer. Inzicht in het sluimerver-

bruik (de energie die wordt verbruikt als de

school niet in gebruik is, red.) kan al een

eerste forse besparing opleveren.”

40+ gebouwen
Steeds meer scholen zien dat er flink

geld valt te verdienen met duurzaamheid.

“Het klinkt te mooi om waar te zijn”, weet

Van Zandwijk, “maar bij de Green Deal-

scholen bleek dat dit vooral rond het veer-

tigste levensjaar van een school echt kan.

Dan zijn meerdere onderdelen van de bouw-

kundige schil (kozijnen, gevel en dak) tege-

lijkertijd aan vervanging toe: hét moment

om een slimme kwaliteitsverbetering van de

huisvesting door te voeren. De gebouwschil

van gebouwen uit de jaren zeventig bestaat

voor een groot deel uit kozijnen. Als de

buitenkozijnen aan vervanging toe zijn, is

dat dus een ideaal moment om deze school-

gebouwen te verduurzamen.”

Niet wachten
Wachten op stimuleringsregelingen, klimaat-

akkoorden en subsidiedeals is niet altijd

zinvol, vindt Van Zandwijk. “Vanuit onze lan-

delijke kennisfunctie krijgen wij veel vragen

over subsidieregelingen. Sommige maatre-

gelen verdienen zich echter zó snel terug dat

je daar als school geen subsidies voor nodig

hebt. De klimaatdiscussie gaat vaak over

keuzes die pas op termijn een uitwerking

krijgen. Ons advies is: wacht niet op nieuwe

wetgeving, maar ga vooral zelf aan de slag.

Laat je informeren over de mogelijkheden die

er al zijn en die direct tot een besparing op

de exploitatie kunnen leiden.”

Kennis delen
Schoolleiders zijn over het algemeen geen

bouwexperts. De leergang ‘Regisseur

Onderwijs en Gebouw’ van het AVS Centrum

Educatief Leiderschap besteedt veel aan-

dacht aan duurzame huisvesting. Daarnaast

is het Kwaliteitskader Huisvesting (te down-

loaden via Ruimte-ok.nl) een goed hulpmid-

del voor scholen die op het punt staan hun

school te gaan (ver)bouwen. Van Zandwijk

pleit voor kennisdeling.

“Je kunt het zo gek niet bedenken of er heeft

al een andere schoolleider of bestuurder

over nagedacht. Het is belangrijk om de

daarmee opgedane ervaringen breder

te delen. Gemeenten, schoolbesturen,

omgevingsdiensten, inspecties, GGD-en

en andere betrokken partijen weten elkaar

steeds beter te vinden. De koplopers

zijn uit de startblokken, de eerste iconen

zijn gerealiseerd. Ambassadeurs worden

gehoord, er is sprake van voortgaande

professionalisering op allerlei vlakken.

We zien dat zeker de grotere schoolbesturen

steeds meer planmatig naar hun gebouwen

kijken en daar actief beleid op formuleren.

Met het nieuwe ondersteuningsprogramma

Scholen Besparen Energie (zie andere kader,

red.) kan de bij de grotere schoolbesturen

opgedane kennis gedeeld worden met de

kleinere scholen.”

Marktpartijen
En waar die eerste iconen soms nog presti-

geprojecten van gemeenten of bouwbedrij-

ven waren, wordt duurzaam bouwen steeds

vanzelfsprekender. Van Zandwijk ziet dat

steeds meer gemeenten en schoolbesturen

de kwaliteitsverbetering van hun gebouwen

plannen, en dat duurzaamheid en energie-

besparing de wind in de rug hebben. Toch

is er nog een wereld te winnen als het gaat

om de samenwerking met overheden en

bedrijfsleven, vindt hij. “De bouw, verbouw

en verduurzaming van scholen omvat een

complex spelersveld. Schoolleiders krijgen

allerlei marktpartijen op zich af, waardoor

geld niet altijd goed wordt besteed. Maar de

afgelopen jaren zijn goede stappen gezet en

belangrijke lessen geleerd. Het is nu tijd om

deze lessen te delen. Scholen hoeven het

echt niet allemaal zelf uit te zoeken.”

Meer weten?

www.ruimte-ok.nl

www.greendealscholen.nl

www.beslisboomverduurzaming scholen.nl

https://bouwstenen.nl/estafette-maat-

schappelijk-vastgoed-energiebesparing

www.avs.nl/cel/rog (leergang ‘Regisseur

Onderwijs en Gebouw’)

Marco van Zandwijk van Kenniscentrum
Ruimte-OK pleit voor kennisdeling: “Scholen
hoeven het echt niet allemaal zelf uit te
zoeken.”

‘s o m m i g e  m a at r e g e l e n  v e r d i e n e n  z i c h  z ó  s n e l  t e r u g
d at  j e  d a a r  a l s  s c h o o l  g e e n  s u b s i d i e s  vo o r  n o d i g  h e b t ’
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door de adviseurs van SORS-adviesgroep. Daarbij hebben
we ook zelf alle installateurs laten pitchen. Zo ontstond
een hechte samenwerking tussen de schoolbesturen, de
gemeente en andere betrokkenen, waarbij we elkaars
kwaliteiten versterkten. Wij wisten vooraf precies hoe
het gebouw eruit zou gaan zien en welke materialen
gebruikt zouden worden. Alles verliep volgens afspraak
en de kosten bleven binnen het budget – de bijkomende
(advies)kosten waren 13 procent lager dan bij een tra-
ditioneel bouwproces. Een kundige stuurgroep hield de
vinger aan de pols en een projectgroep, met onder meer
de schooldirecteuren, dacht mee over visie en inrichting.
Die aanpak werkte heel goed.” “Als team voedden wij de
stuurgroep steeds vanuit onze onderwijsvisie met wen-
sen en ideeën”, vult Van den Berg aan.

Duurzaamheidsbeleid Voor bestuurder
Schoemaker zorgde deze nieuwbouw ervoor dat duur-
zaamheid hoog op de agenda kwam te staan. “We hadden
nog geen duurzaamheidsparagraaf in ons strategisch
plan. Die komt er nu wel. Het gemeentelijk IKC- en
verhuurbeleid maakt het mogelijk dat wij nu met duur-
zaamheid aan de slag kunnen. De komende maanden
brengen we voor al onze scholen in kaart wat de stand
van zaken is op energiegebied en welke maatregelen
we kunnen nemen om te verduurzamen.” Voor een

ander IKC hebben KIEM en SAAM vergelijkbare plannen
voor een nieuw gebouw. “Dat gaan we organisatorisch
op dezelfde manier aanpakken. Iedereen kent het spel
nu, de kaders zijn helder.” En kleinere scholen? “Welke
verduurzaming haalbaar is, hangt van de situatie af.
Hoe zijn ze nu gehuisvest? Welke mogelijkheden heeft
het gebouw? Kunnen we de ruimtes beter benutten?”

Verder ontwikkelen Wie door het gebouw van
IKC ’t Speelplein loopt ziet: ook over de indeling van
het gebouw is goed nagedacht. De lokalen liggen aan
de noordkant – makkelijker te koelen dan op het zui-
den. En het schoolplein wordt deels beschut door een
verlengd dak, om de zon in de zomer buiten te houden.
Zo kunnen de kinderen ook altijd naar buiten – weer of
geen weer. Het plein zelf is, afgezien van een groente-
tuintje, nog een stenen bedoening. Directeur Van den
Berg: “Dat past nog niet bij waar we voor staan. Daar
willen we gras, houtsnippers, een blotevoetenpad, een
boomstam om op te klimmen…” Een nieuwe subsidie-
aanvraag is al in de maak. _

Meer weten?
www.depettefletuden.nl
https://obsdebrinck.saamscholen.nl _

thema _ de duurzame school

s c h o l e n  b e s pa r e n  e n e r g i e  e n  i n fo r m at i e p l i c h t  e n e r g i e b e s pa r i n g

Begin april 2019 start een nieuw

ondersteuningsprogramma dat po- en

vo-scholen stimuleert om tot en met

2020 met kleine ingrepen energie te

besparen: Scholen Besparen Energie.

Scholen kunnen hulp inroepen van

een ‘energiebespaarder’ om hun

besparingsmogelijkheden in kaart te

brengen. Ook ondersteunt het programma

scholen met de Informatieplicht

Energiebesparing. Die informatieplicht

geldt vanaf 1 juli 2019 voor alle scholen

die een energiebesparingsverplichting

hebben. Zij moeten hun energieverbruik

gaan melden en aangeven welke

energiebesparingsmaatregelen ze nemen.

Scholen Besparen Energie valt binnen

de afspraken uit het Energieakkoord en

is een programma van het ministerie van

Binnenlandse Zaken in samenwerking met

het ministerie van OCW, RVO, Bouwstenen

voor Sociaal, de PO-Raad, VO-raad en

Ruimte-OK.

Meer weten?

www.scholenbesparenenergie.nl

www.ruimte-ok.nl/actueel/

informatieplicht-energiebesparing-op-

komst

De basisverwarming is geregeld met
vloerverwarming. De temperatuur is per
lokaal na te regelen met warme of koele
lucht die uit gaatjes in het plafond komt.
De lokalen liggen aan de noordkant
– makkelijker te koelen dan het zuiden.
En het schoolplein wordt deels beschut door
een verlengd dak, om de zon in de zomer
buiten te houden. Zo kunnen de kinderen
ook altijd naar buiten – weer of geen weer.
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Een gezonde leer- en werkomgeving is van
groot belang – voor zowel leerling als leraar. De
prestaties van leerlingen verbeteren aanzienlijk
als zij zich fi t voelen. En ook de productiviteit van
leraren neemt toe. Ondanks het meer en meer
toepassen van ventilatiesystemen in scholen, is
de temperatuur meestal onaangenaam vanwege
de hoge externe en interne warmtelast.

Aangenaam binnenklimaat
Oxycom heeft recent de FreshCooll
geïntroduceerd. Dit systeem gaat verder dan
alleen ventileren. De oplossing creëert op
zeer energiezuinige wijze – met een natuurlijk
koudemiddel – een aangenaam gekoeld
binnenklimaat.

Frisse lucht gratis koelen
De FreshCooll is een luchtbehandelingskast met
indirecte adiabatische koeling en dynamische
warmteterugwinning. De unieke Oxycell-
warmtewisselaar bevochtigt de afgevoerde
binnenlucht, waardoor de binnenkomende warme
buitenlucht gratis wordt gekoeld.

Energiebesparing tot 90%
De FreshCooll kan een energiebesparing tot
wel 90% opleveren ten opzichte van traditionele
compressorkoeling. Het systeem wordt inmiddels
toegepast bij enkele scholen, waar gebruikers
stappen zetten op het gebied van het wegwerken
van CO2, het beperken van fi jnstof en het
aanvoeren van op natuurlijke wijze gekoelde,
verse lucht.

Gezonde werk- en leeromgeving
Schoolleiders zijn erg tevreden over de werking
van de FreshCooll. De verse lucht – die de unit
naar de klaslokalen voert – verschilt enorm
van de lucht in andere lokalen. Geen bedompt
binnenklimaat, maar een gezonde werk- en
leeromgeving met zelfs een aangename
temperatuur tijdens de warme zomerdagen. Zo
zien zij een toename in de concentratieboog
van de kinderen en de productiviteit van de
begeleiders. Ook het feit dat de unit erg stil is,
vinden schoolleiders een plus: leerlingen blijven
bij de les.

Alleen ventileren is niet voldoende
voor frisse scholen

Resultaten
De resultaten nog even kort op een rij:

- Een gezond, comfortabel leer- en
werkklimaat, waardoor de prestaties van
leerlingen en leraren verbeteren

- Een stille, energiezuinige en effectieve
methode voor ventileren en gratis
koelen – met als resultaat: een
energiebesparing tot 90%

Meer informatie?
Wilt u ook van een ongezond binnenklimaat
naar een gezonde werk- en leeromgeving?
Wenst u uw leerlingen en docenten ook
betere prestaties toe? Kies dan voor de
FreshCooll van Oxycom!

U vindt meer informatie op:
www.oxy-com.com/solutions/freshcooll

Ventilatie én gratis koeling voor scholen – met de FreshCooll van Oxycom!

