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Uitgelicht
thema _ Meertaligheid en
(wereld)burgerschap
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van

leerlingen, rapporteert de onderwijsinspectie in

De Staat van het Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren

van scholen die extra inzetten op internationalisering

door bijvoorbeeld (vroeg) meertalig onderwijs? “Door

een vreemde taal te leren, besef je dat er verschillen zijn

in de wereld.” pagina 8

achtergrond _ ‘Leren doe je niet alleen
in de klas’
De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogen-

bosch willen projecten van lokale educatieve partners

opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen

onderdelen uit de vaste lesmethode of eigen leer-

activiteiten en -middelen. Zo’n verandertraject vraagt

wat van scholen, partners én gemeente.

pagina 24

achtergrond _ Onderwijsverbetering in Kenia
Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en

schoolleiders traint en coacht, bestaat vijftien jaar. In al die

jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren

op reis naar Kenia om hun vakgenoten te ondersteunen.

“De omstandigheden daar laten voor mij de essentie van

onderwijs zien.” pagina 28

thema _ Contact met buitenlandse collega’s
Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders

kan. Maar ook: je eigen werk zien door de ogen van een

buitenstaander. Nederlandse en IJslandse schoolleiders

ontmoetten elkaar op een internationale conferentie en

inspireren en bezoeken elkaar nog steeds.

pagina 16
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‘De klassiek-moderne school’

Inhoud juni

Een passend salaris
voor elke functie
Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek

en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we

samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS

schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning daarvan, omdat de claim voor

lagere werkdruk en een eerlijk salaris voor leerkrachten ook door schoolleiders

belangrijk gevonden wordt. De AVS heeft daarbij echter ook steeds haar eigen

inzet benadrukt en namens schoolleiders een aanvullende claim neergelegd

bij de minister en de politiek, en deze gedeeld met de andere sociale partners.

Want minder werkdruk en een eerlijk salaris moet ook voor schoolleiders

gerealiseerd worden, als onderdeel van een grotere agenda waarin de AVS

vraagt om een passend, gebalanceerd functiehuis en salarisbouwwerk over de

volle breedte, gelijkschakeling van het salaris met het voortgezet onderwijs,

investering in en ruimte voor onderwijsinnovatie en -ontwikkeling, voldoende

ondersteunende functies in de school, en voldoende materiele bekostiging voor

moderne leermiddelen en goede gebouwen. In het voorjaar kwam het tot een

werkdrukakkoord en begin juni is een onderhandelaarskoord gesloten over een

nieuwe cao.

Daarmee is de agenda van de AVS pas ten dele ingevuld; het vervolg voor

schoolleiders en ondersteunend personeel staat geagendeerd. In het verlengde

hiervan krijgen wij vanuit de leerkrachtenbeweging de vraag neergelegd of

schoolleiders altijd meer moeten verdienen dan leraren. Een non-discussie.

De functies in het po worden gewaardeerd volgens een erkende systematiek,

waarbij onder andere rollen, taken, verantwoordelijkheden en complexiteit een

rol spelen. Hier wordt vervolgens een salaris aan gekoppeld. Voor de AVS is

dát dan ook de kern waar het om gaat: een functiehuis dat recht doet aan de

daadwerkelijke invulling van de functies in de school, met een passend salaris voor

elke functie. In een goed team heeft elk personeelslid een rol in een verhouding

van gelijkwaardigheid. Dat is de essentie van elk sterk

team: iedereen doet er toe. Waar het dán over moet gaan

zijn de werkzaamheden, rollen, verantwoordelijkheden

en de zwaarte van elke functie. En die zullen uiteraard

verschillend zijn. In het beroepenspectrum binnen de

school zijn de ondersteunende functies anders dan

de leerkrachtfuncties. En ook de functies van adjunct-

directeur, directeur of bestuurder zijn weer significant

anders. We weten dat de kwaliteit van de schoolleider

de kwaliteit van de school bepaalt. Het is dus in het

belang van elke school dat dit beroep op waarde

wordt geschat. De AVS zal ook de komende periode,

net als voorheen, opkomen voor de belangen van

leidinggevenden. We vertegenwoordigen úw stem!

Een welverdiende vakantie gewenst. �

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 juni 2018
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ac tueel

positie schoolleider verankerd, verder onderhandelen over beloning

Nieuwe cao primair onderwijs:
loonsverhoging voor hele sector
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt
voor een nieuwe CAO PO. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het opwaarderen van de sector. De AVS
heeft het onderhandelaarsakkoord positief aan haar leden voorgelegd tijdens de achterbanraadpleging.

De PO-Raad en onderwijsvak-
bonden, waaronder de AVS,
hebben de afgelopen periode
de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid genomen om tot
een onderhandelaarsakkoord
te komen. Daarbij hebben zij
maximaal gebruik gemaakt
van de financiële ruimte die
er is. Leraren, schoolleiders,
schoolbestuurders en andere
werknemers hebben meege-
dacht en hun input gegeven.
Onder druk van diverse
acties in het primair onder-
wijs is 270 miljoen euro extra
beschikbaar gesteld voor
de salarissen van leraren.
Dat bedrag is echter niet
voldoende om de salariskloof
met het voortgezet onderwijs
compleet te overbruggen.
De politiek is nu weer aan
zet om het salaris in het
primair onderwijs echt op
een gelijkwaardig niveau te
brengen. Dit is nodig om het
lerarentekort in de sector het
hoofd te bieden. De AVS zal
daarom eventuele (vervolg)
acties blijven steunen.

De belangrijkste punten uit
het onderhandelaarsakkoord
zijn:
• In de nieuwe cao komen

een nieuw loongebouw en
functiebeschrijvingen voor
leraren die recht doen aan
de complexiteit van lesge-
ven in het primair onder-
wijs. De schalen LA, LB en
LC zijn afgeschaft en de
nieuwe schalen L10, L11

en L12 gaan met ingang
van 1 september 2018
gelden. Voor startende
leerkrachten zijn de eerste
drie treden van schaal L10
van toepassing.

• De 270 miljoen euro is in
het loongebouw ingezet
voor de lerarenschalen,
vooral daar waar de sala-
riskloof met het voortge-
zet onderwijs het grootst
is;

• Alle leraren krijgen een
nieuwe, flink hogere
salarisschaal;

• Daar bovenop krijgen
alle werknemers in
het primair onderwijs,
dus ook schoolleiders,
een marktconforme
salarisverhoging
(generiek en structureel)
van 2,5 procent per
1 september 2018.
Dit percentage past bij

de inzet van de AVS van
6 procent over drie jaar.

• Alle leraren in het primair
onderwijs krijgen in okto-
ber een eenmalige uitke-
ring van 42 procent van
hun nieuwe maandsalaris
(naar rato van de aanstel-
ling en aanstellingsduur);

• Alle medewerkers in
het primair onderwijs,
waaronder schoolleiders,
krijgen in oktober 2018
een eenmalige uitkering
van 750 euro (naar rato
van de aanstelling en
aanstellingsduur);

• Er komt meer profes-
sionele ruimte voor
schoolteams;

• Voor vervanging bij zieke
leraren geldt de ketenbe-
paling niet langer. Hier-
door kunnen scholen alles
op alles zetten om vervan-
ging te regelen en lesuitval
te voorkomen;

• De verplichte functiemix-
percentages verdwijnen
uit de cao. Scholen, lera-
ren en schoolbesturen
gaan zelf over het functie-
bouwwerk in hun organi-
satie De nog niet bestede
functiemixgelden van
70 miljoen euro worden
met ingang van 1 januari
2019 en 1 januari 2020 in
twee tranches extra aan de
nieuwe salarisschalen voor
leraren toegevoegd;

• Hoofdstuk 3 over con-
tracten is aangepast.
 Min-max-contracten zijn

Vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in het primair
onderwijs bij de ondertekening van het cao-akkoord (eerste en vijfde
van links – staand – respectievelijk Paul van Lent en Harry van Soest,
onderhandelaars namens de AVS).

e r  w o r d t  v e r d e r  g e w e r k t  o m
h e t  g o e d e  r e s u lta at  d o o r  t e
v e r ta l e n  vo o r  s c h o o l l e i d e r s .
h u n  b e lo n i n g  e n  p o s i t i e  i n  r e l at i e
tot  d e  b e lo n i n g  v a n  l e r a r e n
e n  l e i d i n g g e v e n d e n  i n  a n d e r e
s e c to r e n  w o r d t  d a a r vo o r  n a d e r
o n d e r z o c h t

2
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actueel actueel 

niet meer opgenomen en 
bindingscontracten komen 
te vervallen.

•  Bovenwettelijke uitkerin-
gen worden aangepast in 
lijn met de andere onder-
wijssectoren en het rijk. 
De aanpassingen krijgen 
met ingang van 1 januari 
2020 hun beslag;

•  De cao wordt eenvoudiger, 
dunner, transparanter en 
beter leesbaar;

•  De cao loopt van 1 januari 
2018 tot 1 maart 2019.

Werkverdeling en tijd
Hoofdstuk 2 van de CAO PO 
2016-2017 over werkverde-
ling en tijd wordt geheel 

vervangen. Er wordt uitge-
gaan van een werkverdelings-
plan, waarbij het initiatief 
komt te liggen bij het team. 
De werkgever - de gemanda-
teerde schoolleider - maakt 
op basis van het teamgesprek 
het werkverdelingsplan. Uit-
gangspunt is dat 1.659 uur 
als basis gehandhaafd blijft. 
De berekening vindt plaats 
over de periode 1 oktober t/m 
30 september. De 40-urige 
werkweek komt hiermee te 
vervallen. Wel blijft deze als 
rekeneenheid gelden voor 
het bepalen van het salaris 
en het verlof. Er komt een 
handreiking voor de toepas-
sing van de werkverdeling. 

Het onderscheid tussen het 
basis- en overlegmodel ver-
valt. Afgesproken is dat er in 
schooljaar 2018/2019 al uit-
voering kan worden gegeven 
aan dit hoofdstuk, maar de 
officiële datum van invoering 
is 1 augustus 2019.

Positie schoolleider
In de dynamiek van de onder-
handelingen heeft de AVS 
zich expliciet hard gemaakt 
voor de belangen van leiding-
gevenden in het funderend 
onderwijs, gebruikmakend 
van de inbreng van haar 
leden. De positie van de 
schoolleider als gemanda-
teerde door de werkgever 

wordt duidelijk in de uitwer-
king van het cao-akkoord. 
Nu wordt verder gewerkt om 
het goede resultaat door te 
vertalen voor schoolleiders in 
de opvolgende cao in 2019. 
De beloning en positie van 
schoolleiders/leidinggeven-
den in relatie tot de beloning 
van leraren en leidinggeven-
den in andere sectoren wordt 
daartoe nader onderzocht. _

De nieuwe CAO PO is 

binnenkort in boekvorm 

te bestellen bij de AVS via 

www.avs.nl/vereniging/

onsaanbod (Publicaties).

avs-voorzitter petra van haren:

‘Tevreden, maar we zijn er nog niet’

AVS-voorzitter Petra van Haren is tevreden over het 
onderhandelaarsakkoord. “Het is een goede stap om 
te komen tot een toekomstbestendige cao. Ook voor 
schoolleiders zijn stappen gezet. Het is een goede basis 
om de inzet voor schoolleiders verder uit te bouwen.” 

Want de komende maanden gaat er met name voor schoolleiders 

nog verder onderhandeld worden. Van Haren: “Want ook de andere 

schalen in ons functiehuis moeten op dezelfde manier worden 

geactualiseerd en naar inhoud en waardering aansluiten bij de 

werkelijkheid. Dus ook voor schoolleiders (waaronder adjunct-

directeuren). Deze baan is dynamisch en complex en vraagt veel 

van hun professionaliteit en leiderschap. Dat moet beter zichtbaar 

worden. In het onderhandelaarsakkoord staat dit geagendeerd 

voor nadere uitwerking. Hoewel ik graag vaart in resultaten zie, is 

zorgvuldig en toekomstbestendig structurele stappen zetten van 

groter belang.”

Een aantal AVS-leden stelt kritische vragen waaruit blijkt dat 

bij de maatregelen uit het akkoord niet altijd duidelijk is wat er 

voor schoolleiders in het salaris gebeurt. Van Haren: “De balans 

is wat de AVS betreft niet optimaal, maar is niet zo scheef als 

sommigen denken. In de schalen zoals deze zijn toegevoegd 

in de bijlage van het akkoord staan eindbedragen. Hierin zit de 

generieke salarisverhoging van 2,5 procent verwerkt. Maar: dit is 

het basissalaris. De schoolleiderstoeslag van t 316,95 per maand 

komt daar gewoon nog bovenop (niet bij adjuncten). Evenals het 

eenmalige bedrag van t 750.”

L10 t 3875 AB t 4176 DA t 4544

L11 t 4228 AC t 4709 DB t 5107

L12 t 4851 AD t 5345 DC t 5666

Vergelijking salarissen leraren en (adjunct-)directeuren naar aanleiding 
van de nieuwe CAO PO. “De balans is wat de AVS betreft niet optimaal, 
maar is niet zo scheef als sommigen denken.”

De AVS werkt hard aan de positionering van schoolleiders. 

Het eerder gesloten werkdrukakkoord geeft autonomie en 

middelen aan de school zodat schoolleiders directe invloed 

hebben op de besteding. Door versterking van hun positie kunnen 

zij zich op schoolniveau maximaal inzetten op het vormgeven van 

hun onderwijs en de kwaliteit die zij daarbij willen realiseren. 

Van Haren: “Wellicht is niet altijd even zichtbaar hoe de AVS 

deze belangen behartigt. In het belang van onderhandelingen 

is dat soms een wijze manier van handelen. Ik wil schoolleiders 

uitdrukkelijk laten weten dat wij absoluut krachtig en expliciet 

opkomen voor de belangen van onze leden en leiders in de sector. 

Al staan wij daarin vaak alleen, hun steun en input geeft ons keer 

op keer de kracht die nodig is om verder te komen. Heb en houd 

daarom vertrouwen en blijf vooral opbouwende en kritische input 

geven. Wij doen daar wat mee.” _
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meestal op verzoek van school zelf

Twee derde basisscholen stelt advies
naar boven bij na eindtoets
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet
onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets.
In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en
werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies. Dit blijkt uit een
peiling van de AVS waarop 650 schoolleiders reageerden.

Een ruime meerderheid van
de schoolleiders is tevreden
over de toets die de school
afneemt, 14 procent is
ontevreden. Bij de centrale
digitale eindtoets van Cito
die dit jaar voor het eerst is
gebruikt, ondervonden scho-
len vaak technische proble-
men. Bijvoorbeeld met inlog-
gen, de exportfunctie, het
na afloop verkrijgen van de
leerling- en schoolrapportage
en het omzetten naar BRON
en Esis. Bij de andere typen
eindtoetsen was minder spra-
ke van negatieve reacties:
deze betroffen meer de advie-
zen en bijstellingen die daar-
uit volgden. Bij Route 8, DIA
en IEP Eindtoets doen school-
leiders positieve uitspraken,
bijvoorbeeld over de tijds-
investering (Route 8 en DIA
Eindtoets) of de duidelijke

uitslagen/analyses en aanslui-
ting bij het onderwijs en het
niveau (IEP Eindtoets).
Iets meer dan de helft neemt
van Cito de centrale eind-
toets op papier (ruim 40
procent) of digitaal (ruim 10
procent) af. Een derde deel
van de scholen neemt de IEP
Eindtoets af. Minder vaak
worden de Route 8 Eindtoets
en de DIA en AMN Eindtoets
gebruikt.

Bijgestelde
schooladviezen
De meeste scholen passen
hun advies aan omdat zij
verplicht zijn te heroverwe-
gen, maar heroverweging
betekent niet dat er een
wettelijke verplichting tot
bijstellen is.
Maar liefst twee derde van de
scholen heeft door de uitslag

van de eindtoets schoolad-
viezen naar boven bijgesteld.
Bij de helft ging het om een
of twee leerlingen. Bij 10
procent betreft het meer dan
vijf leerlingen. In de meeste
gevallen worden de schoolad-
viezen bijgesteld op verzoek
van de school, ruim een
vijfde deel van de bijstellin-
gen gebeurt op verzoek van
de ouders. Ook vinden bijstel-
lingen plaats in gezamenlijk
overleg tussen school en
ouders.
In ruim de helft van de
scholen (53 procent) is een
meervoudig advies (twee
schooltypen) omgezet naar
een enkelvoudig advies.
Het vaakst ging het hier
om een of twee leerlingen.
Bij een derde van de scholen
is een enkelvoudig advies
juist omgezet naar een

meervoudig advies. In bijna
de helft van de gevallen is
dit bij twee leerlingen op de
school gebeurd.
Bij 15 procent van de scholen
zijn verzoeken om bijstelling
van het schooladvies niet
gehonoreerd. Vrijwel altijd
kwam dit verzoek van de
ouders. Op sommige scholen
wordt het advies sowieso
bijgesteld als de eindtoets
hoger uitpakt, omdat dat is
afgesproken.

Plaatsing leerlingen
Op vrijwel alle basisscholen
wordt het bijgestelde advies
probleemloos overgenomen
door de vo-school. Op 5 pro-
cent van de scholen is dit
niet het geval. Bij 9 procent
van deze scholen zijn nog
niet alle leerlingen geplaatst
op de vo-school.

Klachten
Naast de technische pro-
blemen rond de centrale
digitale eindtoets van Cito
geeft een schoolleider aan
dat het groepsgemiddelde
van de uitslag enorm omlaag
gaat als je, vanwege Passend
onderwijs, een aantal leerlin-
gen in de groep hebt dat laag
scoort (rond 512). Die scores/
leerlingen mag je er niet
uithalen. “Hierdoor lukt het
maar net om aan de inspec-
tienorm te voldoen”, aldus de
schooldirecteur. Een andere
schoolleider laat weten dat
op zijn school elf leerlingen
volgens de Route 8 Eindtoets
een lager advies hadden dan
door de school geadviseerd.
“Andere jaren klopten deze
adviezen veel beter.” Ook
een schoolleider die de IEP
Eindtoets afneemt valt het op
dat de school nu veel meer
bijstellingen moet doen dan
voorheen bij de Citotoets. �

4

934310-02_004_08-Jun-18_10:34:16_walter



actueel

avs: scholen eerst aan zet via curriculumherziening

Internetconsultatie wetsvoorstel
burgerschapsonderwijs
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met
burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de
wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Over zijn nieuwe
wetsvoorstel kan iedereen tot begin juli meepraten via een internetconsultatie.
AVS-voorzitter Petra van Haren: ”Het onderwijsveld is ook net bezig met een
curriculumherziening via Curriculum.nu. Burgerschap is één van de thema’s. Het
wetsvoorstel loopt daar dwars doorheen en is dus erg voorbarig. Het veld zou
eerst aan zet moeten zijn.”

Slob wil met zijn
wetsvoorstel de algemene
burgerschapsopdracht aan
scholen verduidelijken.
Het burgerschapsonderwijs
aan leerlingen moet voortaan
in ieder geval gaan om:
respect voor elkaar, voor
de democratie en de recht
staat, en voor de vrijheden
en mensenrechten die
iedereen heeft. Het gaat
om het bijbrengen van de
sociale en maatschappelijke
competenties die leerlingen
in staat stellen deel uit te
maken van en bij te dragen
aan de samenleving.
In de nieuwe wet wordt

vastgelegd dat de school
een plek is waar leerlingen
het goede voorbeeld
horen te krijgen en waar
hen kennis en respect
worden bijgebracht over
de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat.
AVSvoorzitter Van Haren:
“Dit hoeft niet in een wet te
worden vastgelegd. Scholen
kunnen hier prima zelf
vorm aan geven. Vaak wordt
burgerschap al verankerd
via methoden voor sociaal
emotionele vorming of maakt
het deel uit van de invulling
van de levensbeschouwelijke
visie van een school.”

‘Weinig richting’
Volgens Slob vinden scho
len het moeilijk om goed
burgerschapsonderwijs te
geven, omdat de huidige
wet zo weinig richting geeft.
Ook geven scholen er ver
schillend invulling aan.
“Sommige doen het perfect
en hebben burgerschap echt
in het DNA van de school
verweven. Bij andere wordt
burgerschap met één les
per jaar afgedaan. Met deze
wetswijziging kan dat niet
meer.” Het wetsvoorstel
maakt duidelijker waar
burgerschapsonderwijs mini
maal over moet gaan, zodat

leerlingen meer kennis en
vaardigheden op dit gebied
verwerven. Daarnaast hou
den scholen de vrijheid om
hun (burgerschaps)onderwijs
zelf vorm te geven, aldus de
minister. AVSvoorzitter Van
Haren vindt het goed dat dit
extra geagendeerd wordt,
“maar nieuwe wetgeving is
een erg zwaar instrument.”
Met de wetswijziging krijgt
de onderwijsinspectie ook de
mogelijkheid om met scho
len in gesprek te gaan over
hun burgerschapsonderwijs.
“Nu is het zo dat een school
alleen maar aangesproken
kan worden als er helemaal
niets aan burgerschap wordt
gedaan. Dat is te mager
voor zo’n belangrijke taak”,
meent Slob. Van Haren:
“De inspectie kan vanuit
haar stimulerende rol
scholen ook nu al hierop
aanspreken.”

In het kader van de curricu
lumherziening is een (van
de negen) ontwikkelteams
met onder andere leraren en
schoolleiders bezig met het
ontwikkelen van leerdoelen
voor burgerschapsonderwijs.
Het advies hierover wordt in
het voorjaar van 2019 aan
minister Slob overhandigd.
Op dit moment vindt de
AVS het daarom te vroeg
om de wet aan te passen.
Van Haren: “Het veld is
eerst zelf aan het kijken wat
leerlingen moeten kennen
en kunnen op dit gebied.
Een wet kan juist de vrij
heid en ruimte van scholen
beperken.” _

Ga voor de internet
consultatie naar
www.internetconsultatie.nl/
burgerschap
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actueel

ingrijpende koerswijziging

Verdere versterking positie leraar
Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden
gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de
zomer de eerste gesprekken voeren met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen.

De inspanningen van
de afgelopen jaren om
tot zo’n beroepsgroep te
komen, hebben tot nog toe
onvoldoende opgeleverd.
Daarom kiest Slob voor een
ingrijpende koerswijziging.
“Het opbouwen van een
stevige beroepsgroep voor
leraren verdient een nieuwe
kans”, schrijft hij op 11 juni
in een brief aan de Tweede
Kamer.
Naar verwachting kan
Rinnooy Kan rond de herfst
rapporteren over de verdere

professionalisering van de
beroepsgroep. Op basis daar-
van kan een nieuwe koers
bepaald worden. Rinnooy
Kan is goed bekend met de
(complexe) vraagstukken die
spelen, gezien zijn eerdere
advisering over dit onder-
werp. Hij was voorzitter van
de Commissie Leraren die
in 2007 door de toenmalige
minister van Onderwijs om
advies werd gevraagd over
de aanpak van het leraren-
tekort, de positie en de kwa-
liteit van de leraar.

Onderwijscoöperatie
Leraren zijn nu wel georga-
niseerd in vakbonden en per
thema is er soms een vakver-
eniging, maar er is geen orga-
nisatie die hen op landelijk
niveau overkoepelend verte-
genwoordigt als het gaat om
de kwaliteit van het vak en
vakinhoudelijke vraagstuk-
ken. Eerder had de Onder-
wijscoöperatie deze rol, maar
deze organisatie had te wei-
nig draagvlak onder leraren
en is eerder gestopt met haar
activiteiten.

Lerarenregister
Verder doet de minister het
rustiger aan met de invoering
van het verplichte Leraren-
register. Slob: “Pas als dui-
delijk is wat er nodig is om
het register in te zetten als
register van, voor en door de
leraar gaan we de volgende
stap zetten.” Volgens de
minister is het Lerarenregis-
ter te veel een doel op zich
geworden, terwijl dit juist
bedoeld was als een middel
was om de beroepsgroep te
versterken. �

verder bouwen aan aanbod

Extra geld techniekonderwijs vmbo
Vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniek-
onderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1.500 euro per leerling in 2018 en
3.000 euro per leerling in 2019. De gemengde leerweg ontvangt de helft. Het gaat om de uitwerking van de
100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die het kabinet beschikbaar heeft gesteld.

Vanuit het bedrijfsleven
neemt de vraag naar goed
opgeleid technisch perso-
neel toe. Tegelijk worden
scholen geconfronteerd met
dalende leerlingaantallen,
een afname van het aandeel
leerlingen dat kiest voor
vmbo-techniek en een drei-
gend lerarentekort. Minister
Slob: “Met deze investering
krijgen scholen meer lucht
om verder te bouwen aan
hun techniekaanbod.”
Het onderwijsaanbod per
regio verschilt, omdat de

arbeidsmarkt overal anders
is en daarmee de vraag
naar technisch personeel.
Daarom vraagt Slob de
vmbo-scholen om voor

1 april 2019 een regio-
naal plan voor de periode
2020-2023 in te dienen,
dat is opgesteld met rele-
vante partijen, scholen,

mbo-instellingen, het
bedrijfsleven en de lokale
overheid. Op basis van deze
plannen kunnen scholen
vanaf 2020 voor een peri-
ode van vier jaar extra geld
krijgen.
Een aanbod van kwalitatief
goed, actueel en innovatief
techniekonderwijs in het
hele land vergt een vooruit-
ziende blik, samenwerking
met andere scholen en met
het bedrijfsleven in de regio,
aldus de minister. �

Foto: TechniekBeeldbank.nu
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Er is een groot verschil in burgerschapskennis

van leerlingen, rapporteert de onderwijs

inspectie in De Staat van het Onderwijs

2018. Wat kunnen we leren van scholen die

extra inzetten op wereldburgerschap en/of

meertalig onderwijs? tekst lisette blankestijn

“Er is heel veel te leren”, vindt Stephan Meershoek,
manager Dienstverlening primair/voortgezet onderwijs
bij Nuffic, de organisatie voor internationalisering in
het onderwijs. “Leerlingen van internationaal georiën-
teerde scholen krijgen een bredere blik op de wereld,
begrijpen beter wat er internationaal gebeurt en hoe
dat impact heeft op Nederland. Ze snappen ook beter
hoe er vanuit een andere culturele invalshoek naar
nationale en internationale ontwikkelingen wordt
gekeken. Ze hebben vaak zelf ervaren hoe het is om
samen te werken met mensen uit andere landen en
culturen. Uiteraard helpt meertaligheid hierbij. Andere
talen leren is noodzakelijk om internationaal te kun-
nen samenwerken, en met de taal wordt ook vaak een
andere cultuur geleerd.”
De onderwijsinspectie ziet grote verschillen tussen scho-
len op het gebied van burgerschapskennis. Tegelijkertijd
neemt het aantal internationale scholen en scholen die
tweetalig onderwijs bieden toe. Alleen al in het voortge-
zet onderwijs volgen 36.000 leerlingen tweetalig onder-
wijs. Van oudsher was dit het domein van het vwo, maar
het tweetalig havo groeit het hardst en ook voor vmbo-
leerlingen groeit het aanbod.