- Advertorial -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-02-19   16:33
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van De Regenboog koken voor hun

overblijfrestaurant met ingrediënten uit de schoolmoestuin. En wekelijks

staat er wel een gezonde, zelfbereide snack op het programma. “Van de

wortelmuffin moeten ze in ieder geval een paar happen proeven.”
tekst larissa pans

Ouders van nieuwe leerlingen stuiten bij de

ingang van basisschool De Regenboog in

Malden (120 leerlingen, vijf groepen) op de

grote moestuin die grenst aan de achter-

zijde van het speelplein. In de school heeft

elke groep een eigen kookplek in de gang,

bestaande uit een fornuis met oven en werk-

blad. Tuinieren en koken maken een essen-

tieel onderdeel uit van het Freinetonderwijs,

vertelt directeur Judith Smetsers.

De Regenboog organiseert dan ook om de

maand een overblijfrestaurant. Leerlingen

koken in de ochtend een twee- of

driegangenmenu voor de eigen klas, de

hulpouders en voor de overblijvers met

producten die grotendeels uit de school-

moestuin komen. En wekelijks staat er in

een van de groepen een gezonde snack op

het programma, zoals een broccolikoekje,

wortelmuffin of bladerdeegflapje met

groenten. Die maken de leerlingen zelf

onder begeleiding van

enkele ouders. Dat is

dan meteen het ‘tien-

uurtje’. Alle snacks

en gerechten zijn

vegetarisch. Dat begint

al in groep 1. In de

hogere groepen kun-

nen leerlingen vaak

al zonder begeleiding

hun gezonde snack

bereiden. Zij worden

aangesproken op

andere vaardigheden.

Bijvoorbeeld zelf in

de moestuin kijken

wat er groeit, hier een

snack bij bedenken, bepalen welke ingre-

diënten hiervoor nodig zijn en de kosten

berekenen.

“We vinden een breed aanbod belangrijk en

koken is één van de Freinettechnieken, dus

met onze moestuin op het plein is de kop-

peling snel gemaakt”, zegt Smetsers. Zij is

sinds anderhalf jaar directeur, haar voorgan-

ger Anjo Mooren was de motor achter het

overblijfrestaurant. Een GGD-medewerker

ondersteunt de school daarbij van het begin

af aan (mede mogelijk gemaakt door de

gemeente) en helpt gezonde menu’s samen

te stellen. Smetsers: “Er waren geen proble-

men met overgewicht van leerlingen, koken

is voor ons gewoon een zinvol onderdeel

van ons onderwijs. Leerlingen leren meten

en wegen, een recept (begrijpend) lezen,

samenwerken. En ze zien wat ze kunnen

doen met de planten en kruiden die buiten

groeien. Het is leren in een breder verband.”

Om de maand opent het overblijfrestaurant

op De Regenboog en komen er tafelkleden

en vaasjes bloemen op de tafels in de klas.

Steeds kookt een andere groep. Het menu

is afgestemd op wat er wordt geoogst,

aangevuld met een paar ingrediënten uit

de supermarkt. Het voorgerecht bestaat

meestal uit twee soorten soep, waarvan

leerlingen er in ieder geval eentje moeten

proeven. Ook groenten waarmee kinderen

niet veelvuldig mee in aanraking komen,

zoals pastinaak of snijbiet, worden verwerkt

in een gerecht. Leerlingen leggen uit wat ze

hebben gekookt en alles wordt geproefd.

Smetsers: “De praktijk is gelukkig zien

eten doet eten.” Tijdens het eten wordt ook

besproken wat leerlingen lekker vonden en

wat minder lekker. Belangrijke voorwaarde

voor het welslagen is de hulp van ouders.

“Zij zijn de drijvende krachten die helpen

met aanvullende boodschappen en groep-

jes begeleiden met het koken.” De ambi-

tie? Dat buurtgenoten ook kunnen mee-eten

in het overblijfrestaurant. “Ons restaurant

ontwikkelt door.” _

Meer weten?
De GGD Gelderland-Zuid heeft een

handboek Overheerlijk Overblijven

gemaakt, waarin een checklist staat en

een visie is geformuleerd op duurzaam

voedselbeleid.

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

wortelmuffins en
broccolikoekjes bakken

Leerlingen van basisschool De Regenboog (hier samen met
een vrijwilliger, tuinman Sjef ) gebruiken ingrediënten uit de
schoolmoestuin onder andere om gerechten te bereiden voor hun
overblijfrestaurant en een wekelijkse gezonde snack. Foto: Jan Kolner

2180000865-01 AVS KP 2018-19-07 Kleur: fc

Een gezonde leer- en werkomgeving is van
groot belang – voor zowel leerling als leraar. De
prestaties van leerlingen verbeteren aanzienlijk
als zij zich fi t voelen. En ook de productiviteit van
leraren neemt toe. Ondanks het meer en meer
toepassen van ventilatiesystemen in scholen, is
de temperatuur meestal onaangenaam vanwege
de hoge externe en interne warmtelast.

Aangenaam binnenklimaat
Oxycom heeft recent de FreshCooll
geïntroduceerd. Dit systeem gaat verder dan
alleen ventileren. De oplossing creëert op
zeer energiezuinige wijze – met een natuurlijk
koudemiddel – een aangenaam gekoeld
binnenklimaat.

Frisse lucht gratis koelen
De FreshCooll is een luchtbehandelingskast met
indirecte adiabatische koeling en dynamische
warmteterugwinning. De unieke Oxycell-
warmtewisselaar bevochtigt de afgevoerde
binnenlucht, waardoor de binnenkomende warme
buitenlucht gratis wordt gekoeld.

Energiebesparing tot 90%
De FreshCooll kan een energiebesparing tot
wel 90% opleveren ten opzichte van traditionele
compressorkoeling. Het systeem wordt inmiddels
toegepast bij enkele scholen, waar gebruikers
stappen zetten op het gebied van het wegwerken
van CO2, het beperken van fi jnstof en het
aanvoeren van op natuurlijke wijze gekoelde,
verse lucht.

Gezonde werk- en leeromgeving
Schoolleiders zijn erg tevreden over de werking
van de FreshCooll. De verse lucht – die de unit
naar de klaslokalen voert – verschilt enorm
van de lucht in andere lokalen. Geen bedompt
binnenklimaat, maar een gezonde werk- en
leeromgeving met zelfs een aangename
temperatuur tijdens de warme zomerdagen. Zo
zien zij een toename in de concentratieboog
van de kinderen en de productiviteit van de
begeleiders. Ook het feit dat de unit erg stil is,
vinden schoolleiders een plus: leerlingen blijven
bij de les.

Alleen ventileren is niet voldoende
voor frisse scholen

Resultaten
De resultaten nog even kort op een rij:

- Een gezond, comfortabel leer- en
werkklimaat, waardoor de prestaties van
leerlingen en leraren verbeteren

- Een stille, energiezuinige en effectieve
methode voor ventileren en gratis
koelen – met als resultaat: een
energiebesparing tot 90%

Meer informatie?
Wilt u ook van een ongezond binnenklimaat
naar een gezonde werk- en leeromgeving?
Wenst u uw leerlingen en docenten ook
betere prestaties toe? Kies dan voor de
FreshCooll van Oxycom!

U vindt meer informatie op:
www.oxy-com.com/solutions/freshcooll

Ventilatie én gratis koeling voor scholen – met de FreshCooll van Oxycom!

- Advertorial -
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update � avs- congres 2019

INFORMATIEMARKT
Veel organisaties hebben zich al ingeschreven om zich te presenteren op de informatiemarkt.
Daarmee maken zij het congres mede mogelijk.

1 Pitches
2 Pitches
3a VFPF
3 Scolix
4 Schooljudo
5 WIS Services BV
6 Bazalt Groep
7 Leren Zichtbaar Maken
8 Onderwijsadvies

9 Spijtenburg Onderwijs
10 Koninklijke Van Gorcum

– Schoolkwaliteit
11 Competentie Thermometer
12 SLO, Nationaal Expertisecentrum

Leerplanontwikkeling
13 E-WISE
14 Lerarenacademie
15a CPS

Meer info en
inschrijven:
www.avs.nl/
congres2019

15b Arbeidsmarktplatform PO
15c Curriculum.nu
16 ProQualis
17 B&T
18 AVS
19 Driessen
20 Onderwijs maak je samen
21 Presikhaaf Schoolmeubelen
22 Teach-In Group
23 BMC
24 Eromes Marko, dé onderwijsinrichter
25 ParnasSys
26 Schoolleidersregister PO
27 Plata Onderwijsacademie
28 B-yourC
29 Marant Interstudie
30 Fontys PRO Educatie
32 NHL Stenden Schoolleidersopleiding
33 Penta Nova, Academie voor

Schoolleiderschap
34 Jeelo
35 Liftov
36 Nuffic
37 Teachers4teachers

Het AVS-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
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15b 15c

AVS-CONGRES
LEIDERSCHAP IN 4D

15 maart 2019, NBC Nieuwegein

Duidelijk
Dichtbij
Delend
Dynamisch
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PRIKKELENDE PITCHES
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere prikkelende pitches van nieuwe of niche organisaties
te volgen in de Grand Hall (meteen links bij binnenkomst, bij de trap). In een ‘silent disco-concept’ kunnen
toehoorders een koptelefoon opzetten en meeluisteren. Na de pitch kun je verder van gedachten wisselen met
de betreffende spreker. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Doel
is elkaar te inspireren! Aanmelden kan ter plekke: kijk op de borden in het NBC.

Een veilige sfeer in de klas
Door Stichting School & Veiligheid
12.10 uur en 13 uur
Pestgedrag, verbaal geweld, discriminerende of racistische
opmerkingen, polariserend gedrag. Een veilige sfeer in de klas
begint bij jezelf. In de gratis ondersteuning van Stichting School
& Veiligheid staat het gesprek met elkaar en het werken aan een
sociaal veilige omgeving voor leerkrachten en leerlingen en een
goed pedagogisch klimaat in de school centraal. Luister naar de
pitch om meer te horen.

Zit met Pit!
Door Yolanda van Hoorn (directeur met Pit!)
12.20 uur en 13.45 uur
We brengen steeds meer tijd zittend door, vaak achter een
beeldscherm. Wat zijn de gevolgen hiervan? En hoe kunnen
we dit doorbreken? Het programma Zit met Pit! leert kinderen,
leerkrachten en ouders alles over goed zitten, voldoende bewegen
en gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. Via lessen in de
klas, cursussen voor leerkrachten en thema-avonden voor ouders.
Breng je klas in beweging, kom naar de pitch.

Kindermishandeling signaleren
en werken met de meldcode
Door Augeo foundation
12.30 uur en 13.35 uur
Kinderen vertellen vaak niet uit zichzelf over hun moeilijke
thuissituatie. De wet meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling helpt vermoedens in kaart te brengen, zorgen te

bespreken en te beslissen over hulpverlenen en/of melden bij
Veilig Thuis. Elke school heeft de wettelijk plicht om de meldcode
te kunnen toepassen. Augeo Foundation ondersteunt directeuren,
ib’ers en leerkrachten met scholing over het signaleren en
aanpakken van kindermishandeling.

Zorgen om motorische ontwikkeling jeugd
Door Ziggy Tabacznik (ex-topjudoka)
12.40 uur en 13.25 uur
De motorische vaardigheden van onze jeugd nemen momenteel
drastisch af. En motoriek heeft een cruciale voorspellende waarde
voor gezondheid en leerprestaties. De MQ Scan brengt snel,
eenvoudig en betrouwbaar het motorische niveau van leerlingen
in kaart. Zodat (vak)leerkrachten gericht aan behoeften en
achterstanden kunnen werken. Zet de MQ Scan ook in, bezoek de
pitch op het AVS-congres.

5e D: duurzaamheid
Door AVS-commissie Duurzaam Vitaal
12.50 uur en 13.15 uur
Aan de 4 D’s in het thema van het AVS-congres voegt de
commissie Duurzaam Vitaal een 5e D toe: duurzaamheid.
Uitgangspunt is zo lang mogelijk vitaal te blijven (werken) door
fysiek en mentaal in beweging te blijven. Het centrale onderwerp
is Geluk in/na werk. De commissie Duurzaam Vitaal faciliteert de
ontmoeting tussen voormalige en ervaren (oud-)schoolleiders,
zodat zij ervaringen en toekomstplannen ‘dynamisch’ met elkaar
kunnen ‘delen’. Op naar plezier en energie voor een mooie en
alternatieve toekomst.

CONGRES-APP
Speciaal voor het AVS-congres 2019 is een congres-app ingericht.
Hierin vinden deelnemers hun persoonlijke programma, het
laatste nieuws (en eventuele programmawijzigingen) en kunnen
ze gemakkelijk onderling contact leggen door de QR-code op de
badge van een medecongresbezoeker te scannen en zo (contact)
gegevens te delen. De app beschikt ook over een chat-functie.
De AVS-congres app is te downloaden in de Google Play Store
en in de Apple store. Deelnemers krijgen hierover bericht in
hun bevestigingsmail, inclusief een downloadlink. Ze worden
automatisch toegevoegd aan de app en ontvangen een code om in
te loggen.

ACTIE: #WIJSCHOOLLEIDERS
DRUKKEN ONZE STEMPEL
De AVS voert op het congres zichtbaar actie (bij binnenkomst
en bij de opening) om de eisen van schoolleiders kracht bij te
zetten. Ze hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid een individuele
videoboodschap aan de politiek achter te laten en kunnen op een
‘plakwand’ aangeven wat ze nodig hebben om hun werk goed te
kunnen doen. Tegelijkertijd investeren congresdeelnemers in hun
persoonlijke ontwikkeling en daarmee in de onderwijskwaliteit.
Een duidelijk zichtbaar signaal dat schoolleiders hun eigen
professionele ontwikkeling serieus nemen!
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achtergrond

a c t ie w eek  g en er eer t  v eel  m ed i a -a a n da c h t

De actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! heeft onder meer de boodschap overgebracht

dat de functie van schoolleider in het primair onderwijs veelzijdig en complex is en cruciaal

voor goed onderwijs. Daarbij horen passende arbeidsvoorwaarden. “Wat wij willen is erkenning

en waardering voor wat schoolleiders allemaal doen en voor het vak. Daar hoort een passend

salaris bij en daar is niks raars aan.” tekst susan de boer

#wijschoolleiders
niet (te) vervangen!

In de actieweek #wijschoolleiders niet (te)
vervangen! van 4 tot en met 8 februari riepen

de AVS en CNV Schoolleiders directeuren
(po) op geen vervanging te regelen voor zieke
leerkrachten. Vervanging organiseren – zeker

door de oplopende lerarentekorten – vraagt
onevenredig veel tijd van hen en levert veel

werkdruk op. Bij de complexiteit van de
schoolleidersfunctie hoort daarom een passend

salaris en (ook voor leerkrachten) ondersteuning
door onder andere administratieve krachten en

conciërges. Foto: Hans Roggen

#wijschoolleiders#wijschoolleiders
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a c t ie w eek  g en er eer t  v eel  m ed i a -a a n da c h t

#wijschoolleiders
niet (te) vervangen!

“De opvolging komt in gevaar”, zegt Liny Demandt,
directeur van de Montessorischoolbasisschool Roermond.
“Ik ben 62, over een paar jaar stop ik ermee, en wie gaat
mijn werk dan doen? De zwaarte van het beroep en de
arbeidsvoorwaarden die er tegenover staan, maken het
niet bepaald aantrekkelijk voor leerkrachten om door te
groeien naar een schoolleidersfunctie.”

Belastend Demandt deed vol overtuiging mee aan
de actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! van 4 tot
en met 8 februari, waarin de AVS en CNV Schoolleiders
directeuren in het primair onderwijs opriepen geen
vervanging te regelen voor zieke leerkrachten. Op haar
school heeft zich in deze week één leerkracht ziek
gemeld. “Normaalgesproken geef ik de verzuimmeldin-
gen van leerkrachten eerst door aan het schoolbestuur
en zorgen zij voor vervanging. Als dat niet lukt, zoeken
we intern een oplossing en als dat ook niet lukt, boor ik
mijn persoonlijke netwerk aan. Of we lossen het op met
vakleerkrachten of iemand die een kunstworkshop komt
geven. Voor deze zieke collega heb ik wel een aanvraag
gedaan bij het bestuur, maar er was geen vervanging
beschikbaar. Vervolgens ben ik in het kader van de actie-
week niet zelf naar andere oplossingen gaan zoeken,
zoals anders. Ik heb de ouders op de hoogte gebracht en
vrijdag bleef de groep van die leerkracht thuis. De leer-
krachten, die meestal voorstander zijn van een interne
oplossing, stonden ook helemaal achter dit besluit. Wij
hebben ons standpunt gezamenlijk bepaald. Vervanging
regelen is belastend voor de schoolleider en ook voor
degene die je er vervolgens mee opzadelt.”

Protocol Marten Hazenberg, directeur van cbs De
Bron in Marum, sympathiseert met de actie, maar deed
zelf niet mee. De Bron heeft in 2016 in overleg met de
MR al een protocol ingevoerd, een soort stappenplan
dat voorschrijft wat er moet gebeuren bij een ziekmel-
ding en wanneer ouders hun kinderen thuis moeten
opvangen: eerst intern proberen, dan vakleerkrachten,
enzovoort. In het protocol is ook nadrukkelijk afgespro-
ken dat er geen ib ‘er of directeur voor de klas komt ter

vervanging, wat op veel scholen wel gebeurt. “Dankzij
dat protocol ervaar ik niet meer zoveel vervangings-
stress, al ben ik het eens met het doel van de actie.” Als
alternatieve actie hebben de gezamenlijke schoolleiders
van Quadraten, het bestuur waartoe De Bron behoort,
de ouders via een brief op de hoogte gebracht van de
steeds problematischer wordende situatie in het onder-
wijs en tot welke noodmaatregelen dat kan leiden. “De
onderwijskwaliteit valt en staat met voldoende en goed
gekwalificeerde leerkrachten en schoolleiders”, stellen
ze. Evenals Demandt ziet Hazenberg het gevaar dat er
een ernstig schoolleiderstekort komt als er niets ver-
andert in de functiewaardering. “De schoolleider hoort
meer te verdienen dan een leerkracht, je hebt meer
verantwoordelijkheden tenslotte. Ik ken schoolleiders
die weer voor de klas gaan staan, die willen al die stress
niet meer en het salaris van leerkracht is net zo hoog.
Of ze gaan eerder met pensioen.”

Liny Demandt, directeur van de Montessorischoolbasisschool
Roermond, deed vol overtuiging mee aan de actie: “Vervanging
regelen is belastend voor de schoolleider en ook voor degene die je er
vervolgens mee opzadelt.”
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Het verschil maken Bij onderwijskwaliteit wordt
meestal in eerste instantie gedacht aan de kwaliteit van
de leraar. ‘De leraar maakt het verschil’ is het mantra.
Dat is beslist waar als het gaat om het werk in de klas,
vinden Demandt en Hazenberg. Maar dat verschil kun-
nen ze alleen maken als ze goed worden gefaciliteerd en
ondersteund. “Zonder schoolleider hapert de machine”,
zegt Hazenberg. “De kerntaak van de schoolleider is
samen met je team goed onderwijs neerzetten. We
hebben een schoolplan en dat willen we uitvoeren. De
functie van schoolleider houdt in dat je verantwoor-
delijk bent voor goed personeelsbeleid, financiën, een
gebouw.” Demandt vult aan: “Didactiek en pedagogiek
is onze kerntaak, en dat schiet erbij in als er te veel

p e i l i n g e n :  g e e n  v e r v a n g e r  vo o r  e e n d e r d e  z i e k e  l e e r k r a c h t e n

Uit twee peilingen van de AVS
(ruim 1.400 respondenten) in de
twee weken voorafgaand aan de
actie, bleek dat 80 procent van de
Nederlandse schoolleiders die weken
op zoek moest naar vervanging voor
(merendeels) zieke leerkrachten.
De peilingen waren een belangrijke
motor en motivatie achter de
actieweek en laten de stem van veel
schoolleiders horen.

Door het lerarentekort en doordat ook de

invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht

naar vervanging steeds vaker tot kunst-

en vliegwerk. Bovendien blijkt er vaak

helemaal geen vervanger beschikbaar.

In 11 procent van de gevallen gaat de

schooldirecteur zelf maar voor de klas

staan. In een derde van de gevallen lukt

het helemaal niet om een oplossing te

vinden. Het water staat schoolleiders echt

aan de lippen, bleek uit de reacties op de

peilingen:

• “Het regelen en nadenken over

vervanging en invullen van vacatures

heeft mij de afgelopen weken ongeveer

75 procent van mijn tijd gekost. Tijd die

ik liever besteed had aan ontwikkelen

van onderwijs.”

• “Het is bijna niet meer te doen. Ik

voel dat we aardig in de kou staan

als schoolleiders. Het maakt mij erg

verdrietig om na al die mooie jaren dit

mee te moeten maken. Het is echt een

dieptepunt.”

• “Met name het feit dat we als directie

zelf voor de klas gaan (wat we

natuurlijk wel doen) maakt het erg

zwaar. Je hebt de hele dag een groep,

onvoorbereid, en daarna ligt het eigen

werk er nog dat in de avond gedaan

moet worden. De hele dag door doen

ouders en collega’s een beroep op

je, ook als je voor de klas staat. Dat

veroorzaakt grote druk.”

• “Er is vaak niemand te krijgen en dat

zorgt voor een spagaat. Het bestuur

wil geen directeur voor de klas, de

directeur wil geen leerlingen naar huis

sturen.”

urgente zaken voorbij komen. Hoe we leerstof over-
brengen, hoe we met elkaar willen omgaan, die zaken
behoeven constante aandacht. Als je daar alleen maar
tijdens een studiedag mee bezig bent, schiet je snel weer
in oude gewoontes, zeker als je onder tijdsdruk staat.”
Schoolleiders staan nu vaak voor het dilemma of ze
scholing moeten laten vervallen om aan vervanging te
komen. Demandt ziet dat dit nu gaat knellen: “Mensen
willen en moeten scholing volgen omdat er in de school
behoefte aan bepaalde expertise is. Als een leerkracht
die scholing nu laat schieten omdat ik geen vervanging
heb, dan lossen we problemen niet op. Met alle gevolgen
van dien. Bovendien doet het iets met de motivatie van
leerkrachten als zij zich niet verder kunnen professiona-
liseren. In het verlengde daarvan komt de hele schoolont-
wikkeling tot stilstand.”

Media-aandacht De actieweek om geen vervanging
te zoeken voor zieke leerkrachten, trok veel media-
aandacht. De eerste dag geeft AVS-voorzitter Petra van
Haren interviews in de ochtendjournaals op radio en
tv, loopt BNR Nieuwsradio een ochtend mee met AVS-
ledenraadvoorzitter en basisschooldirecteur Judith
Sliedregt in Mook, pakken de kranten uit met achter-
grondartikelen en besteden bijna alle regionale omroe-
pen aandacht aan de actie. Ook Tweede Kamerleden
laten van zich horen in het wekelijkse vragenuurtje op
dinsdag. “Onverantwoord en onacceptabel om kinderen
bewust onderwijs te onthouden”, zegt CDA-Kamerlid
Michel Rog. Anderen tonen begrip. “Volkomen gelijk
hebben ze. Nu al blijkt dat vervanging nauwelijks
lukt”, aldus SP-Kamerlid Peter Kwint. Ook minister Slob
van OCW laat weten te begrijpen dat het regelen van
vervanging voor leerkrachten een zware taak is voor

Marten Hazenberg, directeur van cbs De Bron in Marum,
sympathiseert met de actie: “Zonder schoolleider hapert de
machine.”
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schoolleiders. “Zeker nu er griep heerst. Als het echt niet
lukt om een oplossing te vinden, is het naar huis sturen
van leerlingen een laatste optie.”

Alternatieve acties Niet alle schoolleiders kozen
ervoor om een week geen ziektevervanging te regelen,
ook al staan ze achter het doel van de actie. Sommigen
hielden daarom alternatieve acties. Een brief of e-mail
aan de ouders waarin het vervangingsbeleid uiteen wordt
gezet en de stappen worden geschetst die de school zet om
goede leerkrachten en onderwijsassistenten aan de school
te verbinden, komt veel voor. En de directeuren van de
vijftien scholen van de Noordlimburgse Stichting Lijn 83
zochten het uit protest – letterlijk – hogerop door een dag
een hoge toren in het centrum van Nieuw-Bergen als tijde-
lijke werkplek te gebruiken. Om in tijden van een almaar
groeiend leraren- en schoolleiderstekort te benadrukken
dat goed onderwijs van ‘torenhoog belang’ is. En om zon-
der belast te worden met steeds meer tijdrovende (neven)
taken, zoals vervanging regelen, een keer ‘rustig’ te kun-
nen werken. Ook geven sommige schoolleiders aan tegen
wil en dank mee te doen aan de actie: “Er waren sowieso
geen vervangers, dus we moesten al creatief zijn.” En:
“Helaas zieken deze week en geen vervanging gevonden.
Dus onontkoombaar toch mee gedaan.”