Hand in hand Actief wereldburgerschap en inter-
culturele communicatieve competenties gaan in de
Curriculum.nu-conceptvisie van het leergebied Engels/
moderne vreemde talen hand in hand met het leren van
een vreemde taal. Dennis de Kruif, lid van het ontwik-
kelteam Engels/moderne vreemde talen van Curriculum.
nu én directeur van de obs Van Rijckevorselschool
in Hoek van Holland, onderschrijft dit: “Natuurlijk
hangt het besef van diversiteit samen met het klimaat
op de school en waar die school staat. Maar door een
vreemde taal te leren, besef je dat er verschillen zijn in
de wereld. Taal zegt iets over cultuur. Meertaligheid sti-
muleert respect voor culturele diversiteit, opent de weg
naar wereldburgerschap en maakt van leerlingen open

thema _ de wereld in school

Over het thema

Burgerschap in het onderwijs blijft een lastig te
vangen onderwerp. De kennisverschillen tussen,
en mate van aandacht hiervoor op scholen zijn
groot. Laat staan wereldburgerschap, zou je
denken. Kader Primair vroeg zich af wat we
op dit vlak kunnen leren van het groeiende
aantal internationaal georiënteerde scholen,
die (vroeg) meertalig onderwijs vaak hoog
in het vaandel hebben staan. Er blijkt een
kruisbestuiving: “Meertaligheid stimuleert
respect voor culturele diversiteit, opent de weg
naar wereldburgerschap en maakt van leerlingen
open en sociaalcultureel bewuste individuen”,
aldus een schoolleider en lid van een van de
ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Een kruisbestuiving van ander niveau vindt
plaats op de eerste internationale pabo ter
wereld in – off all places – ons eigen Meppel.
Studenten uit alle windstreken worden er
opgeleid om straks wereldwijd les te kunnen
geven. Vooral op internationale scholen, maar
dat hoeft niet per se. “Doordat je kennis hebt
gemaakt met verschillende methoden, kun je het
reguliere onderwijs ook met open blik en nieuwe
inzichten benaderen”, aldus een Italiaanse
studente.

Tot slot belichten we de kruisbestuiving tussen
Nederlandse en IJslandse schoolleiders, die
ontstond na hun eerste ontmoeting op de
tweejaarlijkse conferentie van de European
School Heads Association (ESHA). “Je kunt op
bezoek gaan bij andere scholen, dingen zien en
thuis weer verder gaan zoals je altijd deed. Maar
dit keer is er echt iets gebeurd.”

l e r e n  v a n  i n t e r n a t i o n a a l  g e  o r i ë n t e e r d e  s c h o l e n
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Kwaliteit Ook Nuffic is pleitbezorger van onderwijs in
het Engels, dat volgens Meershoek niet ten koste gaat van
de Nederlandse taalvaardigheid: “Het is een randvoor-
waarde om internationaal mee te kunnen. Er is heel veel
onderzoek dat laat zien dat het leren van een tweede taal
geen negatief effect heeft op de eerste taal. Leerlingen
doen het minstens even goed in het Nederlands en vaak
zelfs iets beter. Dat komt doordat meer aandacht voor
taal bijdraagt aan de algehele taalontwikkeling van het
kind, dus ook de moedertaal. Ook voor kinderen die

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

en sociaal-cultureel bewuste individuen.” Hij is dan ook
groot voorstander van vroeg vreemdetalenonderwijs
(vvto): “Onze school is een Early Birdschool. We concen-
treren ons op de spreekvaardigheid, het leren commu-
niceren in het Engels.” De Kruif pleit voor ambitieuze
doelen en duidelijke eindtermen voor het vreemdeta-
lenonderwijs. “De doorstroom po-vo kan veel beter, de
niveauverschillen tussen leerlingen zijn nu zo groot dat
de leraar in de brugklas vaak maar weer bij het begin
begint.”

Intercultureel competent
met (vroeg) Engels

Basisschool Merlijn in Eemnes doet mee aan de landelijke pilot tweetalig onderwijs. De leerlingen krijgen er geen Engelse les, maar twee dagen
per week les in het Engels (onderdompelen).

>
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Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in
Onderwijs en Opvoeding: “De meerwaarde van (vroeg)
meertalig onderwijs is erg afhankelijk van de vorm-
geving ervan: het is belangrijk dat de moedertaal
(mede) gebruikt wordt als brontaal van het leerproces.
In het drietalig onderwijs in Friesland gebeurt dat met
Nederlands-Fries-Engels.”

Onderdompelen Een basisschool die ook extra
inzet op Engels is Merlijn in Eemnes (Utrecht). Directeur
Annette Jonker: “We doen mee aan de landelijke pilot
tweetalig onderwijs. Wij denken vanuit immersion: de
leerlingen krijgen geen Engelse les, maar twee dagen
per week les in het Engels.” De leerkrachten van
Merlijn zien dat de kinderen het leuk vinden om zich te
leren redden in een vreemde taal, vertelt de directeur.
Spreekvaardigheid is soms wel een hobbel. “Vooral in
hogere groepen kunnen leerlingen schroom voelen om
Engels te praten. Daarom oefenen we dat nu in kleine,
veilige groepjes. We zien dat niet het IQ van leerlingen
bepalend is voor hun Engelse taalvaardigheid, maar hun
attitude en flair.”
“Praktisch probleem bij tweetalig onderwijs is: wat doen
we bij ziekte van leerkrachten? Wij vragen van onze
leerkrachten dat ze Engels beheersen op C1-niveau,
het op een na hoogste niveau binnen het Europees
Referentiekader. Dat beheerst niet iedereen, ook zij-
instromers niet.” Jonker ziet hier een taak voor de
lerarenopleidingen.

Segregatie Er gaan stemmen op dat tweetalige
scholen leiden tot segregatie. De inspectie signaleert dat
conceptscholen en scholen met een bijzonder onder-
wijsaanbod, zoals tweetalig onderwijs en internationale
scholen, groeiende zijn (Staat van het Onderwijs 2018)
en dat “deze scholen vaak een specifieke leerlingenpo-
pulatie trekken. Mogelijk is dat een van de oorzaken
van de toenemende inkomens- en opleidingssegregatie
in het basisonderwijs.” En uit een recent rapport over

Nederlands niet als moedertaal hebben, gaat Engelse les
niet ten koste van het Nederlands.”
Meershoek signaleert dat er nauwelijks leraren voor de
klas staan die gebrekkig Engels spreken. “We zien daar
in de kwaliteitszorg ook specifiek op toe. Voor het twee-
talig voortgezet onderwijs zijn de visitaties verplicht.
Zij hebben meer ervaring met tweetaligheid dan uni-
versiteiten en hogescholen, te beginnen met een goed
niveau van het Engels.” (een motie van GroenLinks over
het delen van best practices tussen vo en ho is inmid-
dels aangenomen en wordt uitgevoerd, red.) “Helaas
zijn er in het primair onderwijs nog veel te weinig vvto-
scholen gecertificeerd”, aldus Meershoek.
De Kruif vindt een nadeel van vvto in het po de over-
ladenheid van het programma. “Veel vakleerkrachten
zijn verdwenen en dan moeten groepsleerkrachten óók
nog even specialist Engels worden. Wij stellen daarom
geen heel harde eisen aan hun taalniveau. Ze hebben
Engels op de pabo gehad, dus de basis is in orde. De een
is er beter in dan de ander, maar dat is bij bijvoorbeeld
muziek niet anders.”

Te vroeg? Bij vroeg vreemdetalenonderwijs, zoals
op bijvoorbeeld Early Birdscholen, leren kinderen al
Engels vanaf groep 1. Is dat zinvol? De Kruif: “Als je
kinderen later Engels leert, zijn de taalbeheersingsresul-
taten niet lager, maar de positieve attitude is hoger bij
kinderen die al in groep 1 begonnen zijn. Daar komt bij
dat het lesprogramma in de bovenbouw al heel vol zit.”
Meershoek van Nuffic: “Leerlingen die vroeg beginnen
en de taal intensief leren (meer dan een uur in de week),
spreken die veel natuurlijker en met minder fouten.
Wel geldt dat leerlingen die ouder zijn sneller leren.
Als je later begint kun je dus sneller inhalen, maar daar
moet je dan wel extra tijd voor hebben. Bovendien haal
je voordelen van het vroeg beginnen (bijvoorbeeld in
vloeiendheid) niet meer in.”

i n t e r n at i o n a l i s e r i n g  i n  c u r r i c u l u m

Onder de vlag van Curriculum.nu werken

leraren en schoolleiders (po en vo)

in diverse ontwikkelgroepen aan de

actualisatie van het curriculum. Ook voor

Burgerschap en Engels/Moderne Vreemde

Talen zijn er ontwikkelgroepen. Eind mei

vond de tweede ontwikkelsessie plaats,

en op de resultaten daarvan kan het

werkveld tot 6 juli aanstaande feedback

geven (https://curriculum.nu).

Een aantal schoolbestuurders, de

AVS, PORaad en VOraad willen

scholen en bestuurders aanvullend op

Curriculum.nu beter informeren over de

mogelijkheden van internationalisering

in het onderwijs, inclusief de

financieringsmogelijkheden, met name

via Erasmus+ (www.erasmusplus.nl/

subsidiemogelijkheden). Er volgt een

brainstormsessie met een kleine groep

bestuurders, schoolleiders, leraren en

wetenschappers om de behoeften te

peilen en te werken aan een concreet,

breed en laagdrempelig aanbod op

het gebied van wereldburgerschap.

De partijen verwachten dat dit aansluit

bij de uitkomsten van de Curriculum.

nuontwikkelteams; in de visies

van meerdere teams (Burgerschap,

Engels/ Moderne Vreemde Talen, Mens

en Maatschappij) wordt hieraan al

gerefereerd.
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tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs (Nuffic,
2018) blijkt onder andere dat het opleidingsniveau van
ouders de grootst segregerende factor is in het onderwijs:
“Leerlingen met een of twee hoger opgeleide ouders
doen vaker tweetalig onderwijs (7,7 procent) dan kinde-
ren van wie niet minstens één ouder hoger opgeleid is
(5 procent).” Meershoek van Nuffic: “Segregatie in het
onderwijs is een groot probleem. Internationalisering en
vroeg-Engels versterken dat, als je het alleen aanbiedt op
‘witte’ scholen, aan kinderen van hogeropgeleiden. Maar
je kunt segregatie ook tegengaan door in álle scholen
vroeg te beginnen met Engels en veel aandacht te beste-
den aan internationale en interculturele aspecten.”
Directeur Jonker van basisschool Merlijn: “Wij bieden
laagdrempelig tweetalig onderwijs in de wijk. Onze leer-
lingpopulatie is een afspiegeling van de wijk: driekwart
van onze leerlingen is Nederlands, de rest komt uit lan-
den over de hele wereld. Ook ouders met een migrante-
nachtergrond kiezen bewust voor tweetalig onderwijs.
Zij realiseren zich dat hun kind al wereldburger is, en
geven het graag een wereldtaal mee.”

Global understanding Merlijn valt onder het
bestuur van Alberdingk Thijm Scholen, een scholengroep
met po- en vo-scholen in het Gooi, die tweetalig onder-
wijs als speerpunt ziet en een internationale vo-school in
de gelederen heeft. “We zijn een stichting met korte lij-
nen, dus de scholen leren onderling makkelijk en graag
van elkaar”, vertelt Marlies Eijsink namens het bestuur.
Ook de (dure) internationale school deelt kennis en
mankracht met de andere, meer toegankelijke scholen.

Eijsink vervolgt: “Al in 2010 deden de eerste po-scholen
bij ons pilots met Engels vanaf groep 1. Voor de ontwik-
keling van tweetalig onderwijs en wereldburgerschap is
het belangrijk om een langere periode vast te houden
aan de koers. Het sorteert niet het beoogde effect als
je in één periode tweetaligheid als speerpunt benoemt
en dan weer wat anders gaat doen. Daarnaast sluiten
onze scholen aan bij internationale partners, zoals het
International Baccalaureate, Fieldwork education en
eTwinning.” Engels leren is nadrukkelijk geen doel op
zich. Eijsink: “Het gaat erom dat onze leerlingen interna-
tional minded worden en een vorm van global understanding
ontwikkelen. Dat is voor alle kinderen op alle niveaus en
uit alle milieus relevant. Onze school Groot Goylant biedt
bijvoorbeeld tweetalig vmbo. Natuurlijk kunnen scholen
zich hiermee profileren, maar het gaat er vooral om dat
alle leerlingen kunnen kiezen voor rijk gevarieerd en
internationaal georiënteerd onderwijs.”

International Primary Curriculum Aandacht
voor wereldburgerschap kan ook zonder (vroeg) vreem-
detalenonderwijs of tweetalig onderwijs. Basisschool
Sint Barbara werkt net als Merlijn met het International
Primary Curriculum (IPC). De thematische units daar-
van bieden aanknopingspunten voor een internationale
insteek. Mariosé Huits, adjunct-directeur: “Er is bij
ieder thema aandacht voor maatschappelijke vorming
en internationalisering. Bij het thema Chocolade komt
bijvoorbeeld ook fair trade aan bod. En bij het thema
Kleding leren kinderen dat hun T-shirt misschien wel
in Bangladesh door leeftijdsgenootjes is gemaakt.”
Thematisch onderzoekend leren was niet nieuw voor
de school, vertelt Huits. “Maar met het IPC is het meer
geborgd.”
Leren omgaan met diversiteit komt impliciet aan bod in
het IPC, maar krijgt op de Sint Barbara-school ook vorm
tijdens de sociaal-emotionele vorming. “Onze school staat
in Tuitjenhorn, een dorp dat nog niet zo multicultureel
is. We leren de kinderen dat de wereld groter is dan een
ritje naar de markt in Schagen.” _

De AVScommissie Duurzaam Vitaal (ervaren en deskundige

postactieve schoolleiders) bieden scholen in samenwerking

met Nuffic kosteloze informatie en ondersteuning op het

gebied van internationalisering in het onderwijs.

Meer informatie: Richard de Grood, tel. 0613761542

Meer weten?
www.earlybirdie.nl
https://fieldworkeducation.com
www.nuffic.nl
www.ibo.org
http://ipc-nederland.nl
www.myschoolsnetwork.com

thema _ de wereld in school

‘ h e t  g a at  e r o m  d at  o n z e  l e e r l i n g e n
i n t e r n at i o n a l  m i n d e d  w o r d e n  e n
e e n  vo r m  v a n g lo b a l  u n d e r s ta n d i n g
o n t w i k k e l e n ’

Foto: Studio rUZ
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In het Drentse Meppel staat de eerste

internationale pabo ter wereld. Circa 260

studenten uit alle windstreken volgen hier

een opleiding die heel praktijkgericht opleidt

tot leerkracht in het internationaal primair

onderwijs. Zo’n 25 alumni zijn inmiddels

uitgevlogen naar scholen over de hele wereld.

tekst aranka klomp

‘De benefits reiken
verder dan lesgeven in
het verre buitenland’

Het hagelwitte schoolgebouw van de internationale pabo
in Meppel ligt in een oase van groen gebladerte. De loca-
tie straalt rust uit, hoogstens verstoord door een zo nu en
dan passerende trein. De opleiding, voluit ‘International
Teacher Education for Primary Schools’ (ITEPS), lijkt op
het eerste gezicht uitgestorven doordat de meeste studen-
ten op stage zijn, maar wie door de gangen struint treft
her en der groepjes eerstejaars aan die aan hun projecten
werken. De voertaal is Engels en dat kan ook niet anders
als de studentenpopulatie vele nationaliteiten telt.
ITEPS ging in september 2012 van start als specialisatie
binnen de reguliere pabo van NHL Stenden Hogeschool.
De voorbereidingen begonnen al vijf jaar eerder, toen
Stenden met een aantal Europese landen in gesprek ging
om gemeenschappelijk leerkrachten op te gaan leiden.

thema _ de wereld in school

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

Studenten van de International Teacher
Education for Primary Schools (ITEPS) in Meppel
Foto’s: ITEPS
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‘De benefits reiken
verder dan lesgeven in
het verre buitenland’

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

>

Door de verschillen in nationale wetgeving, bleek het
echter niet voor alle gesprekspartners mogelijk om tot
een gezamenlijk curriculum te komen. Uiteindelijk bleef
Nederland over met Denemarken en Noorwegen en heb-
ben zij samen een joint programme opgezet, waarbij stu-
denten in Nederland en Noorwegen ook daadwerkelijk
eenzelfde diploma krijgen.
De internationale accreditatie kwam twee jaar geleden,
waardoor ITEPS nu echt op eigen benen staat. En dat is
belangrijk, zegt ITEPS-vestigingsmanager Ton Gelmers,
omdat het internationale karakter daarmee ook echt
kan worden waargemaakt. Door deze accreditatie hoeft
de pabo zich niet te houden aan Nederlandse toelatings-
eisen. Goed nieuws voor de buitenlandse studenten,
die uiteraard niet kunnen voldoen aan de reguliere
pabo-instapeis voor beheersing van de Nederlandse taal
(overigens moeten zij bij aanvang wel allemaal Engels

op B2-niveau beheersen). Met het verdwijnen van die
drempel lukt het steeds beter gemotiveerde studenten
vanuit de hele wereld binnen te halen. Want dat zijn ze,
benadrukt Gelmers. “Je laat als Pool of Zimbabwaan niet
huis en haard achter om er in Meppel met de pet naar te
gooien.”

Attitude Dat beaamt eerstejaars Emma Golles uit
Italië. “Iedereen komt hier met eenzelfde doel: een
goede leerkracht worden. Het is één grote familie, want
veel van ons zitten in een aanvankelijk onbekend land.
Dus trek je elkaar ook omhoog als het even tegenzit.”
Emma struinde vorig jaar het internet af op zoek naar
een opleiding in het onderwijs. “Ik had al een tijdje in
Italië op een school gewerkt en merkte dat in het onder-
wijs mijn hart lag. Toen ik op ITEPS stuitte, werd ik met-
een enthousiast.”

Haar verwachtingen werden waargemaakt door Ton
Gelmers en zijn team. Emma: “Het onderwijs is enorm
inspirerend. We leren niet zo zeer uit boeken, maar wor-
den vooral gestimuleerd om zelf te onderzoeken en zo
een nieuwsgierige en vakkundige leerkracht te worden.
Natuurlijk komt daar theoretische kennis bij kijken,
maar een goede onderwijzer zijn is zo veel meer. Het is
een attitude.” Daarin zit volgens Gelmers een belangrijk
verschil met reguliere pabo’s. “Ik wil vooropstellen dat
daarmee natuurlijk helemaal niets mis is. Het onderwijs
is in Nederland van een hoog niveau. Maar wij leiden op
om les te geven op internationale basisscholen en dat
vergt andere en extra kwaliteiten. Wij kunnen niet zeg-
gen: ‘Hier heb je de Nederlandse onderwijsmethodiek.
Verdiep je er maar in.’ Onze studenten vliegen immers
uit over de hele wereld.”

Diversiteit Hoe bereid je jonge leerkrachten voor op
die diversiteit tijdens en na hun studie? Gelmers denkt
even na en kiest zijn woorden zorgvuldig. “We willen ze
leren leerkracht te zijn. Inzicht te hebben in leerproces-
sen en de ontwikkeling van kinderen. Met als doel dat
ze zich overal ter wereld snel onderwijsmethodieken
en -culturen eigen kunnen maken. We leren ze flexibel
en open minded te zijn. Onze lessen gaan niet zo zeer
over de inhoud van onderwijs – studenten krijgen hier
bijvoorbeeld geen aardrijkskunde – maar wel over moge-
lijkheden om kinderen leergierig te maken.” Hij knikt
even om zijn woorden kracht bij te zetten. “Ons doel is

‘d o e l  i s  d at  a fg e s t u d e e r d e n
z i c h  o v e r a l  t e r  w e r e l d  s n e l
o n d e r w i j s m e t h o d i e k e n  e n
- c u lt u r e n  e i g e n  k u n n e n  m a k e n ’
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Kruisbestuiving Op dit moment is
circa 40 procent van Gelmers studenten
afkomstig uit het buitenland. Hij wil
dat aandeel ophogen naar 60 procent,
omdat juist een kruisbestuiving tussen
studenten van verschillende achtergron-

den vruchtbaar is. De school zou een smeltkroes moeten
zijn van de wereld in het klein. “Het is, denk ik, voor
iedere aankomende leraar op deze opleiding goed om
zich meteen onder te dompelen in een enorme diver-
siteit. Eigenlijk net zoals onze studenten straks zullen
aantreffen op de (internationale) scholen waar ze gaan
werken.”

van diverse nationaliteiten. Een internationale school
verschilt wezenlijk van een reguliere basisschool, zelfs
van een Nederlandse multiculturele school. Die laatste
werkt ook met een Nederlands les- en toetsprogramma.
Zoals Sander al vertelde, ligt de nadruk op internationale
scholen veel meer op het individuele kind in plaats van
op een algemeen onderwijsprogramma. De groepen zijn
vaak ook kleiner. Kinderen reizen soms met hun expat-
ouders de wereld rond, maken van alles mee en pikken
overal iets op. Met dergelijke diverse groepen red je
het niet door je strikt aan één lesmethode te houden.”
Daarbij komt dat het niveau op internationale scholen
vaak hoger ligt dan op reguliere. Gelmers: “De meeste
kinderen zijn er erg leergierig. Daarbij komt dat er geld
en ruimte is om ze op individueel niveau te stimuleren
en hun talenten te laten ontdekken.”

Collage op Magic Years school in Bangkok

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

leerkrachten af te leveren die op creatieve en vakkun-
dige wijze kinderen een goede basis in het leven kunnen
geven.”
De Nederlandse Sander Hulleman, alumnus sinds vorig
jaar december, is werkzaam op de internationale school
in Arnhem. Hij kreeg al tijdens zijn studie meerdere
banen aangeboden en koos ervoor om in Arnhem,
waar hij ook zijn laatste stage liep, aan de slag te gaan.
“De grote meerwaarde van ITEPS was voor mij de verdie-
ping. Het onderwijs op internationale scholen is in mijn
opinie veel creatiever en minder aan methodes gebonden
dan op de meeste reguliere basisscholen. Het durven los-
laten van een strikte methode en echt kijken naar waar
kinderen behoefte aan hebben, vind ik een groot voor-
deel van de internationale werkwijze.”
Vestigingsmanager Gelmers benadrukt dat zijn studenten
niet exclusief worden opgeleid voor een toekomst op een
internationale school, maar dat daar wel de nadruk op
ligt en het ook de grootste afnemers zijn van studenten
met een ITEPS-diploma op zak. “Er was nog geen oplei-
ding die zich speciaal toelegde op educatie aan kinderen
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Gelmers ziet dat de belangstelling voor de opleiding
toeneemt. “Het is soms hartverwarmend te ervaren hoe
jonge mensen van overal ter wereld uitgerekend voor
Meppel kiezen.” Hij lacht. “Meppel! Vorig jaar had ik hier
een meisje uit Azerbeidzjan op bezoek, samen met haar
ouders. Die hadden voor haar al een chique studie in
New York geregeld, maar ze wilde voor de zekerheid toch
even hier komen kijken. Na een voorlichtend gesprek
met een collega van mij kwam ze stralend de kamer uit
en liep ze op haar vader af die in de kantine zat te wach-
ten. ‘Zeg die studie in New York maar af pap, ik ga naar
Meppel’. Ja, dan ben ik zo trots als een pauw.”
Het praktijkgerichte onderwijs op ITEPS, de vele stages
en mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te
doen, zijn alle onderscheidende pijlers van de opleiding,
meent Gelmers. “We kunnen onze studenten de verschil-
lende onderwijsvormen wereldwijd niet stuk voor stuk
onderwijzen. Die moeten ze ervaren. Dat kun je niet
uit boekjes halen. Neem een student die stage loopt op
een – dit keer geen internationale – basisschool in een
township in Kaapstad. Zo’n student doet daar een levens-
ervaring op die hij of zij het hele professionele leven
meeneemt. Vervolgens reist diezelfde stagair af naar
Dubai, waar weer een totaal ándere wereld wacht.”

Een alumni van de internationale pabo in Meppel aan het werk
op de Magic Years school in Bangkok

Open blik Student Emma Golles knikt instemmend.
“Deze opleiding verrijkt je en ik ben ervan overtuigd dat
een goede leerkracht moet kunnen putten uit een groot
palet aan ervaringen met andere onderwijsvormen, kin-
deren en culturen. Stel dat je uiteindelijk terug zou gaan
naar je vaderland en er op een gewone basisschool gaat
werken, dan breng je een schat aan ervaring en indruk-
ken mee. Doordat je kennis hebt gemaakt met verschil-
lende methoden, kun je het reguliere onderwijs ook met
open blik en nieuwe inzichten benaderen.”

Volgens Gelmers kan ITEPS daardoor weldegelijk bijdra-
gen aan de kwaliteit van het reguliere onderwijs. “Kijk,
aanvankelijk trekken onze afgestudeerden de wereld in.
Begrijpelijk ook, want reizen is meestal een deel van de
motivatie om voor ITEPS te kiezen. Veel van de circa 25
alumni vinden hun eerste baan in een ander land dan
dat van hun afkomst. Maar de kans is aanwezig dat ze
over een paar jaar, misschien het avontuur een beetje
zat, terugkeren naar hun eigen land. Daar stromen ze het
onderwijs in met een koffer vol onderwijservaring. Het is
een rimpeling in het water: de benefi ts van deze opleiding
reiken met de tijd verder dan die ene selecte internatio-
nale school in Dubai of Londen.” _

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

‘g e k  d at  w e  d i t  n o g
n i e t  h a d d e n ’

Lorraine Boyle, hoofd Primary op Blijberg International

School in Rotterdam: “Een opleiding zoals in Meppel is

essentieel voor de toekomst van internationale scholen.

Eigenlijk is het gek dat we dit nog niet hadden. Want hoe je

het ook wendt of keert: lesgeven op zo’n school is anders

dan op een reguliere basisschool. Wat ik in de praktijk

zie is dat stagiairs en alumni’s van ITEPS een goed begrip

hebben van werken met een multiculturele én multitalen

klas. Dat vergt een flexibiliteit die zij tijdens de opleiding

al aangeleerd krijgen door hun buitenlandervaring. Ik zeg

niet dat andere leraren dit niet kunnen. Maar natuurlijk is

het handig als een stagiair of nieuwe werknemer weet wat

er speelt op een internationale school.”
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in t er n at i o n a l e  co n ta c t en  in spir er en  s c h o o l l ei d er s

Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders kan. Maar ook: je eigen werk zien

door de ogen van een buitenstaander. Schoolleiders worden enorm geïnspireerd door bezoeken

aan en contacten met buitenlandse collega’s. tekst marijke nijboer

‘Je gaat anders
naar je eigen school
kijken’

thema _ de wereld in school
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“Wil je mijn uitzicht zien?” Ingileif Astvaldsdottir,
schoolleider van de Pelamerkurskoli in het IJslandse
Akureyri, zwenkt haar mobiel tijdens het facetimen naar
het raam. Ik zie bossen en daarachter deels besneeuwde
bergtoppen. “Het zwembad hier beneden wordt gevoed
met warm geiserwater”, vertelt ze. Dat is nog eens wat
anders dan de rijtjeswoningen en coniferenhagen die
onze straten domineren. “Ja, Nederland ziet er heel
anders uit, maar daar ben ik ook zeer op gesteld”, zegt
Astvaldsdottir. “Ik ben erg onder de indruk van hoe alles
daar op de scholen is geregeld.”
Haar basisschool, voor zes- tot zestienjarigen, wil de
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinde-

ren bevorderen vanuit een posi-
tief zelfbeeld en respect voor
medemensen. Om tegemoet te
komen aan leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften, zet
de Pelamerkurskoli veel bewe-
gingsonderwijs en buitenacti-
viteiten in. Hiervoor zijn zij in
2009 onderscheiden.
In 2016 was schoolleider
Astvaldsdottir op de conferentie
van de European School Heads
Association (ESHA) in Maastricht
en bezocht toen twee scholen
in Venlo. Monique Hopman,
locatieleider van De Wijnberg
(so/vso), hoorde toen van de
IJslandse delegatie hoe zij veel
buiten werken met leerlingen.