Structureel probleem De actie #wijschoolleiders
niet (te) vervangen! maakt deel uit van een reeks acties die
de AVS inzet om de schoolleidersproblematiek zichtbaar
te maken. De boodschap komt steeds meer over, zegt AVS-
voorzitter Petra van Haren. “De kwaliteit en continuïteit
van het onderwijs staat of valt met het schoolleiderschap.
Als er geen vervanging komt voor een zieke leerkracht,
kun je dertig leerlingen naar huis sturen. Dat is slecht
voor dertig leerlingen. Of je verdeelt ze over andere groe-
pen en dan is het slecht voor zestig of negentig leerlingen
en zorgt het voor extra werkdruk van leerkrachten in
deze groepen. Dat kan een keer, maar niet structureel. De
politiek ziet dat steeds meer in en ook ouders beginnen
te zien dat het gaat om een structureel probleem.” Dat
niet alle schoolleiders aan de actie hebben meegedaan,
terwijl ze het wel eens zijn met het doel, begrijpt Van
Haren wel. “De acties zijn allemaal aangedragen door de
schoolleiders zelf, maar niet alle acties worden gesteund

door alle schoolleiders.” De alternatieve acties zijn ook een
goede manier om duidelijk te maken wat er op het spel
staat, vindt de AVS-voorzitter. “Als de teamleden in hun
kracht staan en hun werk goed kunnen doen, heeft de
schoolleider zijn werk goed gedaan. Maar dat is juist vaak
minder direct zichtbaar. Dat is de schoolleidersparadox.
Het valt pas op als je je werk niet goed doet, of als het niet
gebeurt.”

Functiegebouw De uiteindelijke bedoeling van de
acties is dat het functiegebouw in het primair onderwijs in
evenwicht wordt gebracht en dat de functiebeschrijvingen
voor schoolleiders worden aangepast. In februari zijn er
gesprekken gevoerd met schooldirecteuren, vertegenwoor-
digers van de vakbonden en de PO-Raad over de functiebe-
schrijvingen. “Een schoolleider is verantwoordelijk voor
32 beleidsterreinen”, zegt Van Haren. “Het is een beroep
in beweging. Leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum
vraagt bijvoorbeeld een andere functiebeschrijving dan lei-
dinggeven aan een samenwerkingsverband of een éénpit-
terschool. Wat wij willen is erkenning en waardering van
wat schoolleiders doen en voor het vak. Daar hoort een
passend salaris bij en daar is niks raars aan.” De uitkom-
sten van de gesprekken worden vastgelegd in een rapport
dat een belangrijke rol zal spelen bij de cao-gesprekken
die dit voorjaar worden gevoerd. �

achtergrond

v e r vo lg a c t i e :
# w i j s c h o o l l e i d e r s
d r u k k e n  o n z e  s t e m p e l

Onder andere op 15 maart aanstaande, tijdens het

AVS-congres ‘Leiderschap in 4D’, kunnen deelnemende

schoolleiders helemaal aan het begin van de dag wederom

hun stem laten horen via de actie #wijschoolleiders

drukken onze stempel. Ze hebben bijvoorbeeld de

mogelijkheid een individuele videoboodschap aan de

politiek achter te laten en kunnen op een ‘plakwand’

aangeven wat ze nodig hebben om hun werk goed te

kunnen doen. De actie start al in de week voorafgaand

aan het congres en loopt door tot en met juni. AVS-

leden ontvangen hiervoor de benodigde informatie en

materialen. Zie ook www.avs.nl
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ov er  m y t h e s ,  v er s c h il l en  en  h e t  om g a a n  da a r m ee

De discussie welke sekse het meest ‘profiteert’ van het Nederlandse onderwijs woedt al heel

lang. Ook verschillen de meningen over de vraag of het vooral de manier van lesgeven is of

de verschillen tussen de hersenen van jongens en meisjes, waardoor de prestaties worden

beïnvloed. Drie experts laten hun licht schijnen over dit meanderende debat en docent en

pedagoog Kimo Steenaart, oprichter van een vmbo-afdeling met ‘jongensachtige kenmerken’,

vertelt hoe haar school te werk gaat.

tekst larissa pans

wie doet ’t beter in het onderwijs?

achtergrond

Foto: Hans Roggen

De jongens tegen de meisjes:
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ov er  m y t h e s ,  v er s c h il l en  en  h e t  om g a a n  da a r m ee

wie doet ’t beter in het onderwijs?

Toen hoogleraar Onderwijskunde aan de Open Universiteit
Jos Claessen in de jaren zeventig in de collegebanken zat,
leerde hij van zijn toenmalige professor Jos van Kemenade
over de drie ijzeren wetten met betrekking tot onderwijs-
achterstand in Nederland. Het betrof leerlingen uit drie
doelgroepen: de lagere sociaaleconomische milieus, de
allochtone milieus en… meisjes. Claessen vertelt het grin-
nikend, nu de discussie over waarom jongens slechter
presteren dan meisjes in het Nederlandse onderwijs weer is
opgelaaid. Hij wil maar zeggen: nog niet eens zo verschrik-
kelijk lang geleden was het precies omgekeerd.

Verschillen en mythes Eind 2018 verzocht de
Tweede Kamer de Onderwijsraad om onderzoek te ver-
richten naar het verschil in prestatie tussen jongens en
meisjes. De centrale vraag: waarom presteren meisjes in
het onderwijs beter dan jongens? Welke factoren binnen
het onderwijs verklaren de verschillen en als er iets aan
gedaan moet worden, wat zou dat dan zijn? Uit CBS-data
blijkt dat jongens halverwege de middelbare school vaker
dan meisjes op een lager dan eerder geadviseerd school-
niveau terechtkomen (24 procent van de jongens versus
15 procent van de meisjes). Ook komen meisjes vaker dan
jongens uit op een hoger schoolniveau dan de basisschool
had geadviseerd (ruim 30 procent van de meisjes stijgt,
tegenover rond de 20 procent van de jongens). Meisjes
halen hogere cijfers, blijven minder vaak zitten en zijn in

nog altijd zo dat geslacht niet de enige of beste voorspel-
lende factor is voor onderwijssucces. De factor omgeving
bijvoorbeeld is veel bepalender: een meisje dat uit een arm
milieu komt en dat weinig geprikkeld wordt, heeft een
grote kans op een laag onderwijsniveau of een gefnuikte
schoolcarrière.”

de meerderheid in het hoger onderwijs. “Bepaalde zaken
die we vandaag in het onderwijs belangrijk vinden, zoals
communicatie en reflectie, zouden meer in lijn liggen met
de kwaliteiten van meisjes. Maar of dat nu van nature zo is
of door opvoeding is de vraag”, zegt pedagoog, onderzoeker
en schrijver Pedro De Bruyckere (Universiteit Leiden). Hij
schreef een veelgelezenboek over ‘mythes in het onderwijs’
en houdt regelmatig lezingen over dit thema. Eind februari
komt zijn nieuwe boek ‘Juffen zijn toffer dan meesters en
nog meer mythes over leren en onderwijs’ uit. Hierin staan
32 gloednieuwe mythes. “Maar waak voor stereotypering”,
zegt De Bruyckere. “De werkelijkheid is complex. Onder de
sterke leerlingen duiken ook veel jongens op. De verschil-
len binnen een sekse zijn ook groot. De grootste mythe is
nog altijd dat hét meisje en dé jongen bestaan. En het is

Rijping van de hersenen Onderzoeker Annemarie
van Langen van onderzoeksbureau KBA Nijmegen wijst
erop dat niet zozeer de onderwijsprestaties van jongens
en meisjes verschillen, maar hun schoolloopbanen. “Aan
het eind van groep 8 presteren jongens even goed als
meisjes. Jongens zijn iets beter in rekenen en wiskunde,
meisjes in taal. Ook in de schooladviezen die zij dan
krijgen, zie je nauwelijks sekseverschil. Pas in de jaren
erna, de eerste jaren op het voortgezet onderwijs, gaat
de schoolloopbaan van jongens en meisjes verschil-
len. Meisjes ‘stromen eerder op’ (gaan naar een hoger
schoolniveau dan het advies, red.), terwijl er meer jon-
gens zitten in de groep ‘afstromers’ (komen in een lager
schoolniveau terecht dan het basisschooladvies, red.). Die
laatsten blijven zitten of stromen zelfs uit.”

Pedagoog, onderzoeker en schrijver Pedro De Bruyckere:
“Waak voor stereotypering. De werkelijkheid is complex.
Onder de sterke leerlingen duiken ook veel jongens op.”

Foto: Hans Roggen

De jongens tegen de meisjes:

29k ader prim air m a art 2019

937731-02_029_28-Feb-19_13:38:33_walter



v m b o  m e t  ‘ j o n g e n s k e n m e r k e n ’

Twee jaar geleden vertelde Kimo

Steenaart (docent en pedagoog) in Kader

Primair over haar initiatief om een vmbo-

opleiding te starten waarin met name

jongens meer tot hun recht komen. Haar

doel was een KIEM/vmbo-school, gericht

op de specifieke ontwikkelkenmerken

en talenten van jongens. Al staat de

opleiding net zo goed open voor meisjes.

Inmiddels is de eerste brugklas van

start gegaan in september 2018 binnen

het al bestaande Amsterdamse Metis

Montessori Lyceum. Dertig leerlingen,

iets meer jongens dan meisjes (17 om

13), beginnen iedere schooldag met

sport. Huiswerk wordt niet opgegeven,

opdrachten worden binnen schooltijd

aangereikt en gemaakt. Ieder vak telt

twee klokuren, de boeken mogen op

school gelaten worden. Steenaart: “We

hebben het wel zo ingesteld dat als een

opdracht niet afkomt, leerlingen het

verderop in de week kunnen inhalen in

een inhaaluur. Uiteindelijk worden we

allemaal volwassen mensen, maar het

gaat om het stukje tussen kindertijd en

volwassenheid. Geef je tieners de tijd om

te rijpen, om buiten de lijntjes te kleuren

en te bewegen? Ik vind dat we ze dat

moeten gunnen. Als ze 15 zijn, begrijpen

velen opeens wel het systeem en hoe

je het moet aanpakken. Leerlingen en

ouders zijn heel enthousiast over deze

vorm van onderwijs. Ik hoor van ouders

dat ze veel minder ruzie hebben met hun

kind.” Voor volgend schooljaar staan er

drie brugklassen in de planning met dit

type onderwijs.

‘d e  g r o ot s t e  m y t h e  i s  n o g  a lt i j d
d at  h é t  m e i s j e  e n  d é  j o n g e n
b e s ta a n .  e n  g e s l a c h t  i s  n i e t  d e
e n i g e  o f  b e s t e  vo o r s p e l l e n d e
fa c to r  vo o r  o n d e r w i j s s u c c e s ’

Ook hoogleraar Onderwijskunde Claessen signaleert
dat in de brugklasperiode voor veel jongens ‘de klap
valt’. “Veel jongens overschatten zichzelf, zijn minder
vlijtig dan meisjes en plannen hun huiswerk niet goed.
Meisjes zijn adaptiever ingesteld, bekijken in welke

situatie ze zitten en hoe
ze zich kunnen aanpas-
sen. Aan het eind van
het derde jaar zit er 8
procent verschil tussen
de aantallen jongens
en meisjes op een hoog
schoolniveau. Jongens
blijken veel vaker te zijn
afgezakt dan meisjes.”
Dat heeft vooral met de
rijping van de hersenen
te maken. Studies laten
zien dat jongens bij de
ontwikkeling van vaar-
digheden als motivatie,
keuzegedrag, plannen
en prioritering achterlo-
pen op meisjes. Meisjes
zouden twee jaar voor

Onderzoeker Annemarie van Langen:
“Pas in de eerste jaren op het voortgezet
onderwijs gaat de schoolloopbaan van
jongens en meisjes verschillen.”

lopen met de rijping van hun hersenen op jongens.
Claessen: “Dat zie je terug in hun schoolhouding: meis-
jes zijn ijveriger, lezen meer, gamen minder en doen
meer aan hun huiswerk. Ze zijn beter in het organiseren
en plannen van school dan jongens.” De Bruyckere: “Het
gamen bij meisjes neemt de laatste tijd ook toe, al kun-
nen de soorten games verschillen. Het lijkt inderdaad
wel zo dat meisjes gemiddeld beter kunnen focussen en
plannen, belangrijke eigenschappen voor succes in het
voortgezet onderwijs.”