“Wij hebben misschien nog wel meer buitenterrein
dan zij, en toch hoorden we heel inspirerende dingen.
Wij doen onze buitenactiviteiten binnen de kaders van
de Gezonde School en wat we ‘de groene lijn’ noemen.
Maar zij integreren het buiten werken in veel andere
vakgebieden, zoals taal, rekenen en spelling. Wij heb-
ben leerlingen die baat hebben bij veel structuur, maar
ook veel kinderen die het fijn vinden om weg te zijn van
hun tafeltje en stoeltje en in een andere omgeving te
verkeren. Daar kunnen wij echt nog stappen in zetten.
We gaan kijken hoe we dat passend kunnen maken bin-
nen een leerlijn.”

Wat indruk maakte op Angelica van Gastel, directeur
ontwikkeling bij de Talentencampus in Venlo: “De
Pelamerkurskoli gaat alle dagen van het schooljaar een
flinke periode naar buiten, ongeacht het weer. Ze staan
dicht bij de natuur. Leerlingen worden via allerlei vak-
ken betrokken bij flora en fauna. Dankzij de relatie
van de school met de boeren in de regio maken leerlin-
gen kennis met het boerenleven en het bedrijfsmatig
omgaan met de natuur.” Ook Van Gastel vond het bij-
zonder om te horen hoe de IJslanders beweging laten
terugkomen in allerlei educatieve activiteiten. “Dat zou
voor ons ook wel wat zijn. Bewegen en erop uitgaan
past heel mooi bij onderzoekend leren. Zij hebben dat
verder doorgetrokken en ik denk dat wij daarvan kun-
nen leren.”

Hiërarchie en inclusie Op het punt van schoollei-
derschap zag Hopman van De Wijnberg vooral overeen-
komsten. “Net als wij, wil de Pelamerkurskoli niet in de
hiërarchie gaan zitten, maar samen optrekken. Je kan
allerlei mooie plannen bedenken, maar die gaan pas
werken als ze worden ondersteund door je medewer-
kers.” Hopman: “De Pelamerkurskoli werkt vanuit de
talenten van medewerkers. Zij hebben bijvoorbeeld een
leidinggevende (teamlid van Astvaldsdottir, red.), te ver-
gelijken met een gedragswetenschapper bij ons, die ook

veel buiten in het groen
met leerlingen werkt.
Hij heeft veel affiniteit
met groen en voldoende
onderwijs- en pedago-
gische achtergrond om
daar goed mee aan de
slag te kunnen. Daar
hoef je dus niet per
se een vakleerkracht
of praktijkbegeleider
groen voor te zijn.”
IJsland kent nauwelijks
speciaal onderwijs; vrij-
wel alle scholen werken
inclusief. Astvaldsdottir
en haar collega’s toon-
den veel interesse in het
pedagogisch concept
van de Talentencampus,

Tijdens de centrale wandeldag gaan alle
schoolkinderen in de regio rond het IJslandse
Akureyri er op uit. De oudsten beklimmen een
berg, de wat jongeren klimmen tot 400 meter. De
jongsten wandelen langs de kust of de oever van
een rivier. Deze groep kwam onderweg een boot
tegen. Foto: Pelamerkurskoli

Ingileif Astvaldsdottir, schoolleider
op IJsland: “Ik ben erg onder de
indruk van hoe alles in Nederland
op de scholen is geregeld.”

Angelica van Gastel,
directeur ontwikkeling bij de
Talentencampus in Venlo:
“IJslandse leerlingen worden via
allerlei vakken betrokken bij flora
en fauna.”

‘ b e w e g e n  e n  e r o p  u i t g a a n  pa s t
h e e l  m o o i  b i j  o n d e r z o e k e n d
l e r e n .  o p  i j s l a n d  h e b b e n  z e  d at
v e r d e r  d o o r g e t r o k k e n  e n  i k
d e n k  d at  w i j  d a a r v a n  k u n n e n
l e r e n ’
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een school met (speciaal) basis-
onderwijs, speciaal onderwijs
met als expertise gedrag en
zml, een onderwijszorggroep
en onderwijs voor hoogbegaaf-
den. Directeur ontwikkeling
Van Gastel: “Wij komen tege-
moet aan al die verschillende
ondersteuningsbehoeften met
ons concept van dorp, stad en
metropool. Naast verschillen
in leerstofaanbod doen deze
verschillende milieus elk een
ander beroep op zelfsturing en
bieden ze andere maten van
ondersteuning. Dat sprak de
IJslanders aan. Zij vonden onze
leerlingen goedgemanierd en de
school rustig. Dat komt doordat

wij onze structuur hebben ingericht op de verschillende
verwachtingen die we van kinderen hebben. Die zijn
daardoor duidelijk voor de leerlingen en iedereen die
met hen omgaat. Daar hadden de IJslanders veel vragen
over.”

Pilot De Wijnberg verzorgt integrale onderwijs- en
zorgarrangementen, in nauwe samenwerking met de
Mutsaersstichting. Schoolleider Astvaldsdottir uit IJsland
was onder de indruk van hoe men daarbij samenwerkt
met de gezinnen van de leerlingen. “Zij formuleren hun
plannen eenvoudig, zodat iedereen ze begrijpt. Ze zet-
ten de kinderen centraal, gaan professioneel met ze
om en meten hun vooruitgang.” Ze kwam speciaal een
tweede keer terug uit IJsland om deze werkwijze beter
te bestuderen. De Wijnberg stemt haar aanpak af op

de ontwikkelingsfase van elk kind en ontwikkelt eigen
normen voor didactische en sociaal-emotionele groei.
Astvaldsdottir: “Dit voorbeeld heeft ertoe geleid dat wij
een project hebben opgezet met twee andere IJslandse
scholen. We hebben net subsidie gekregen voor een pilot,
waarin we de kinderen beter gaan volgen. We hebben het
systeem van De Wijnberg een beetje aangepast, zodat het
bij onze scholen past. Zo zie je dat een internationale uit-
wisseling van een paar uur kan leiden tot een project dat
er hopelijk toe leidt dat wij leerlingen met extra onder-
wijsbehoeften beter gaan bedienen.”

Overheidsbemoeienis Mooi, die inspiratie. Maar
zo’n buitenlands bezoek kan je eigen opvattingen ook
aardig op de proef stellen. Het IJslandse onderwijs wordt
grotendeels door de overheid bestuurd. Astvaldsdottir:
“Wij zien het bieden van onderwijs als een over-
heidstaak. In Nederland staan veel onderwijsinstellingen
losser van de overheid en dat pakt veel beter uit dan
ik ooit had gedacht. Mijn beeld was dat zulke scholen
vooral geld willen verdienen. Maar dat is niet het geval.
Op de Talentencampus en De Wijnberg zag ik gepassi-
oneerde professionals die nauw samenwerken en goed
weten wat ze doen. Het kan dus, goed onderwijs los van
de overheid. Ik heb mijn hele beeld moeten bijstellen.”
De schoolleider vervolgt: “IJsland scoort bij PISA als
hoogste op het punt van gelijkheid. Maar wij kunnen van
Nederland leren hoe jullie de private sector vertrouwen
om goed onderwijs neer te zetten. Dat gaat helemaal in
tegen mijn overtuiging en het zit ook niet in onze cul-
tuur, maar ik zie bij jullie dat het werkt. Ons onderwijs is
nogal eenvormig; bij jullie zijn er veel meer onderlinge
verschillen in hoe scholen zijn opgezet. Ik denk dat
wij veel kunnen leren van hoe jullie denken over het
onderwijssysteem.”

Monique Hopman, locatieleider
van De Wijnberg (so/vso) hoorde
van de IJslandse delegatie hoe zij
veel buiten werken met leerlingen.
“Heel inspirerend.”

Buitenlandse schoolleiders op bezoek bij scholen in
Limburg tijdens de ESHAconferentie in 2016.
Foto’s: Loraine Bodewes
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Breder kijken Ze hoopt dat het contact met de
Nederlandse scholen in stand blijft. “We zouden het erg
leuk vinden als ze een tegenbezoek komen brengen.
Hier valt voor hen ook vast nog wat te leren. En we
zouden graag met hen onze pilot bespreken.” Inmiddels
heeft Astvaldsdottir de gedragswetenschapper van De
Wijnberg, Annemarie Graus, uitgenodigd om te komen
spreken op een congres in 2019 over de eerdergenoemde
pilot. Locatieleider Hopman zegt, terugblikkend op het
buitenlandse bezoek: “Het was voor ons bijzonder om
complimenten van onze bezoekers te ontvangen. Zelf
zie je niet altijd even scherp hoe je bezig bent. Maar het
is ook heel waardevol om even uit je eigen organisatie
te kunnen stappen en te zien wat er op andere plekken
gebeurt. Vooral ook buiten Nederland, vanuit een andere
wetgeving en in een ander systeem. Dat is ook nuttig als
je niet direct uit bent op verandering. Je ziet dat het ook
anders kan; gaat breder kijken wat er allemaal mogelijk
is. Het bewijs dat dat inspireert, zie je aan initiatieven als
het continurooster en 52 wekenrooster; daarin gingen
andere landen ons voor.” Door een verandering binnen
de organisatiestructuur van De Wijnberg is het contact
met IJsland nog niet verder uitgewerkt. “Maar daar is
zeker nog meer uit te halen. Ook voor de leerlingen; die
kunnen misschien onderling contact hebben met behulp
van ict. Ik denk dat dat een heel mooie leerervaring kan
zijn, zeker op sociaal-emotioneel gebied.”

De Talentencampus heeft veel contacten met andere
scholen, regionaal, landelijk en soms ook internationaal.
Van Gastel: “Wij werken vanuit onze eigen visie en ont-
wikkelen door met een open vizier. Het is heel inspire-
rend om anderen te horen over hun ontwikkelingen en
van hen feedback te krijgen.”
Astvaldsdottir: “Je kunt op bezoek gaan bij andere scho-
len, dingen zien en thuis weer verder gaan zoals je altijd
deed. Maar dit keer is er echt iets gebeurd.” Ze is ook
weer van de partij op het volgende ESHA-congres, van
17 tot en met 19 oktober aanstaande in Tallinn, Estland.
“Met heel veel IJslandse collega’s; er heerst hier echt een
ESHA-koorts.” _

De brochure Educatieve reizen 20182019 van de AVS

verschijnt in september (bijlage bij Kader Primair 1). Inclusief

een avontuurlijke reis naar Lapland met een tweedaagse

vol buitenactiviteiten in gezelschap van twee hoogleraren.

Meer informatie: www.avs.nl/educatievereizen

s u b s i d i e  vo o r  u i t w i s s e l i n g

Erasmus+ biedt subsidies voor het opdoen van

een buitenlandervaring en het meewerken aan

innovatie en modernisering van het Europese

onderwijs en jeugdactiviteiten. www.erasmusplus.nl/

subsidiemogelijkheden

e u r o p e a n  s c h o o l  h e a d s
a s s o c i at i o n  ( e s h a )

ESHA, de European School

Heads Association, is de

belangenvereniging voor

alle leidinggevenden in

het onderwijs in Europa.

Bijna alle Europese

landen zijn binnen ESHA

vertegenwoordigd door

een of meerdere onderwijsorganisaties. In Nederland

zijn de AVS en de VOraad aangesloten bij ESHA. ESHA

vertegenwoordigt leidinggevenden op Europees niveau en

verbindt schoolleiders, onderzoekers en beleidsmakers

met het gezamenlijke doel om van elkaar te leren en het

onderwijs te verbeteren.

AVSleden zijn automatisch ook lid van ESHA. Zij

kunnen gebruik maken van de uitgebreide database

met onderwijsinnovaties op www.esha.org, deelnemen

aan internationale onderwijsconferenties zoals in

oktober 2018 de ESHA Biennial Conferentie te Tallinn

(www.esha2018.eu), en gratis het digitale ESHA

magazine ontvangen door zich te abonneren via

www.eshamagazine.org

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

thema _ de wereld in school

Kijk op www.esha2018.eu voor meer

informatie en het programma (inclusief

schoolbezoeken) van de ESHA Biennial

Conference in Tallinn (Estland) van 17 tot

en met 19 oktober 2018.
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1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

Je kunt het
verschil maken

voor een kind door
samen te werken!

Liesbeth	Kranenburg
Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN PLAATS VAN
OUDERS BETREKKEN

✹ Wensen en verwachtingenavond voor ouders
✹ Wensen en verwachtingendag voor kinderen
✹ Strategietrajecten ouderpartnerschap
✹ Vaardigheden trajecten Actief Luisteren
✹ Studiedagen en conferenties

21-7000-2681-2 AVS KP 2017-18-06 februari

2681-2-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x120 5.indd  1 29-01-18   12:25

21-7000-2446-14 AVS KP 2017-18-10 Kleur:

Groepsovernachtingen met respect
voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

44 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

www.groepsgebouw.nl/avs

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.

0577 411 556

44 VERBLIJVEN IN:
Austerlitz

Baarn

Epe

Evertsoord

Huizen

Nunspeet

Oosterhout

Oostvoorne

Ossendrecht

Stroe

Vierhouten

1_4_st_AVS_fc_D.indd   1 04-06-18   15:41

21-8000-0197-04 AVS KP 2017-18-10 Kleur:

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

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

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

0800-5010vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Ons kind blijft
zitten, wat nu?

Hoe betrekken we
ouders goed bij de
voortgang van

hun kind?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

18_o&o - advertentie 30 mei_01.pdf   20   31/05/2018   12:25:59

1_4_st_AVS_fc_J.indd  1 04-06-18   15:45
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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!: In Rotterdam geven voscholieren debatles aan

groep 8. Hierdoor werken de leerlingen aan hun 21e eeuwse vaardigheden

én het verkleint de overgang naar de brugklas. tekst daniëlla van ‘t erve

Het begon vorig jaar met een project voor

burgerschap over de verkiezingen voor de

Tweede Kamer. Groep 8 van basisschool

Park16Hoven in Rotterdam organiseerde

haar eigen verkiezingen, compleet met

eigen partijen en standpunten. Schoolleider

Saskia Boerkamp bedacht hoe mooi het

zou zijn als voscholieren hen les in debat

teren geven. En dan niet alleen op haar

school, maar op meerdere basisscholen,

met een debatwedstrijd als sluitstuk. En zo

geschiedde. Vorig jaar deden vier basis

scholen mee en één voschool, dit jaar

waren het al zestien basisscholen en vier

voscholen. “Uiteindelijk is het de bedoeling

dat we een wedstrijd voor alle basisscholen

in Rotterdam gaan organiseren”, vertelt

Boerkamp. “Leren debatteren levert zoveel

op, zowel voor leerlingen als voor leraren.

Het is een eenvoudige werkvorm om maat

schappelijke thema’s op een prikkelende

manier aan de orde

te brengen. Doordat

kinderen zich moeten

verdiepen in zowel

de voor als tegenar

gumenten, leer je ze

onder meer in het per

spectief van de ander

te staan. Het empa

thisch vermogen is

een mooie én nood

zakelijke vaardigheid

in deze tijd. Met de

ontwikkeling ervan

kun je dus niet vroeg

genoeg beginnen.”

Voor de voscholieren

is het lesgeven net zo goed leerzaam.

Ze geven, onder begeleiding van een docent,

zelfstandig lessen op de deelnemende

basisscholen. Ook organiseren ze ‘regiofi

nales’, waarbij ze verschillende groepen 8

op hun school met elkaar laten debatteren.

“Er ontstaat ook ontzag voor leraren, want

het is best spannend om voor de klas te

staan.” Dat de basisschoolleerlingen al ken

nismaken met voleerlingen en hun school,

zorgt bovendien voor een soepeler over

gang naar de brugklas, meent Boerkamp.

“Groepen 8 krijgen de kans de voschool

en de leerlingen daar te leren kennen bui

ten de open dagen om. Voor hen is het leuk

om te weten dat dit het perspectief is waar

ze naar toe gaan.”

De debatfinale vond dit jaar plaats in de

raadzaal van het stadhuis. “In het hart van

het democratisch stelsel, dat is natuurlijk

fantastisch”, vertelt de enthousiaste

schoolleider. “Het allermooist vind ik dat

je burgerschap echt in de praktijk brengt.

Kinderen spreken met raadsleden, leggen

ze hun meningen voor en leren hoe de

democratie werkt. Daardoor gaan ze besef

fen dat de samenleving niet iets is wat ze

overkomt, maar dat ze daar invloed op kun

nen hebben.”

Het organiseren van debatlessen door

voscholieren is niet ingewikkeld, op elke

basisschool zou het volgens Boerkamp

kunnen. “Ons materiaal is beschikbaar voor

wie geïnteresseerd is. En verder is het een

kwestie van mensen bij elkaar brengen en

gewoon beginnen. Natuurlijk gaat er tijd in

zitten, maar het is de investering meer dan

waard.” De contacten stimuleren namelijk

ook verdere samenwerking tussen

het basis en voortgezet onderwijs. “Er

vloeit van alles uit voort”, merkt de school

leider. Haar school zit inmiddels in een

verandertraject, waarbij letterlijk muren

geslecht gaan worden en het curriculum in

samenhang per thema gegeven gaat worden.

Zo zijn er al masterclasses voor groep 8 op

het vo en werken leraren po en vo samen

aan een doorgaande leerlijn voor hoogbe

gaafden. “Wat we voor elk kind willen is het

herkennen en erkennen van zijn talenten en

behoeften en het onderwijsaanbod daarop

aansluiten, zodat het tot wasdom komt.” _

Meer weten?
www.nieuwonderwijsdenken.nl

(website schoolleider Saskia Boerkamp)

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

debatles verkleint
overgang naar vo

Basisschoolleerlingen werden door voscholieren klaargestoomd voor
de finale van de Rotterdamse Basisscholen Debatwedstrijd 2018 in
de raadzaal van het stadhuis.
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pa ssend onderwijs

Onderwijs op afstand als oplossing
voor leerlingen die (nog) niet in
de klas aanwezig kunnen zijn.
Samenwerkingsverband RSV Breda
en omstreken zet daarvoor sinds
vorig jaar het robotje Avatar in. Met
Avatar in de klas kan de afwezige
leerling rondkijken, meepraten en
meeluisteren zonder zelf gezien te
worden. Dit laatste is een wezenlijk
verschil met de al langer bestaande
variant in de vorm van een tv-
schermpje. Directeur Claartje Bierkens
van s(v)o De Kei: “Het is een goed
hulpmiddel, maar het moet wel
passen bij het kind.”

tekst irene hemels

De gemeente Breda schafte vorig jaar vijf

robots aan om leerlingen met psychische

problemen of een ernstige ziekte toch te

laten meedraaien op school. Een meisje

met kanker kon dankzij robot Avatar

haar klasgenoten blijven zien tussen de

behandelingen door en een hoog sensitieve

leerling leerde weer langzaam naar school

te gaan. Op De Kei, een school voor speciaal

(voortgezet) onderwijs in Breda, was een

slimme jongen (13) ‘die in een groep lastig

kan aarden’ de eerste gebruiker met als doel

de overstap van zorgboerderij naar school te

vergemakkelijken.

thuiszitter neemt regie
via robot

ko s t e n
 Avatar, ofwel AV1, is ontwikkeld door het Noorse bedrijf No Isolation. Margarida

van Wijk van No Isolation: “We hebben AV1 samen met kinderen ontwikkeld om een

eind te maken aan eenzaamheid van jonge langdurig zieken. Het robotje kan ook

buiten het klaslokaal gebruikt worden. In Nederland zijn op dit moment bijna vijftig

robots actief, waarvan de meesten via samenwerkingsverbanden zijn aangeschaft.”

De aanschafprijs is 2.600 euro. De jaarlijkse servicekosten voor bijvoorbeeld 4G

datagebruik, software updates, verzekering en vervanging zijn 500 euro. “Dat is

niet veel geld als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt”, zegt schooldirecteur Claartje

Bierkens. “Je kunt het bijvoorbeeld een half jaar inzetten voor een leerling en daarna

doorschuiven naar een andere leerling. Dat kan zo heel lang doorgaan. Als je het afzet

tegen een leraar, zijn de kosten niet zo hoog.”

Met robot Avatar kunnen leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn toch rondkijken,
meepraten en meeluisteren. Foto’s: Estera Kluczenko

Claartje Bierkens, directeur van De Kei:

“We zijn er als school heel enthousiast

ingestapt en zeiden tegen elkaar: we gaan

het gewoon proberen. Deze jongen vond

het razend interessant. Hij had contact met

klasgenoten en vond dat ook echt leuk,

maar al snel ontwikkelde hij weerstand.

Het is van tevoren voor een kind moeilijk te

beseffen wat het precies inhoudt. Hij reali

seerde zich opeens: o, dan horen ze mij en

o, dan ben ik echt onderdeel van de klas.

Straks moet ik ook echt naar school en zien

ze mij ook. Dat greep hem zo aan dat hij

daarvan in de stress schoot. We hebben

Avatar toen bij hem weggehaald en gas

teruggenomen. We hebben geleerd dat we

nog scherper de kaders moeten aangeven

en van tevoren goede afspraken moeten

maken. Maar het is een geweldige tool

erbij om onderwijs op maat te realiseren

en we blijven ermee doorgaan, want je zet

het kind wel in de regie en dat vinden we

belangrijk.”

Bierkens over de risico’s: “Je moet niet te

snel te veel willen en voorkomen dat een

kind het robotje zo veilig vindt dat de stap

(terug) naar school juist groter wordt.

Op dit moment gebruikt een meisje met

angst en paniekstoornissen het robotje.

Zij logt eenmaal per dag in. Binnenkort

tweemaal. We bouwen het langzaam op en

dat gaat goed. Zij ervaart dat het minder

spanning met zich meebrengt dan ze

dacht.”
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1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9 Kleur:

horlings-onderwijsaccountants.nl
AMSTERDAM T: +31 (0)20 570 02 00
www.schoolfinancien.nl

Onderwijsaccountants

Bijzonder door gewoon te zijn
Verstand van zaken, afspraken nakomen, pragmatische oplossingen en focus op
waar het echt om gaat. Wij vinden dit heel normaal.
Respectvol naar elkaar, integer en objectief met oog voor detail, gezond
relativeringsvermogen met een vleugje humor. Dat is hoe wij zijn.
Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020-570 02 00 of crabe@horlings.nl

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.

1_2LiAVS_B.indd   1 07-06-17   09:18

De afwezige leerling kan via het robotje Avatar ook met klasgenoten mee naar buiten.

De robot is draadloos en gekoppeld aan

een app. De afwezige leerling bestuurt het

robotje zelf met een smartphone of tablet.

Via een camera die 360 graden kan draaien,

ziet en hoort de leerling wat er in de klas

gebeurt. De klas ziet de medeleerling niet.

Bierkens: “Dat de gebruikers nog even

onzichtbaar zijn, vinden ze heel prettig.

Dat geeft hen veiligheid.” Wanneer een kind

zich niet goed genoeg voelt om mee te doen

met de klas, kan het aangeven passief mee

te willen luisteren. Dan gaat een blauw licht

aan op de robot. Een wit licht gaat knip

peren als het kind aangeeft iets te willen

zeggen.

De voordelen zijn groot, zegt Bierkens.

“We zien dat contacten met leraren en

medeleerlingen hierdoor verbeteren.

Je moet niet bang zijn het te gebruiken,

maar het wel bewust en doordacht doen en

goed nadenken over hoe je het toepast. Past

het bij het kind en hoe doen het we het?

Dat vereist constante afstemming.” _
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achtergrond

a a n b o d  l o k a l e  ed u c at ie v e  pa r t n er s  in  c u r r i c u l um

De basisscholen van ATOscholenkring

in ‘sHertogenbosch willen projecten van

Bossche educatieve partners kunnen opnemen

in het onderwijsprogramma en inwisselen

tegen hoofdstukken of bladzijdes uit de vaste

lesmethode, of tegen eigen leeractiviteiten en

middelen. Dat verandertraject vraagt wat van

scholen, partners én gemeente. “Start klein

en bouw langzaam uit.” tekst juwan mizouri

‘Niet stapelen,
maar vervangen’

“Onze stad kent allerlei educatieve partners met een geweldig aanbod”,
vertelt CvBvoorzitter Hans Tijssen (rechts) van ATOscholenkring in
‘sHertogenbosch.

Het bestuur van ATO-scholenkring is gehuisvest in
een rijksmonument op het landgoed Coudewater in
Rosmalen. “We mogen tegen een laag tarief gebruik
maken van dit gebouw”, vertelt CvB-voorzitter Hans
Tijssen bij binnenkomst. “Het geld moet naar de kinde-
ren, niet naar de besturen”, zegt hij resoluut.
Aan de muur van zijn kantoor hangen de vier speer-
punten van de scholenkring. Talentontwikkeling door
uitdagend onderwijs staat op nummer één. Leerlingen
ontwikkelen talenten niet alleen binnen de muren van
de school aan de hand van standaard lesmethodes. Juist
door te kijken naar het aanbod van educatieve partners
in de stad, bied je leerlingen meer kansen.
“Onze stad kent allerlei educatieve partners met een
geweldig aanbod”, zegt Tijssen. Het betreft organisaties
op het gebied van natuur-, cultuur- en gezondheidsedu-
catie, of techniek en sport. Dat zijn in ’s-Hertogenbosch
bijvoorbeeld cultureel centrum de Muzerije, Bureau
Babel (dat onderwijs en kunst bij elkaar brengt), musea,
de bibliotheek en de GGD. “Toch vinden scholen het las-
tig om dit aanbod in te zetten. Het stapelt zich bovenop
het gewone lesprogramma. Om verschillende redenen
houden scholen de deur dicht. Terwijl het juist mooi is
als leerlingen in aanraking komen met de wereld buiten
de school.”

Actief burgerschap Schooldirecteur Richard
de Wilde van Kindcentrum Caleidoscoop in
‘s-Hertogenbosch herkent dit. Zijn school werkt veel
aan de hand van de vaste lesmethode, maar wil graag
de buitenwereld de school binnen halen. “Een van onze
kernwaarden is actief burgerschap. Juist door aan de
slag te gaan met het aanbod in de stad stimuleren we
dat bij onze leerlingen. Bovendien verlevendigt dat de
lessen. Maar het ontbrak ons aan tijd en inzicht om te
bepalen binnen welk leergebied het aanbod valt en of
de kwaliteit goed is.”

24

934310-02_024_07-Jun-18_13:56:56_walter



a a n b o d  l o k a l e  ed u c at ie v e  pa r t n er s  in  c u r r i c u l um

‘Niet stapelen,
maar vervangen’

Ook Hanneke Hens, schooldirecteur van Kindcentrum
De Groote Wielen in Rosmalen, ziet de meerwaarde van
het aanbod van de lokale partners, maar miste de aan-
sluiting tussen het aanbod en het curriculum. “We wer-
ken ontwikkelingsgericht en thematisch. Vaak kwam het
aanbod niet op het juiste moment. En andersom: wan-
neer we een vraag hadden, was er geen geschikt aanbod.”
Niet alleen de scholen en educatieve partners in de stad
willen meer aansluiting. Ook de gemeente wil graag dat
de partijen elkaar beter vinden. Wanneer scholen de deur
open zetten, kan het aanbod uit de stad helpen om het
maximale uit ieder kind te halen. Het probleem is duide-
lijk, maar hoe pak je dat aan als schoolbestuur? >

Voortbouwen op bestaande successen
CvB-voorzitter Tijssen: “Het helpt om voort te bouwen op
bestaande successen. We hadden een plan, geïnspireerd
op het bekende project Bibliotheek op School. Ieder kind-
centrum in ‘s-Hertogenbosch kent de resultaten van die
samenwerking. Ook daar halen we de buitenwereld, in
dat geval de bibliotheek, de school in. We willen nu het-
zelfde, maar we praten over excursies en lesmateriaal in
plaats van over boeken.”
Onderdeel van dat plan is een model met zes bouwstenen,
dat externe projectleider Jan Plooij eerder bij Bibliotheek
op School heeft uitgewerkt. De kennis en ervaring van
toen, zijn nu opnieuw slim ingezet. “We hebben dat
model opnieuw aangegrepen en passend gemaakt”, zegt
Plooij. “Wanneer alle partijen snappen waar de bouwste-
nen in het model voor staan, de onderlinge relatie begrij-
pen én zich binden aan alle bouwstenen, dan is de kans
op succes het grootst.”
“We legden ons plan voor aan de directieraad van de scho-
len”, vervolgt hij. “Daarna lag het initiatief bij hen, zij
waren aan zet. Acht scholen zijn toen naar voren gestapt
en startten een pilot. Zij vormen sindsdien een alliantie
en nemen het voortouw.”
Het initiatief voor het verandertraject komt van de
scholen en het bestuur van ATO-scholenkring. De mid-
delen komen van ATO-scholenkring en vanuit de Lokale
Educatie Agenda.