Organisatie brugklasonderwijs Ook onderzoe-
ker Van Langen heeft het over niet-cognitieve zaken die
meespelen bij betere prestaties. “Neem ijver bij meisjes
of hun werkhouding, dat zegt iets over hun motivatie.
Ze benutten hun talenten op de een of andere manier
beter dan jongens. Is dat aangeboren of aangeleerd, is
natuurlijk de klassieke vraag.” Wat het antwoord op deze
complexe vraag ook is, scholen en schoolleiders in het
vo zouden toch eens moeten nagaan hoe zij het doen op
dit vlak, vindt Claessen. “Zoek eens uit hoe de jongens
en meisjes in je leerlingenbestand het doen in de brug-
jaren. Ga na hoe de brugjaren zijn georganiseerd: is het
onderwijsproces zo opgezet dat er houvast en structuur is
voor de brugklassers? Het klinkt traditioneel, maar zoek
contact met ouders en houd met docenten de vinger aan
de pols over leerprestaties van jongens. Laat ze niet free-
wheelen tot Kerstmis.” Zijn organisatieadvies luidt: “Zet
brede brugklassen op, met een lange brugperiode. Zodat
achterblijvers de tijd hebben om weer ‘aan te haken’,
om weer bij het peloton te komen.” Van Langen voegt
toe: “Het is de taak van het onderwijs om het maximale
uit kinderen te halen. Het gaat hier om onderbenutting
van talent en welke gevolgen dat heeft. Onderwijs hoort
meritocratisch te zijn.”
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achtergrond

Hoogleraar Onderwijskunde Jos Claessen: “Zoek eens uit
hoe de jongens en meisjes in je leerlingenbestand het doen
in de brugjaren.” Foto: Sandra Zeilstra

Arbeidsmarkt Tijdens hun schoolloopbaan lopen
meisjes voorop, maar in hun werkzame leven is dat
anders. Vrouwen verdienen niet overal evenveel als man-
nen voor hetzelfde werk en er zijn minder vrouwelijke
hoogleraren en CEO’s dan mannelijke. Het onderwijs
kan eraan bijdragen dat dit verandert, vindt Claessen,
bijvoorbeeld door de keuze voor een fulltime baan te sti-
muleren. “Vrouwen verdienen in een eerste baan per uur
meer dan mannen, maar als totaal verdienen ze minder,
omdat ze parttime werken. In deeltijdbanen is minder
gelegenheid om je bij te scholen, promotie te maken en
managementervaring op te doen. De voorsprong in het
onderwijs verdampt op de arbeidsmarkt. En de combi-
natie met zwangerschap en kinderen pakt ook nog eens
nadelig uit op de loopbaan van vrouwen.” _

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

21-8000-1484-04 AVS KP 18-19-07

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

compenseren / inclusie

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

Integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dysle    e

preventie remediëren

1_2_li_AVS_fc_C.indd  1 25-02-19   16:20
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21-8000-1205-19 AVS KP 18-19-07

www.medilexonderwijs.nl

STUUR JE TEAM
DE KLAS UIT!

Congressen  |   Cursussen  |   Masterclasses  |   Opleidingen  |   E-learning

DE KLAS UIT!DE KLAS UIT!
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema,

woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.

politieke column

de eindtoets
in ere herstellen
Eén van mijn grootste ergernissen in het

onderwijs was dat het primair onderwijs geen

harde eindnorm aan het einde van groep

8 kende, maar zich baseerde op een vaag

concept als ‘leergroei’. Zo zag ik in Rotterdam-

Zuid, waar ik meer dan dertig jaar in het

beroepsonderwijs werkte, dat leerlingen

soms met een taalachterstand van drie jaar

instroomden in het vmbo, zonder dat het

team daarvan wist. Geen dossier, geen eind-

toets, omdat de leerling daar uit misplaatst

mededogen van was uitgezonderd. Tegen de

kerstvakantie had het vmbo-team eindelijk

in de gaten wat de achterstand was. Funest

natuurlijk voor de leerling zelf, maar ook

frustrerend voor de vmbo-leraren die op de

tast bezig moesten zijn om de schade beperkt

te houden.

Vanaf het kabinet Rutte 1, het moment dat

ik in de Tweede Kamer kwam namens de

Partij voor de Vrijheid, heb ik er daarom voor

geijverd om die eindnorm te introduceren.

De Cito-toets gaf het vervolgonderwijs, de kin-

deren en de ouders een objectieve waardering

over de ontwikkeling van de leerling na acht

jaar primair onderwijs. Bovendien vrijwaarde

de harde Cito-score de leerkracht van onge-

wenste druk van overassertieve ouders om

het advies naar boven bij te stellen, vooral

naar het niveau boven het vmbo. Maar ook de

leerling die tegen de verwachting van de eigen

leraar in hoger scoorde dan verwacht, was

hiermee gediend. Tegen het vooroordeel van

de school kwam die leerling dan toch terecht

op het felbegeerde havo of vwo.

In de kabinetten Rutte 2 en 3 begonnen

de partijen weer te draaien. Vooral D66

heeft bezwaren tegen toetsen, selecteren

en determineren. Wat mij betreft zijn die

onlosmakelijk met onderwijs verbonden; D66

wil er niet aan uit een verkeerd begrepen

gevoel van mededogen, maar ook vanuit een

overschatting van het professionele oordeel

van de leerkracht. Het schooladvies werd

leidend en de toets werd naar achteren ver-

plaatst. Als onbegrijpelijke polderoplossing

werd ook nog beslist dat een hogere uitslag

van de toets wel tot een aangepast advies

zou leiden, maar een lagere niet. Of een

kind daarmee gediend zou zijn (op z’n tenen

lopen, blijven zitten, afstromen), is nooit

onderwerp van gesprek geweest.

Tal van moties diende ik in om de eindtoets

in ere te herstellen, in die zin dat de toets

vóór het moment van het schooladvies

afgenomen zou worden. Het zou het advies

zoveel meer gezag geven, zowel naar de

ouders als naar de leerkracht zelf. Al die

moties werden door de minister en coali-

tiepartijen naar de prullenbak verwezen.

Tot medio februari van dit jaar. Ik had een

motie ingediend, maar op dringend verzoek

van de minister aangehouden. Woensdag 13

februari was een debat gepland over de over-

gang van po naar vo. D66-woordvoerder Paul

van Meenen riep de woordvoerders dinsdag-

avond in de plenaire zaal bij elkaar om uitstel

van dat debat te bepleiten. Hij kreeg zijn zin

en ik besloot mijn motie tot het volgende

debat te bewaren. Tot verbazing van de

oppositie stonden de kranten de volgende

dag bol van het nieuwe ‘voortschrijdende

inzicht’ van D66 dat het zoveel beter zou zijn

om de toets af te nemen vóór het school-

advies. Het is niet leuk je te realiseren dat

een PVV-idee wordt afgeschoten, kennelijk

omdat je het ideologisch niet met die partij

eens bent. Toch ben ik erg blij met het plan;

objectiviteit is op het cruciale moment van

de overgang van po naar vo van groot belang.

Wat mij betreft blijft het advies van de school

leidend; dat kan ook, omdat dat advies

gestoeld wordt door de objectieve norm van

de eindtoets. _

Reageren?
Mail naar h.beertema@tweedekamer.nl

to e t s e n ,  s e l e c t e r e n  e n  d e t e r m i n e r e n  z i j n
w at  m i j  b e t r e f t  o n lo s m a k e l i j k  m e t  o n d e r w i j s
v e r b o n d e n
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Van de AVS

s p e c i a a l  v o o r  s c h o o l l e i d e r s

Masterclass Schoolleiders & MR
Op 18 februari organiseerde de AVS in samenwerking met

Versterking medezeggenschap (een project van de gezamenlijke

onderwijsorganisaties) de gratis masterclass Schoolleiders & MR.

De aanwezige schoolleiders kregen inzicht in hoe ze constructieve

tegenspraak kunnen organiseren. De rol van schoolleider blijkt

cruciaal in het medezeggenschapsproces en de school heeft veel

baat bij een MR die het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie

haalt. De masterclass werd erg positief beoordeeld: “informatief

en zinvol, zeer tevreden, genoeg handvatten om verder te gaan”,

et cetera. Tips om meer praktijkcases te behandelen en ervaringen

te delen worden meegenomen voor de volgende keer. De masterclass zal namelijk op 17 juni aanstaande

herhaald worden. Van 13.30 tot 16 uur bij de AVS in

Utrecht. Meer informatie en aanmelden (Kitty Ramakers):

versterkingmedezeggenschap@gmail.com

Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?

tekst harry van soest

Om een goed beeld te krijgen, is eerst het functiebouwwerk van

belang. De vraag die gesteld kan worden is: wat heb ik nodig om

voor komend schooljaar tot een goede groepsverdeling te komen?

Jaarlijks dient vóór 1 augustus het functiebouwwerk zowel op

bestuurs- als schoolniveau aangepast te worden met instemming

van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke)

medezeggenschapsraad: de PGMR. Dat is bepaald in artikel 5.5 van

de CAO PO 2018-2019.

In het functiebouwwerk wordt gekeken naar:

a. de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven

gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd

en volgens FUWA PO gewaardeerd, of

b. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties die

zijn opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’.

De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het

geheel van functies naar soort en niveau, met inachtneming van de

normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken

eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies

naar soort, niveau en aantal.

De werkgever en de PMR maken op schoolniveau een afspraak over

de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel

van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde

invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van

het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders

van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het

(meerjaren)formatieplan besproken.

Op 1 oktober van elk jaar is het aantal leerlingen bekend. Het aantal

leerlingen wordt vermenigvuldigd met 3 procent (verwachte

instroom conform artikel 152 WPO), afgerond naar beneden.

De uitkomst is bepalend voor het aantal formatieplaatsen.

De rijksbekostiging is gebaseerd op 23 leerlingen in de onderbouw

en 28 leerlingen in de bovenbouw. De rijksbekostiging in zijn geheel

is gebaseerd op de bovenbouw en wordt toegekend in fte’s. Eén fte

is gelijk aan werktijdfactor 1,08.

Deze gegevens zijn ook van belang bij de bespreking van het

werkverdelingsplan.

Kortom: deze berekening bevat de ingrediënten (een indicatie)

om te komen tot een goede invulling van de personeelsformatie

voor het nieuwe schooljaar, en daarmee een goede groepsverdeling.

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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c o m m i s s i e d u u r z a a m v i ta a l

Onderwijsverlatersdag op 16 mei
De commissie Duurzaam Vitaal van de AVS nodigt senior-
schoolleiders (AVS-leden) vanaf 60 jaar op 16 mei uit aan
boord te gaan van de Rosa van Delft voor de jaarlijkse
onderwijsverlatersdag. Deze dag richt zich op de laatste
fase als actief schoolleider en de thema’s die daarmee te
maken hebben.

Dit jaar maken we  met de Rosa van Delft (https://rosavandelft.nl),

een prachtige klipper, een vaartocht over de Zaan, onder

andere langs de Zaanse Schans. Er is volop gelegenheid

onderwijservaringen en toekomstplannen met elkaar te delen.                     

Doel van de dag is ontmoeting en uitwisseling op thema’s die

schoolleiders aangaan in deze levens- en werkfase. Zoals pen-

sioenzaken, regiobijeenkomsten, activiteiten van de commissie

Duurzaam Vitaal en het Persoonlijk Uitloop Plan.

Tijdens de vaartocht is het genieten van prachtige uitzichten.

Het wordt een dag in de buitenlucht, vol energie en vaarplezier.

Je bent van harte welkom, we zien uit naar je komst!