Leerlijnen Om het aanbod van lokale partners in te
wisselen tegen delen van de lesmethode (“niet stapelen
maar vervangen”), of tegen eigen leeractiviteiten en -mid-
delen, zijn de scholen binnen de leergebieden cultuur,
techniek, sport, natuur en gezondheidseducatie aan de
slag gegaan met leerlijnen.
“We wilden eerst per leergebied eigen leerlijnen ont-
wikkelen, maar kwamen er gelukkig met hulp van SLO
(Stichting Leerplanontwikkeling) achter dat bestaande
leerlijnen alles omvatten. We zijn samen de leerlijn
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige ori-
entatie’ verder gaan uitwerken”, zegt Plooij.
De scholen van directeuren De Wilde en Hens zijn twee
van de acht die meedoen aan de pilot. Voor De Wilde was
het een kans om een andere werkwijze te kiezen, zonder
meteen de methode te laten vallen of een geheel andere
weg in te slaan. “Wat ons team wilde was duidelijk: meer
naar buiten toe, ervaringen opdoen en op excursie met
leerlingen. We zochten tegelijkertijd een werkwijze die
ook de leerlijnen dekt. Die hebben we nu gevonden.”

Schooldirecteur Richard de Wilde (midden) van Kindcentrum Caleidoscoop:
“Leerlingen leren op andere plekken, niet alleen in de klas.”
Foto: Gisela Merkuur

‘e e n  v a n  o n z e  k e r n w a a r d e n  i s
a c t i e f  b u r g e r s c h a p.  d o o r  a a n
d e  s l a g  t e  g a a n  m e t  h e t  a a n b o d
i n  d e  s ta d  s t i m u l e r e n  w e  d at ’
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Prof. dr. Frits Boer, Anton Horeweg en Elena Carmona van Loon
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CONGRES LEREN EN LESGEVEN
2019 Thema’s: leren, brein en gedrag
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Het uitwerken van leerlijnen klinkt eenvoudig, maar is
een taaie klus. “De leerlijnen vormen de kapstok waar
we alles aan ophangen”, vertelt projectleider Plooij.
“Om de kapstokhaakjes te vullen, moet eerst duidelijk
zijn wat de pilotscholen al in huis hebben aan leeractivi-
teiten en -middelen. Dat doen ze door te metadateren: ze
hangen labels aan het materiaal, zodat duidelijk is waar
het over gaat en aan welke leerdoelen het bijdraagt.
Door de kapstokhaakjes te vullen, blijven er lege haakjes
over en zien scholen beter wat zij nodig hebben, en waar
de educatieve partners aan kunnen voldoen. Scholen
kunnen bovendien makkelijker gevulde haakjes vervan-
gen met aanbod van buiten.” Daarna is het aanbod van
de partners in de stad gemetadateerd.
Dankzij een ‘verbindingsmakelaar’ – iemand die per
leergebied het aanbod van de partners door en door
kent – worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.
Het aanbod komt daardoor beter tot zijn recht én past
in de leerlijn.
Tijssen: “Uiteindelijk willen we een instrument met een
centrale database waarin vraag en aanbod samenkomen.
Het liefst ook met het leermateriaal van de leveranciers.
Voor hulp op dit gebied hebben we een versnellings-
vraag ingediend (Versnellingsvragen.nl) en kwamen we
bij Kennisnet uit.”

Duurzame verbindingen Hij vervolgt: “Tijdens
het metadateren leer je elkaars taal begrijpen. Je merkt
al snel dat het niet alleen om het metadateren draait.
Het gaat om de duurzame verbindingen tussen scholen
en partners in de stad.” Schooldirecteur Hens beaamt
dat: “Het meest bijzondere is dat we erachter kwamen
dat scholen en partners allebei hetzelfde willen. We heb-
ben dezelfde belangen en willen het onderwijs voor leer-
lingen verrijken.”

Tijssen ziet ook dat scholen steeds enthousiaster worden
van het lokale aanbod dat in de leerlijnen past. Hij ver-
wacht dat scholen meer de regie pakken en bestaand
aanbod inwisselen tegen aanbod van de lokale partners.
“De pilot heeft ons onderwijsproces verbeterd, interes-
santer en levendiger gemaakt”, vult schooldirecteur
De Wilde aan. “Leerlingen leren op andere plekken, niet
alleen in de klas. We weten dat de leerdoelen zijn gedekt
en dat we op een andere manier met leerlingen kunnen
leren. Zo gingen we voor het project ‘Het bewaarde land’
drie dagen het bos in, zelfs toen het regende. Die erva-
ring beklijft bij leerlingen.”

Vrijroosteren
Wat verklaart het suc-
ces van deze aanpak?
Naast het gebruik van
het model met de zes
bouwstenen, heeft
Tijssen een belang-
rijk advies. “Als je
wilt dat scholen tijd
vrij maken voor een
verandertraject,
moet je hen daarin
ondersteunen en faci-
literen. Niet alleen in
geld, maar ook in tijd
en professionaliteit.
Bijvoorbeeld door
mensen vrij te roos-
teren en te zorgen
dat daar capaciteit
voor is. Anders ben je
ook daar aan het sta-
pelen, en dat werkt
averechts.” Hens: “En

dat geeft lucht in de organisatie. We hebben tijd om met
elkaar te overleggen. Dankzij de middelen die ik heb
gekregen kan ik een invalleerkracht inzetten, zodat we
aan dit traject kunnen werken.”
“Eigenlijk is het heel simpel”, zegt Tijssen. “Het gaat
altijd over de menselijke maat, over hoe mensen elkaar
ontmoeten en wat zij met elkaar delen. Voor mij zit de
kunst in het verbinden van mensen en hen faciliteren
verandering in gang te zetten. Het gemeenschappelijke
thema? De ontwikkeling van kinderen. Daarmee raak je
mensen in hun ziel. En dan krijg je een verbinding. Daar
kan ik allerlei mooie strategieën of wetenschappelijke
inzichten bij halen, maar zo simpel is het.”

Toekomstmuziek De acht pilotscholen en part-
ners hebben gezamenlijk een eindopdracht gekregen.
Inmiddels ligt er per leergebied een programma waarin
voor elk leerjaar activiteiten gepland staan. De scholen
hebben gekeken naar wat ze in hun lesprogramma kun-
nen vervangen door andere activiteiten. Zowel activitei-
ten voor leerlingen als voor de professionalisering van
leerkrachten.
De Wilde’s advies aan andere schooldirecteuren met
dezelfde vraag en ambitie: “Klop bij ons aan en doe inspi-
ratie op met deze aanpak.” Hens: “Start klein en bouw
langzaam uit. Probeer per leergebied uit hoe het werkt,
dan behoud je het overzicht.” En onthoud: eigenlijk is
het heel simpel. _

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met

Kennisnet.

achtergrond

“Vaak kwam het lokale aanbod
niet op het juiste moment. En als
we een vraag hadden was er
geen geschikt aanbod”, schetst
collegaschooldirecteur Hanneke
Hens de aanvankelijke aansluiting
op het curriculum.

‘ u i t e i n d e l i j k  w i l l e n  w e  e e n
i n s t r u m e n t  m e t  e e n  c e n t r a l e
d ata b a s e  w a a r i n  v r a a g  e n  a a n b o d
s a m e n ko m e n ’
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t e a c h er s 4Te a c h er s  b e s ta at 15  j a a r

Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht,

bestond op 21 april vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en

directeuren op reis naar Kenia om samen met hun collega’s daar aan onderwijsverbetering te

werken. “Je hebt materieel heel weinig nodig om goed onderwijs te kunnen geven.”

tekst winnie lafeber

‘Een bijzondere ervaring
die je altijd bij blijft’

achtergrond
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t e a c h er s 4Te a c h er s  b e s ta at 15  j a a r

‘Een bijzondere ervaring
die je altijd bij blijft’

>

“Ik ben vier keer twaalf dagen in Kenia geweest, omdat
ik wilde meehelpen het onderwijs in arme landen
te verbeteren. Ik heb twee Keniaanse schoolleiders
gecoacht, die eerder een schoolleidersopleiding van
Teachers4Teachers (T4T) volgden, zodat zij de schoolon-
twikkeling in hun land kunnen voortzetten. Een soort
coaching on the job. Naast twee dagen theorie ben ik ook op
schoolbezoek geweest bij beide schoolleiders”, aldus Kees
Hamers, directeur van rkbs Het Kompas in Nieuwkuijk.
Hamers was in Kenia samen met vijftien andere
Nederlandse schoolleiders, waarmee hij nog steeds con-
tact heeft via een groepsapp. Veel AVS-leden zijn al jaren
actief bij T4T.

Geen ontwikkelingshulp De band met collega-
schoolleiders die ook naar Kenia gingen, werd aange-
haald tijdens de viering van het 15-jarige bestaan in het
Afrikamuseum in Berg en Dal. Keynote spreker Sara
Kinsbergen, onderzoeker aan de Radbouduniversiteit
Nijmegen naar particuliere initiatieven in ontwikke-
lingswerk, viel het op dat T4T een groot bereik heeft,
een goede relatie met de lokale overheid, en plaatselijk
erg bekend is. T4T springt eruit als kleine organisatie die

geen ontwikkelingshulp biedt, maar structureel wil bij-
dragen aan de ontwikkeling van onderwijs in deze regio.
Dick de Groot, al tien jaar vrijwillig bestuurslid bij T4T:
“We hebben een exit-strategie. Wat we doen, dragen we
over aan de Kenianen. De beste Kenianen van de tweeja-
rige schoolleidersopleiding trainen zelf hun collega’s.”

Dezelfde taal Voor directeur Hamers was het een
leerzame ervaring. “De T4T-slogan ‘to meet, to connect, to
learn’ is heel toepasselijk. Het draait echt om het ontmoe-
ten van elkaar, de verbinding maken en van elkaar leren.
We spreken dezelfde taal in feite. Je komt bij Keniaanse
directeuren thuis, waardoor je heel dicht bij de mensen
komt. Deze ervaring neem je mee naar je schoolprak-
tijk in Nederland. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om
eerst contact te leggen voordat je iemand iets wil leren.
De omstandigheden daar laten voor mij de essentie van
onderwijs zien. Je hebt materieel heel weinig nodig om
goed onderwijs te kunnen geven. Dat besef, dat relati-
veert. De gedrevenheid van de kinderen is enorm: ze
lopen soms tweeëneenhalf uur om naar school te kun-
nen, vaak zonder eten. Dat kun je de kinderen hier in
Nederland meegeven.”

Via Teachers4Teachers trainen en coachen
onder andere Nederlandse schoolleiders
hun Keniaanse collega’s, “zodat zij de
schoolontwikkeling in hun land kunnen
voortzetten”.
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Het bestuur van Hamers school was zeer bereid – in het
kader van maatschappelijke betrokkenheid – het project
financieel te ondersteunen. “Gedurende vier jaar mogen
er elk jaar twee directeuren en twee leerkrachten naar
Kenia gaan. Door sponsoractiviteiten op de school was
het bovendien mogelijk dat de intern begeleider er naar-
toe kon. Het project doet veel in positieve zin: het werkt
ook ter voorkoming van uitval.”

Voortbestaan Hamers vindt het belangrijk dat T4T
blijft voortbestaan, omdat de organisatie aansluiting
zoekt (en vindt) bij wat nodig is in de bestaande ontwik-
keling op Keniaanse scholen. “De stichting, die volledig
afhankelijk is van giften, heeft eraan bijgedragen dat een

nieuw beoordelingssysteem voor leraren op een ontwik-
kelingsgerichte manier is ingezet. Ook laten ze zien dat
leren breder is dan alleen ‘voor- en nadoen’. Bijvoorbeeld
door een vorm van actief leren waarbij kinderen zelf
de verantwoordelijkheid nemen over hun leerproces.
Met de directeuren die ik coachte, voerde ik altijd een
feedbackgesprek over de ontwikkeling van hun school.”
Volgens onderzoeker Kinsbergen is de gemiddelde levens-
duur van particuliere initiatieven op dit gebied zestien
jaar. T4T wil juist doorgaan en uitbreiden. Bestuurslid
De Groot: “T4T werkt samen met bijna vierhonderd basis-
scholen in de kustprovincie Kwale. We werken ook in het
kleuteronderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs en
gaan wellicht ooit naar een andere regio of ander land.”
Directeur Hamers wil graag nog een keer terug naar
Kenia. “Ik wil zien hoe het nu gaat met de Keniaanse
schoolleiders. Ik ben er nog niet klaar mee. Het is een bij-
zondere ervaring die je altijd bij blijft.” _

Teachers4Teachers (www.teachers4teachers.nl) verzorgt al elf

jaar schoolleidersopleidingen voor Keniaanse schoolleiders.