Datum: 16 mei 2019 van 9.30 tot 16 uur

Begin- en eindlocatie: Marinahaven, Werfkade 4 in Amsterdam

(voldoende parkeergelegenheid)

a v s  i n  d e  p e r s

Klimaatspijbelen, eindtoets en schorsen leraren
Diverse dagbladen zoals Trouw en Het Parool, maar ook BNR

Nieuwsradio, besteedden begin februari aandacht aan de leerlingen

die onder schooltijd actievoeren voor een beter klimaat. En vroegen

de AVS naar haar standpunt. Voorzitter Petra van

Haren: “Een mooie actie en een uitstekend initia-

tief. Het laat zien dat jongeren nu al zijn waartoe

we ze opleiden: kritische burgers. Het is goed dat

ze hun stem laten horen op deze democratische

en geweldloze manier. Wij zijn niet voor spijbelen,

laat dat duidelijk zijn, maar scholen kunnen

bijvoorbeeld een lesopdracht aan de demonstratie

koppelen. Dan is het geen spijbelen meer.”

Van Haren pleitte verder voor een proactieve

aanpak. “Grijp dit jongereninitiatief aan om het

gesprek met hen aan te gaan, ook als je het er als

school niet mee eens bent dat ze gaan demon-

streren. Want hier gebeurt iets nieuws. Jongeren

willen zeggenschap over de wereld waarin zij later

leven.”

In de Stentor van 20 februari gaat de AVS-voorzitter in op het

jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws, waarin alle eindtoets-

resultaten van Nederlandse basisscholen op een rijtje zijn gezet.

De cijfers zeggen niet alles over een school:

“Het is prima ze in een lijstje te zetten, maar

over de waarde ervan moeten ouders wel goed

nadenken. Het schooladvies moet leidend zijn.

De schoolperiode is als een film, de toets is een

foto. Het is fijn als die foto mooi is, maar het

zegt zeker niet alles.’’

De NOS en Trouw vroegen Van Haren op

27 februari om een reactie op het schorsen van

leraren. "Schoolleiders moeten de belangen

moeten afwegen tussen leraren en leerlingen.

Daar waar leraren geschorst worden, gaf het

belang van de leerling de doorslag. Maar je

kunt nooit zeggen dat dat altijd zo is, het is

altijd een geval op zich.’’

Deelnemers die met het openbaar vervoer reizen kunnen dit

aangeven bij de aanmelding. Zij kunnen worden opgehaald achter

Amsterdam CS (paal 14) of gratis met de pont naar de Marinahaven.

Kosten: t 12,50 (postactieve AVS-leden) / t 25 (andere AVS-leden)

Dit is inclusief koffie, lunch, hapjes en drankjes. De mogelijkheid

bestaat om na afloop aan te sluiten voor een etentje bij Loetje aan

’t IJ. Dit is voor eigen rekening.

Aanmelden: www.avs.nl/formulier/onderwijsverlatersdag

De inschrijvingen zijn op volgorde van binnenkomst; er zijn

maximaal 22 plaatsen. Na aanmelding ontvang je per e-mail een

bevestiging en de rekening. Deze dient uiterlijk veertien dagen voor

vertrek voldaan te zijn. De inschrijving is pas definitief na betaling.

Meer informatie: dagvoorzitters commissie Duurzaam Vitaal,

Wijbe Douma, tel. 06-20393797 of Cor Zijlmans, tel. 06-28063886
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s l u i t  j e  a a n  o p 1 8  m a a r t  i n  d e n  h a a g

Red ons pensioenstelsel
Op dit moment gaat de aandacht in het onderwijs vooral
uit naar thema’s als personeelstekorten, een passend
salaris en hoge werkdruk. Dat neemt niet weg dat
andere structurele thema’s ook van belang zijn, zoals de
pensioenen. Op 18 maart vindt daarom in Den Haag een
pensioendemonstratie plaats.

De landelijke pensioendialoog heeft nog niet geleid tot een koers

waar het kabinet, werkgevers en werknemers met elkaar mee verder

kunnen. De huidige pensioenen staan onder druk. Bovendien gaat

de dialoog niet alleen de huidige pensioengenietenden aan, maar

ook alle werknemers die in de toekomst blijvend willen kunnen

rekenen op een goed pensioen. De AVS maakt zich zorgen en wil

dat er een toekomstbestendig pensioenstelsel wordt gerealiseerd

met goede garanties voor werknemers rond opbouw, uitkering en

hoogte, duur en uitvoering.

Landelijke actiedag 18 maart
Deelname aan de landelijke actiedag op 18 maart aanstaande is voor

de AVS een manier om deze zorgen zichtbaar te maken. De AVS is

dan in Den Haag actief aanwezig om haar steun te laten zien en wordt

daar vertegenwoordigd door een aantal leden van de commissie

Duurzaam Vitaal. De AVS neemt deel aan de pensioendialoog via haar

aansluiting bij het Ambtenarencentrum (AC).

Sluit je ook aan op 18 maart! Het programma is als volgt:

• Van 12 tot 15 uur verzamelen op het Malieveld. Hier zullen

de verschillende bonden pensioenvoorlichting geven.

• Om 15 uur vertrek in marsroute naar het Torentje. Daar wordt een

petitie overhandigd waarna de stoet weer richting Malieveld gaat.

Meer informatie: Hans Pennings, AVS-commissie Duurzaam Vitaal,

tel. 06-41907245 (voor exacte locatie schoolleiders/AVS-leden,

shirts en hesjes)

b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Curriculumontwikkeling, vereenvoudiging lumpsum en
Passend onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS sprak op
8 februari over de curriculumontwikkeling en de brief
van de minister van OCW over de vereenvoudiging van de
lumpsum.

Schoolleiders (AVS-leden) uit de commissie lieten zich informeren

door Ingrid Brummelman van Curriculum.nu. Met de

curriculumontwikkeling wordt beoogd:

• Komen tot een curriculum waarin duidelijk wordt wat leerlingen

moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op hun

toekomst.

• Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen.

• Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de

voorschoolse periode naar het po, van po naar vo en van vo naar

het vervolgonderwijs.

• Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.

• Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen

leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?

• Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het

onderwijs.

De beleidscommissie Onderwijs adviseerde vervolgens het AVS-

bestuur over de curriculumontwikkeling. De commissie vindt

het van belang om collega-schooldirecteuren erop te attenderen

voor de nieuwe schoolplanperiode rekening te houden met het

gegeven dat het nieuwe curriculum bestaat uit 70 procent bepaalde

inhoud rondom vijf thema’s met dwarsverbanden. Er is 30 procent

vrij ruimte. De thema’s zijn: 1 Rekenen &Wiskunde, 2 Engels/

moderne vreemde talen, 3 Kunst & Cultuur, 4 Mens & Maatschappij,

5 Mens & Natuur (zie ook pagina 12), 6 Nederlands, 7 Bewegen

& sport. Overstijgende thema’s zijn: 8 Digitale geletterdheid en

9 Burgerschap.

Vereenvoudiging lumpsum en Passend onderwijs
Verder sprak de commissie over de (vraagstukken rondom de)

vereenvoudiging van de lumpsum en maakte zij haar visie en

standpunten daarover duidelijk aan het AVS-bestuur.

Tot slot vond nog een inhoudelijke discussie over Passend onderwijs

plaats.

De volgende bijeenkomst van de beleidscommissie Onderwijs is

op 12 april 2019.

Van de AVS
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a v s  l e d e n r a a d

Ledenraad eerste keer bijeen in nieuwe samenstelling
De AVS Ledenraad kwam op 25 januari 2019 voor het eerst
in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Acht nieuwe leden
sloten aan om de afgetreden leden te vervangen. Na een
prettige kennismaking zaten zij meteen stevig in hun rol.
Fijn dat er zoveel nieuwe, betrokken schoolleiders zijn.
Er kwamen diverse onderwerpen aan bod.

tekst liny demandt, vicevoorzitter avs ledenraad

Lidmaatschap en belangenbehartiging
We zien dat veel leden, maar óók niet-leden, de AVS aanspreken

over het behartigen van hun belangen. Vooral die laatste groep

intrigeert ons. Zij zien de AVS wel als hun vertegenwoordiger, maar

kiezen er tegelijkertijd voor om geen lid te worden. Als ledenraad

hebben we besproken hoe we dit kunnen interpreteren en inzetten

om de kracht van de vakbond te vergroten.

Huishoudelijk reglement en renumeratiecommissie
Het concept ‘Huishoudelijk reglement’ wordt bekeken en in

grote lijnen akkoord bevonden. We wachten nog op een reactie

van de juridisch adviseur. Daarna wordt een en ander in het

Ledenraadhandboek opgenomen. Door de wisseling in de ledenraad

ontstond er een vacature in de renumeratiecommissie. Hiervoor is

een opvolger gekozen.

Niet staken op 15 maart
Als ledenraad staan we achter de keuze van het AVS-bestuur om de

staking op 15 maart niet te steunen. Wel wordt op het AVS-congres

van 15 maart de eigen actielijn voortgezet en zal er bij de entree en de

opening actie gevoerd worden. De cao-onderhandelingen zijn, waar

het de positie van de schoolleider betreft, heel goed gestart. Dit pro-

ces en de actielijn willen we nu niet doorkruisen met een staking.

Herverkiezing Petra van Haren
Tijdens de vorige ledenraadvergadering is de herverkiezing van

Petra van Haren als voorzitter van de AVS uitvoerig besproken.

De unanieme keuze van de ledenraad om nog vijf jaar met Petra

verder te willen gaan, wordt vandaag officieel bekrachtigd en

gevierd met felicitaties en een bloemetje.

Stand van zaken cao-onderhandeling
AVS-adviseur en -onderhandelaar Paul van Lent sluit aan om

de ledenraad te informeren over de stand van zaken in de

onderhandelingen rond de CAO PO. De gezamenlijke inzet van de

bonden is vastgesteld en omvat de AVS-inzet voor schoolleiders.

Een mooi succes. Het proces is momenteel zeer intensief en vergt

veel inspanning van de twee AVS-onderhandelaars. Van Lents

toelichting verheldert en geeft de ledenraad handvatten voor verdere

besluiten en adviezen.

De nieuwe functie- en taakomschrijvingen voor leidinggevenden

in het primair onderwijs zijn dringend nodig bij het

onderhandelingsproces. In februari konden schoolleiders hierover

meedenken en hun inbreng kenbaar maken.

Ook geeft Van Lent mee dat bij het toewerken naar een evenwichtig

functiehuis, het meenemen van het onderwijsondersteunend

personeel (OOP) in de onderhandelingen van wezenlijk belang is.

De volgende ledenraadvergadering is op 14 juni 2019.

Nieuwe medewerker

Chris Heersink (c.heersink@avs.nl) versterkt sinds

begin februari enkele dagdelen in de week –

tijdelijk – de AVS Helpdesk. Chris is al sinds 1990

in het onderwijs werkzaam in diverse functies.

Hij is begonnen als leerkracht en heeft daarna

verschillende directiefuncties bekleed. In 2018 is

hij als interim-directeur een eigen onderneming gestart.

Als AVS-lid zit hij al enkele jaren in de commissie

Arbeidsvoorwaardencommissie.

Als je vóór 15 maart aanstaande lid wordt van de

AVS en lid blijft tot 1 augustus 2020, ontvang je een

cadeaubon van 50 euro. Dit aanbod geldt alleen voor

het reguliere lidmaatschap.

Bovendien kun je als AVS-lid met korting naar het

congres ‘Leiderschap in 4D’ op 15 maart 2019.

Zie www.avs.nl/lidworden en www.avs.nl/

congres2019

word avs-lid
en ontvang
een cadeaubon
van 50 euro
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
april, mei, juni, september en oktober 2019

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

• Leergang Stimulerend beoordelen: gespreksvoering in breed perspectief** (po en vo) NIEUW 4 april Tom Roetert

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po en vo) 4 april Pia Umans en Gonnie Joosten

• Leergang Middenkader*** (po) 22 mei Tom Roetert

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek? (po en vo) 3 juni Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 14 juni Tom Roetert

• Leergang Action Learning** (po en vo) 20 september Peter de Roode

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) 30 september Jef van den Hout

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum – IKC** (po) 1 oktober Henk Derks, Lisette Verploegen

• Leergang Middenkader *** (po) 1 oktober Tom Roetert

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po en vo) 3 oktober Pia Umans

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

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

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

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

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

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

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

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

(onder voorbehoud)

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

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering
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2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen met
Transactionele Analyse

Als leidinggevende wilt u mede-

eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die u in uw school wilt

doorvoeren. U onderzoekt wat bij u

past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat

werkt, wat niet, en waarom. U ontwikkelt uw eigen heldere kijk op

veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit een

onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt in te

stappen vanuit eigenaarschap en de eigen rol. U leert het

veranderingsproces vorm te geven vanuit uw eigen autonome

leiderschap en het vermogen te verbinden. Een belangrijk concept

is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op (onbewuste)

processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een

onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de

dagelijkse praktijk.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 4 april of 3 oktober 2019 of 12 maart 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol

als volgende stap in uw carrière en wilt

daarin meer inzicht krijgen. U krijgt de

gelegenheid om vanuit theorie en

praktijk meer kennis te nemen van de inhoud en complexiteit van

een functie als onderwijsbestuurder. Daarbij vindt doorlopend

reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie.

Centraal staan de vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit?

Wil ik een bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij

mij? Ook loopt u vier dagen in de praktijk mee met een onderwijs-

bestuurder buiten de eigen organisatie.

Doelgroep: ervaren (adjunct-)directeuren, clusterdirecteuren,

meerscholendirecteuren of interim-managers die zich willen

oriënteren op een bestuurlijke rol

Startdatum: 10 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Talentvol leiderschap
Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks

vooral datgene kunt doen waar je goed

in bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert winst op voor

iedereen persoonlijk, het team en de schoolorganisatie. Iedereen

floreert, ook de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

We combineren klassieke methodes met actuele inzichten als de

Talenten- en Sterke puntenbenadering, Waarderend onderzoeken,

Progressiegericht werken en Job-/Teamcraften. In samenwerking

met ’t Mannetje & Co.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 10 oktober 2019 of 30 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvol-leiderschap

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,

afdelingsleiders (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

Foto’s: Hans Roggen

39k ader prim air m a art 2019

937731-02_039_04-Mar-19_10:44:01_walter



5 eendaagsen

Leergang
Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is dé manier om

recente ontwikkelingen in je organisa-

tie een goede plek te geven, zoals de

kracht van samen leren, samen onder-

zoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van

een goede dialoog daarover. Het proces van gespreid leiderschap

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

leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor kwaliteit mogelijk

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

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

schap betekent. Na afloop hebben deelnemers een op maat

gemaakt herontwerp voor hun organisatie.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 7 oktober 2019 of 20 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

8 eendaagsen

Leergang Cultuurpracticum
Als de schoolcultuur negatief en belem-

merend is, is de kans groot dat de

beoogde doelen niet worden gereali-

seerd. In deze leergang leer je de eigen

schoolcultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden. Door vast te stellen

wat de gedeelde vooronderstellingen zijn binnen de cultuur waarop

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

in jouw school en daarom aan vervanging toe zijn. Vaak gaat een

cultuurverandering over het veranderen van een of twee dominante

mindsets. Deze zoektocht staat centraal. Ook schenken we de

nodige aandacht aan het opstellen van passende interventies: wat

werkt in welke situatie?

Doelgroep: schoolleiders en directeuren po en vo.

Het is aanbevelenswaardig een collega mee te nemen.

Startdatum: 14 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verande-

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

verschillen als team en Professionele leergemeenschap

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

7 eendaagsen

Leergang Strategische
bedrijfsvoering

Als schoolleider wordt steeds meer van

je verwacht dat je gericht stuurt op

onderwijsresultaten en dat je daarbij

anticipeert op de ontwikkelingen die op

de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch

invulling? Kennis hebben van en inzicht in bedrijfsvoeringsproces-

sen zijn een must. In deze leergang kijken we breed naar bedrijfs-

voering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg,

veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische planning

heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je eigen lei-

derschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vormen de

rode draad. We werken en oefenen met casussen en praktijksitua-

ties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfvertrouwen

gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en

financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 10 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering

Nieuw!

21-9000-0177-01 AVS KP 18-19-07

https://kalisto-basisonderwijs.nl/personeel-en-vacatures/

Welke schooldirecteur is
toe aan een volgende stap?

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! zoekt per
1 augustus 2019 een

MEERSCHOLEN DIRECTEUR DC
Regio Breukelen

De meerscholendirecteur gee  leiding aan drie
scholen (met Locatiedirecteuren) en is zeer nauw
betrokken bij en levert een proactieve bijdrage aan
de strategische keuzes en de beleidsvorming binnen
Kalisto.

Een uitgebreid profiel kun je vinden op de website
van Kalisto:

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 25-02-19   16:24
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leergang strategische bedrijfsvoering

‘Het gaat om veel meer dan leren verstand
te hebben van financiën’

Mensen kunnen om allerlei redenen de ambitie hebben om
schoolleider te worden, maar bijna nooit is het omdat ze zo
graag in de weer zijn met financiële ken- en stuurgetallen
en jaarrekeningen, zegt John Schreijer. Hij is projectleider
van de nieuwe leergang Strategische bedrijfsvoering van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking
met NSO-CNA. En dus ontstaat er op scholen vaak een
ongewenste situatie: “Door te weinig financiële kennis
van de directeur is het bovenschoolse hoofd financiën
vaak dominant aanwezig bij de besluitvorming.” Over het
belang van inzicht hebben in bedrijfsvoeringsprocessen
door schoolleiders.

tekst larissa pans

Zelf is Schreijer ‘van de cijfertjes’, want van huis

uit is hij wiskundige. Hij was jarenlang school-

leider en na die carrière vond hij het de hoogste

tijd om zijn kennis en ervaringen door te geven

aan zijn collega’s uit het vak. Als docent bij

NSO-CNA creëerde hij, samen met collega-

docenten Cock Raaijmakers en Math van Loo,

de leergang Strategische bedrijfsvoering. Deze

leergang is bij NSO-CNA al jaren een succes.

Schreijer heeft gemerkt dat sommige van zijn

cursisten bij de start van de leergang ‘een

beetje bang’ zijn voor het onderwerp geld.

“Er zijn er wel die binnen komen en zeggen:

‘Geld, daar heb ik geen verstand van’. Maar de

leergang is juist veel meer dan leren verstand

te hebben van financiën. De rode draad is: hoe

kun je komen tot meerjarig strategisch beleid?

Daarbij is het erg handig als je ook financi-

ele kennis hebt. Wat wij willen aanleren is

meerjarig strategisch denken. Strategisch per-

soneels- en financieel beleid vormen de hoofd-

bestanddelen van de leergang.” De docenten

begrijpen wel waar de blinde vlek vandaan komt; 80 procent van de

schoolleiders begon zijn onderwijscarrière als leerkracht en stroomt

door naar een managementfunctie. “Een compleet ander vak, waar-

bij strategisch leren denken en handelen van groot belang is”, aldus

Schreijer.

‘ h e t  s c h oo l l e i d e r s c h a p  i s  e e n  va k
wa a r b i j  s t r at e g i s c h  l e r e n  d e n k e n
e n  h a n d e l e n  va n  g root  b e l a n g  i s ’

‘ w at  w i j  w i l l e n  a a n l e r e n  i s
m e e r j a r i g  s t r at e g i s c h  d e n k e n ’

Collega-docent Cock Raaijmakers vertelt hoe in de leergang een

fictieve school wordt opgevoerd en cursisten aan de hand van die

school verschillende situaties voorgelegd krijgen en vervolgens

moeten handelen. “John en ik zijn het bestuur van de school, aan

ons presenteren ze hun plannen en verdedigen ze hun keuzes.”

Ook worden de deelnemers financieel bijgespijkerd en leren ze

bijvoorbeeld meerjarige begrotingen goed te lezen en zelf op te

stellen. Raaijmakers: “Onder tijdsdruk moeten ze tot beslissingen

komen en de juiste koers voor zichzelf bepalen.”

Schreijer was eerder ook bestuurder bij een grote organisatie in

het primair onderwijs. Wat hem opviel was dat

schoolleiders in het po veel afhankelijker zijn

van het stafbureau dan hun collega’s in het

voortgezet onderwijs. “Doodgewoon omdat een

basisschool te klein is voor eigen personeel

op dat gebied. Financiën, onderwijsbeleid,

personeelsbeleid: het komt allemaal op het

bord van de schoolleider terecht. Veel wordt

bovenschools geregeld, maar dat ontslaat de

schoolleider niet van de taak om een meerjarig

financieel beleid te voeren en om keuzes te

durven maken. In diverse casussen zei het

bovenschoolse hoofd financiën regelmatig

tegen de schoolleider: ‘Je wil dit nieuwe beleid

wel, echter: er is geen budget’.

Hoe het dan wel moet? Met zo’n antwoord moet

de schoolleider dus geen genoegen nemen.

Daarover zijn beide docenten het roerend

eens: zij willen hun cursisten de kennis én het

lef meegeven om dan proactief te handelen.

Raaijmakers: “We willen inzichtelijk maken dat

er opties zijn. Zodat schoolleiders vragen kun-

nen en durven stellen aan degene die belast is

met de financiën binnen hun organisatie. Als ze dat doen, is wat ons

betreft de leergang geslaagd.” �

Math van de Loo, Cock Raaijmakers en
John Schreijer creëerden de leergang
Strategische bedrijfsvoering voor
schoolleiders in het primair onderwijs.

leergang strategische bedrijfsvoering

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 10 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering

Nieuw!
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voor: schoolleiders en bestuurders

van: Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)

wanneer: 6 april

waar: basisschool Wereldkidz Tweesprong, Maarssen

wat: congres

De academische leerkracht als
sterke schakel

Collega’s ontmoeten, ideeën uitwisselen en geïnspireerd

worden door verschillende sprekers en workshops over de toe-

gevoegde waarde van de academische leerkracht in het school-

team. Het programma bestaat onder meer uit een keynote over

eensgezind leidinggeven en in een meet-up gaan bestuurders

en schoolleiders in gesprek met vertegenwoordigers van

belanghebbende partijen en andere academische leerkrachten.

AVS-voorzitter Petra van Haren is een van de gesprekspartners.

www.bab.nl

voor: schoolleiders, bestuurder en leraren die

geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen van 10-14 Onderwijs

van: Schoolinfo namens Kwartiermakers 10-14 Onderwijs

wanneer: 8 april

waar: Muntgebouw Utrecht

wat: conferentie

10-14 Onderwijs
De pilotscholen 10-14 Onderwijs vertellen over hun ervaringen

in pitches en inspiratiesessies. Over thema’s als coaching

van leerlingen, het doorlopende curriculum en samenwerken

met andere scholen. Verder een keynote van pedagoog Pedro

de Bruyckere en een tussenstand van het onderzoek door

Oberon voor OCW in de 10-14-pilotscholen. Kom meer te weten

en doe mee aan de kennisuitwisseling over deze nieuwe

onderwijsvorm. Meer informatie: https://1014onderwijs.nl/

voorjaarsconferentie-10-14-onderwijs

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: leerkrachten, ouders en meisjes

van: uitgeverij SWP

wat: boek

ADHD bij meisjes
Bij meisjes wordt ADHD veel minder vaak en pas later herkend

en erkend dan bij jongens. Auteur Jacqueline van de Sande

gebruikt in ‘Druk en dromerig’ biografische gebeurtenissen uit

haar jeugd om te laten zien welke invloed (toen nog niet gediag-

nosticeerde) ADHD heeft gehad op haar leven. Om meer inzicht

en begrip te kweken voor meisjes met ADHD. Van de Sander is

niet alleen ervaringsdeskundige, maar heeft ook als moeder en

hulpverlener binnen jeugdzorg en basisonderwijs dagelijks te

maken met ADHD. ISBN: 9789088508158

voor: basisscholen

van: Rutgers i.s.m. GGD’en

wanneer: 18 t/m 22 maart

waar: landelijk

wat: projectweek

Week van de Lentekriebels
Bedoeld als een stimulans om lessen te geven over weerbaar-

heid, relaties en seksualiteit. Basisscholen zijn hiertoe sinds

2012 verplicht, maar vrij om er zelf invulling aan te geven.

Na de opening op 18 maart beginnen op deelnemende scholen

de lessen relationele en seksuele vorming. GGD‘en geven

ondersteuning door trainingen aan leerkrachten, gastlessen

of het organiseren van een ouderavond. De Lentekriebels

Award wordt uitgereikt op een basisschool waar relationele en

seksuele vorming vast onderdeel uitmaakt van het curriculum.

www.weekvandelentekriebels.nl en www.kriebelsinjebuik.nl

(voorbeeldlessen digitale lesmethode/ doorlopende leerlijn)

voor: po en vo

van: Bouwstenen (voor Sociaal)

wanneer: 26 maart

waar: Amersfoort

wat: actualiteitencollege

Wegwijs in de informatieplicht
Scholen moeten voor 1 juli 2019 in beeld hebben of ze al dan

niet alle erkende energiemaatregelen hebben getroffen die

zich in vijf jaar terugverdienen en dit invoeren in een landelijk

eLoket. Deze Informatieplicht Energiebesparing in het kader

van de Wet Milieubeheer geldt voor bijna alle 1.600 locaties

van vo-scholen en ongeveer 25 procent van de 6.000 po-

locaties (1.500 locaties). Het actualiteitencollege biedt tips en

informatie over de informatieplicht in de praktijk. Een school

deelt ervaringen. Aanmelden: https://bouwstenen.nl/

actualiteitencollege-informatieplicht-maatschappelijk-vastgoed
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voor: geïnteresseerden

van: Onderwijsraad i.s.m. Nationaal Onderwijsmuseum

wanneer: 23 februari t/m 2 juni

waar: Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht

wat: tentoonstelling

Onderwijsraad 100 jaar
In 1919, na de schoolstrijd, is het tijd voor nieuwe ideeën,

nieuwe hervormingen. De minister van onderwijs kan het

niet alleen. Hij zoekt ‘wijze raad’ en stelt een onafhankelijk

adviescollege voor het hele onderwijs in: de Onderwijsraad.

Die bestaat nu 100 jaar. De tentoonstelling ‘Wijze Raad’ geeft

met foto’s, objecten en documenten een beeld van het werk

van de Onderwijsraad. De vrijheid van onderwijs (artikel 23

van de Grondwet) heeft vanaf het begin centraal gestaan. Later

kwamen ook de inhoud en kwaliteit van het onderwijs naar

voren. www.onderwijsmuseum.nl

voor: po en vo

van: Elizabethfonds en Mission and Relief Logistics

wat: goed doel

Oud schoolmeubilair voor het
goede doel

Duizenden kinderen in Oost-Europese en overzeese landen zit-

ten aan gebruikte setjes van tafels en stoelen van Nederlandse

scholen. Is je schoolmeubilair aan vervanging toe? Geef het

oude aan een goed doel. Het Elizabethfonds zorgt in samenwer-

king met Mission and Relief Logistics voor het transport vanuit

Nederland naar scholen in het buitenland. Er is ook vraag naar

computers en computerapparatuur, leermiddelen, schriften,

potloden en (digitale) schoolborden. www.missionandrelief.nl

voor: schoolbesturen en schoolleiders po en vo,

kinderopvang en gemeenten

van: Ruimte-OK

wanneer: 16 april

waar: nieuwe schoolgebouw van VOLT, Utrecht

wat: kennisdag

Kwaliteit onderwijshuisvesting
De kennisdag Grip op Kwaliteit staat in het teken van (nieuwe)

kennis delen, inspiratie opdoen en leren van elkaar over onder-

wijshuisvesting. Met praktijkvoorbeelden en leerervaringen uit

het veld. Zo zijn er kennissessies over renoveren, huisvesting

van IKC’s, de Informatieplicht Energiebesparing en wat je al

kunt doen voor een lagere energierekening. www.ruimte-ok.nl/

thema/kennisdag-2019-grip-op-kwaliteit-utrecht

voor: professionals in po, so, vo, mbo/ho

van: Lexima Academie

wanneer: 27 maart

waar: Pathé, Ede

wat: conferentie

Nationale Dyslexie Conferentie
2019

Meer dan dertig sprekers delen nieuwe wetenschappelijke

inzichten, adviezen en praktische handvatten. Actuele onder-

zoeksresultaten, nieuwe inzichten en ervaringen maken dat het

zorglandschap rondom dyslexie blijft veranderen en verbeteren.

Van goed leesonderwijs tot effectieve interventies, van preventie

tot compenserende maatregelen en de beleidsmatige aanpak:

alles komt aan bod. Doel is bestrijding van kansenongelijkheid

en stimulering van talent. www.nationaledyslexieconferentie.nl

voor: schoolbesturen, gemeenten en bedrijven

van: BuildinG i.s.m. Ruimte-OK, Scholenbouwmeester,

Noorderpoort en GGD

wat: online applicatie

Scholenbouwmaatje
Helpt opdrachtgevers in de scholenbouw op weg met de bouw

en verbouw van scholen. Alle criteria uit het Kwaliteitskader

Huisvesting zijn er integraal in verwerkt. De testversie kan tot 1

april 2019 gratis worden gebruikt door schoolbesturen, gemeen-

ten en bedrijven. Na 1 april blijft de tool voor het aardbevings-

gebied voor de komende drie jaar gratis. Aan schoolbesturen en

gemeenten in de rest van Nederland wordt een abonnements-

bijdrage gevraagd zodra de definitieve versie beschikbaar is.

https://www.scholenbouwmaatje.nl

voor: primair onderwijs

van: Fawaka Ondernemersschool

wat: onderwijsprogramma’s en projecten

Duurzaam ondernemen voor
kinderen

Bij de Fawaka Ondernemersschool leren kinderen ondernemen

met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen.

Ondernemen is een manier om te leren doorzetten, beslissen,

aanpakken en aanpassen. De focus ligt daarbij op kinderen die

moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve program-

ma’s. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht

de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van

leren. www.fawakaondernemersschool.nl
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boekbespreking

Als trainer, adviseur en spreker op het gebied van krachtig besturen,

leidinggeven en managen verbaast Frank Hoes zich over de rationele

beheersing van bedrijfsprocessen die het gedrag van leiders vaak

ineffectief maakt. In plaats van bezielend leiderschap leidt het eerder tot

machtsspelletjes en een angstcultuur. Dit was zijn belangrijkste reden om

een boek te schrijven over eigenzinnig en inspirerend leiderschap: Het witte

konijn. tekst rob van beek

Het boek is opgebouwd aan de hand van

het moderne sprookje Alice in Wonderland

van Lewis Carroll, waarin het witte konijn

een prominente rol speelt. Doel van de

schrijver is de lezer (de leider) wakker te

schudden en aan het denken te zetten.

Het witte konijn is een mooie metafoor voor

de manier waarop veranderingen zich in

ons leven voor doen. Soms als een schok,

maar vaker zien we pas achteraf wat het is

geweest. Als we ons er echter van bewust

zijn dat we een wit konijn hebben gezien,

is ons leven en daarmee ons leiderschap

veranderd.

De publicatie is gevarieerd opgesteld:

naast bouwstenen voor leiderschap zijn ook

quotes van bekende en minder bekende

personen en auteurs opgenomen. Handig

als je verdieping zoekt.

Een voorbeeld van een bouwsteen is ‘De

kracht van de groep’ in het hoofdstuk

‘Leider, volger en groep’. Hierin toont

de auteur een praktijkvoorbeeld van het

fenomeen groepskracht en laat zien dat in

sommige situaties leiderschap niet nodig

is. Een ander voorbeeld is de bouwsteen

‘Haarlemmerolie’ uit het hoofdstuk ‘Leiden

met kennis en waarheid’. Vaak heb je een

Haarlemmerolie-persoon in de organisatie:

die lost alles op wat dreigt te mislukken.

Dat klinkt geweldig, maar is eigenlijk heel

gevaarlijk. Het maakt niet-werkende proces-

sen of disfunctionerende medewerkers min-

der zichtbaar en voorziet niet in structurele

oplossingen. Wil je dat als leider? Of ben je

toevallig zelf de Haarlemmerolie?

het witte konijn
In de eerste hoofdstukken had ik wat moeite

met de schrijfstijl. Veel zinnen bevatten

opsommingen van vijf of meer aandachts-

punten, alsof je een presentatie met bullets

leest. Frank Hoes geeft alle gedachten en

doordenkertjes namelijk zo compact moge-

lijk weer. De laatste paar hoofdstukken vond

ik sterker geschreven, de onderwerpen zijn

goed gekozen en de schrijfstijl is veel vlotter

en leesbaarder.

Als je jezelf toestaat goed te reflecteren op

de aangedragen onderwerpen, biedt het

boek je zeer waardevolle inzichten voor je

persoonlijke ontwikkeling en groei.

Herhaaldelijk is het de kunst van het los-

laten, objectief beschouwen en het geven

van ruimte aan het individu en de groep om

tot het beste resultaat te komen. Het boek

beschrijft veel herkenbare voorbeelden en

situaties waarbij je jezelf en de organisatie

als leider mogelijk in de weg zit om dit te

bereiken.

Prachtig is de afronding: leren en ontwik-

kelen is als het langzaam bestijgen van een

wenteltrap in een hoge toren. Je komt iedere

keer langs dezelfde windrichtingen en ziet

dezelfde bomen, rivieren, dorpen en steden.

En toch verandert er iets, langzamerhand

zie je meer, kijk je verder en vanuit een

ander perspectief. Je bent verder gevormd

in karakter en hebt een meer gerijpte

levenshouding.

‘Het witte konijn’ is geen vlucht uit de

werkelijkheid zoals in Alice in Wonderland.

Het is bedoeld en bruikbaar als reisgids

voor je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat mij betreft een aanrader!

Rob van Beek is directeur van IKC De Kaap

in Amsterdam.

Het witte konijn. Naar eigenzinnig en inspirerend leiderschap, Frank

Hoes, BigBusinessPublishers, 2018, ISBN 9789491757556

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

‘ h e t  w i t t e  ko n i j n ’
i s  g e e n  v l u c h t  u i t
d e  w e r k e l i j k h e i d
z o a l s  i n  a l i c e  i n
w o n d e r l a n d .  h e t  i s
b e d o e l d  e n  b r u i k b a a r
a l s  r e i s g i d s  vo o r  j e
p e r s o o n l i j k e  g r o e i  e n
o n t w i k k e l i n g
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Uitgelicht
thema _ De school delen
Onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie

(mfa) biedt scholen geweldige kansen voor het delen

van ruimtes, energiebesparing en samenwerking.

“Tijdens schooluren gebruiken wij het speellokaal,

daarna komt de kinderopvang en ‘s avonds zit het

dorpshuis erin.” pagina 8

achtergrond _ ‘Vervanging regelen
is belastend’
De actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! heeft

onder meer de boodschap overgebracht dat de functie

van schoolleider veelzijdig en complex is en cruciaal

voor goed onderwijs. Daarbij horen passende arbeids

voorwaarden. De actieweek genereerde veel media

aandacht. Een terug en vooruitblik. pagina 24

actueel

0577 411 556

www.groepsgebouw.nl/kaderprimair

48 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz
Baarn
Epe
Evertsoord

Huizen
Oosterhout
Oostvoorne
Ossendrecht

Stroe
Teteringen
Vierhouten

Groepsovernachtingen voor Onderwijs

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Wij geloven in het traditionele kamp, maar dan
wel in een hedendaags jasje.

Onze visie
Ieder kind verdient een gezellig kamp.
Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.
Vriendschappen ontstaan door samenwerking.
Vooral buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

48 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar
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HELP ONGEVALLEN DOOR
AFLEIDING IN HET VERKEER VOORKOMEN
Jongeren lopen door kletsen, muziek
luisteren en appen een grotere kans op
ongevallen dan volwassenen. Het lespakket
Split the Risk maakt leerlingen met de
module ‘Afleiding in het Verkeer’ bewust
van risicogedrag en de gevolgen daarvan,
via leuke experimenten en herkenbare
films. Het lespakket is te bestellen voor
slechts € 125,-.

*M.u.v. vervoerregio Amsterdam: gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer,
Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn,
Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Gratis in Noord-Holland
Speciaal voor scholen in Noord-Holland*:
• gratis lespakket
• gratis gastles door getrainde

verkeersdocent
• kans op volledig verzorgde survivaldag

met hele klas

Mede mogelijk gemaakt door

BESTEL VANDAAG NOG: WWW.VEILIGHEID.NL/STR

GEEF ZE EXTRA
BAGAGE !

GRATIS
VOOR SCHOLEN INNOORD-HOLLAND!
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