Nederlandse directeuren kunnen hun deelname aan T4T

aanmelden bij het Schoolleidersregister PO.
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan,

woordvoerder Onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de

Tweede Kamer.

politieke column

fossiele lobby
voor de klas
Beïnvloeding van het onderwijs is iets

van alle tijden. De vraag is echter: welke

beïnvloeding is gewenst? Neem het gelikte

‘techniekfestival’ Generation Discover van

Shell. Het oliebedrijf maakt goede sier

door de jeugd te enthousiasmeren voor

techniekonderwijs. Niets mis mee zou je

zeggen. Totdat je gaat bekijken welk toe

komstbeeld door Shell aan de jeugd wordt

meegegeven. De toekomst volgens Shell

zit vol met een product dat ze toevallig zelf

verkopen. Een product ook waar we zo snel

mogelijk vanaf moeten als we de Parijs

doelstellingen willen halen.

Niet voor niets ontving Shell voor dit

techniekfestival de European Excellence

Award 2017. Excellerend onderwijs dacht

u? Welnee, een lobbyprijs voor het meest

geslaagde beïnvloedingsevenement van het

jaar.

De fossiele industrie weet al sinds de

jaren 70 dat haar winstmodel schadelijk

is voor het milieu en heeft het publiek

daarover decennia lang misleid. Ze heeft

bovendien dondersgoed begrepen dat een

sterke lobby goud waard is. Van basisschool

tot universiteit verspreidde ze haar ten

takels. Vinden we het goed dat GasTerra

probeerde via basisscholen meer draagvlak

voor Gronings gas te creëren? Is het ok dat

BP in kant en klare spreekbeurten over de

aardolieindustrie aan kinderen vertelt dat

we niet zonder olie kunnen? Vinden we het

goed dat Shell, NAM, Gasunie en Schiphol

in de Bosatlas van de Energie suggereren

dat de wetenschap zou twijfelen over de rol

van de mens in klimaatverandering?

Het antwoord op deze vragen is: nee!

Het zijn achterhaalde bedrijven die

krampachtig vasthouden aan schadelijke

winstmodellen en deze proberen op te drin

gen aan nieuwe generaties. Als Kamerlid

voor de Partij voor de Dieren stel ik alles

in het werk om te vechten tegen deze vorm

van kindermarketing. Het goede nieuws

is dat de tijdgeest aan het keren is, tot in

de kweekvijvers van de fossiele industrie

aan toe. Studenten van de TU Delft blijken

steeds vaker te bedanken voor een baan

bij Shell. Ze willen liever werken voor duur

zame bedrijven en de wereld verbeteren,

niet vernielen.

De Partij voor de Dieren staat voor het

integraal verweven van duurzaamheid in het

onderwijs. Mijn collega Esther Ouwehand

kreeg hier al in 2014 een meerderheid voor

in de Tweede Kamer. Veel leraren zijn daar

op eigen initiatief al volop mee bezig, fantas

tisch om te zien. Denk bijvoorbeeld aan de

ontwikkelteams van Curriculum.nu, waarin

gewerkt wordt aan de curriculumherziening.

Welwillende leraren worden hierin echter

niet altijd gefaciliteerd. Als leraar economie

ondervond ik bijvoorbeeld dat de lesboeken

nog vol staan met verouderde theorieën waar

ik de jeugd naar eer en geweten absoluut niet

meer mee kon opzadelen. De regering gaat

deze situatie niet voor ons oplossen. Sterker

nog, de t 1,4 miljard die de afschaffing van de

dividendbelasting kost, staat nog vers in het

geheugen.

Minister Slob stelde in antwoord op een van

mijn Kamervragen terecht dat het de verant

woordelijkheid is van de scholen zelf om de

afweging te maken over hoe verantwoord

het is om samen te werken met partijen uit

het bedrijfsleven. En het is precies hier waar

schoolleiders kunnen inspringen. Pak niet

alleen uw meest kritische bril als bedrijven

komen dwepen met gratis lespakketten of

nascholingen. Ondersteun vooral de kritische

geesten in uw school en zorg dat leraren

de autonomie hebben om Shell de deur te

wijzen. _

Reageren?
Mail naar lammert.vanraan@tweedekamer.nl

d e  fo s s i e l e  i n d u s t r i e  h e e f t  d o n d e r s g o e d
b e g r e p e n  d at  e e n  s t e r k e  lo b b y  g o u d  w a a r d  i s :
v a n  b a s i s s c h o o l  tot  u n i v e r s i t e i t  v e r s p r e i d d e
z e  h a a r  t e n ta k e l s

Foto: Rob van der Lingen
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Van de AVS

Mogen min-max-contracturen op jaarbasis verrekend worden?

tekst harry van soest

Sinds de CAO PO 2016–2017 bestaat de mogelijkheid om een min

maxcontract in te voeren. Zo’n contract geldt alleen voor vervan

ging van tijdelijk afwezige werknemers en kan alleen voor bepaalde

tijd worden afgesloten. Het contract kan worden aangegaan voor

onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

Verder is afgesproken dat de verhouding minmax 1 : 2,5 is.

Dit houdt in dat als een contract wordt afgesloten van 8 uur per

week in de min, de maximale inzet per week 2,5 keer deze 8 uur is,

dus maximaal 20 uur. De werknemer moet per week het maximaal

aantal uren beschikbaar zijn. Qua salariëring dient maandelijks in

ieder geval 8 uur uitbetaald te worden, ook al zijn er bijvoorbeeld

in die maand geen werkzaamheden verricht. Verder moeten maan

delijks de gewerkte uren boven de 8 uur uitbetaald worden, als hier

sprake van is.

Op de vraag of de gewerkte uren ook op jaarbasis verrekend mogen

worden luidt het antwoord: nee. De minimumcontracturen dienen

altijd uitbetaald te worden, ook al is er niet gewerkt. Er mag niet

gemiddeld worden.

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. 0302361010. 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

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

Inspirerende
Onderwijsverlatersdag

De Commissie Duurzaam Vitaal van de AVS
organiseerde op 17 mei 2018 voor de derde keer een
Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde
leidinggevenden uit het primair onderwijs.

Tijdens de studiedag konden (toekomstige) postactieve AVS

leden – die met hun kennis en ervaring als vrijwilliger graag

nog iets willen betekenen voor het onderwijs – hun wensen en

mogelijkheden daarvoor inbrengen en kennismaken met de

commissie Duurzaam Vitaal. Vertegenwoordigers van diverse projecten die op zoek zijn naar

ondersteuning door vrijwilligers met een onderwijsachtergrond,

informeerden de aanwezigen hierover. Zoals het Lilianefonds,

Energy Challenges (gedrag en techniek), Leergaloos (over het

verbinden van generaties) en een project tot het worden van

ambassadeur voor internationalisering op scholen. Daarnaast was

er een workshop om ervaringen uit te wisselen over de weg naar

en na het pensioen.

Bij de sluiting van de dag onderstreepte AVSvoorzitter Petra van

Haren het belang van de commissie Duurzaam Vitaal voor huidige

en toekomstige gepensioneerde leden van de AVS. Naast veel

informatie deden de deelnemers aan de Onderwijsverlatersdag

ook inspiratie op. Zij hebben de dag als succesvol ervaren.
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a v s  i n  d e  p e r s

Anti-pestprogramma’s, werkdrukgelden, medische handelingen
en salaris schoolleiders

AVSvoorzitter Petra van Haren reageerde op 24 mei in het

Algemeen Dagblad en NOS Journaal op het onderzoek

naar effectieve antipestprogramma’s van vijf Nederlandse

universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van OCW en

het NRO. Vier programma’s zouden er daadwerkelijk voor zorgen

dat pesten wordt teruggedrongen. Van Haren:

“Ik raad scholen aan niet te snel conclusies te

trekken, een eigen afweging te maken en eigen

pad te kiezen. Als in dit onderzoek geen effect

bewezen wordt, wil niet zeggen dat een bepaald

programma helemaal geen effect heeft.”

Trouw en het Algemeen Dagblad berichtten medio

mei over de peiling onder AVSleden waaruit

onder andere blijkt dat sommige schoolbesturen

zich tegen de afspraken in nog bemoeien met de

besteding van de gelden uit het werkdrukakkoord,

en deze soms niet besteden aan verlaging van de

werkdruk in schoolteams. De AVSvoorzitter: “De

afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over

deze som geld beslissenDe afspraak is nadrukkelijk dat leraren,

met hun schoolleider, over deze som geld beslissenDe afspraak

is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze

som geld beslissene afspraak is nadrukkelijk dat leerkrachten,

met hun schoolleider, over deze som geld beslissen.” Dit soort

misstanden kunnen worden gemeld via meldpunt@werkdrukpo.nl.

Op dinsdag 22 mei stond het inperken van de besteding van

werkdrukmiddelen door schoolbesturen ook op de agenda van

het vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Als de uitvoering van het

akkoord niet volgens de regels gaat, moet de personeelsgeleding

van de MR er niet mee instemmen”, antwoordde minister Slob op

vragensteller Lisa Westerveld van GroenLinks. Maar hij is vooral

trots, omdat het op de meeste scholen heel goed verloopt, meldt

het AD. Uit de AVSpeiling onder schoolleiders

blijkt namelijk ook dat op vrijwel alle scholen

al plannen klaarliggen of binnenkort worden

besproken.

Op 15 mei raadpleegde EditieNL Petra van Haren

over het feit dat veel leerkrachten – terecht

– weigeren medische handelingen uitvoeren

bij kinderen met diabetes. “Dat mag nooit

verplicht worden. Het heeft te maken met de

aansprakelijkheid. Als er iets gebeurt, is het de

verantwoordelijkheid van de school. En die ligt in

eerste instantie niet bij school, maar bij de ouders.

Een oplossing voor ouders is een ervaren leerkracht

die dat wil als privépersoon aanstellen om medische handelingen bij

hun kind te verrichten. Dat mag dan echter weer niet ten koste gaan

van de zorg voor andere leerlingen.”

Het blad Schoolfacilities besteedde in de meieditie aandacht

aan de aanvullende claim van de AVS richting politiek voor

salarisverbetering van schoolleiders in het primair onderwijs.

De claim behelst ook tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie.

a c t i e

Word AVS-lid: ontvang een cadeaubon van 50 euro
én een boek over werkdruk

Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkingsverband die vóór 1 juli lid worden van de
AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar
gedeelde arbeidsvreugde’.*

Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het aspirantlidmaatschap.

AVSleden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie.

Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.

De publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ is tot 1 juli overigens voor

iedereen met korting te bestellen bij de AVS: van t 18,75 voor t 12,99. Ga naar www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

dejaartaakinhetprimaironderwijs

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden (Acties) * De actie geldt alleen indien men lid blijft tot minimaal 1 augustus 2019.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
september en oktober 2018

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

• Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek** (po en vo) NIEUW 17 september Arnoud Evers, Marjan Vermeulen

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po en so) NIEUW 19 september Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po, vo) 20 september Pia Umans

• Leergang Action Learning** (po en vo) 21 september Peter de Roode

• Leergang Cultuurpracticum** (po en vo) NIEUW 25 september Peter de Roode

• Training De schoolleider als goede werkgever – de highlights (po) NIEUW 25 september Jan Stuijver

• Training Power of 2 (po en vo) NIEUW 27 september Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 28 september Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 2 oktober Henk Derks, Lisette Verploegen

• Training Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken (po en vo) NIEUW 3 oktober Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Middenkader** (po) 3 oktober Bob Ravelli

• Training Begroten met beleid, de basis*** (po en vo) 5 oktober Joke Walraven

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 5 oktober Dick Middelhoek, Erno Eskens

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) NIEUW 9 oktober Jef van den Hout

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) NIEUW 11 oktober Jan Stuijver

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 11 oktober Vera Ruitenberg

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 11 oktober Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Begroten met beleid, verdieping*** (po en vo) 11 oktober Joke Walraven

• Leergang Ondernemend leiderschap** (po) – ( in diverse regio’s) 16, 17 of 18 oktober Henk Derks, Peter Vereijken

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren
door het Schoolleidersregister PO. Het sluit gedeeltelijk
aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s
en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via
informeel leren.

**** 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.

Foto’s: Hans Roggen
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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: 20 september 2018 of 21 maart 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden?

Om zelfstandig en vanuit vertrouwen

en verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de

steeds complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij

een contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze

leergang benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan)

spelen in organisaties, bedrijfsleven en de samenleving. Kernvraag

is: wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een

school?

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdata: 19 september 2018, 6 maart 2019 of 2 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend
leiderschap

Schoolleiderschap in deze tijd vraagt

om ondernemend leiderschap. In deze

leergang (her)ontdekken schoolleiders

samen met directeuren, managers en

ondernemers uit andere sectoren hoe

je als leider anticipeert op verande

ringen die zich (gaan) aandienen in

onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan school

leiders met leidinggevenden van maatschappelijke en culturele

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

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

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

bovenal aan een goede toekomst voor de leerlingen. Deelnemers

werken samen aan leiderschapsvraagstukken zoals visie

ontwikkeling, veranderingsprocessen, inzet van technologie,

innovatie, governance en ondernemerschap.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 16 oktober (Regio 6 + 9 + 10), 17 oktober (Regio 1 + 6 + 7)

of 18 oktober (Regio 2 + 3 + 4) 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

autonome groei van medewerkers. Ook bent u bekend met de inzet

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim

managers en bestuurders

Startdatum: 21 september 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

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

Nieuw!
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6 eendaagsen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende
school

Hoe kunnen we de opbrengsten van het

onderwijs duurzaam verhogen en wat

betekent dit voor leiders? Bestuurders

en schoolleiders hebben grote invloed

op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in actie een

context waarin leraren zich voortdurend ontwikkelen om hun onder-

wijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leeropbrengsten

voor de kinderen. Leidraad is het boek van Jan Jutten en Arsène

Francot over opbrengstgericht leiderschap: ‘Van moetisme naar

moreel besef’.

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

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

Startdatum: 16 november 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

opbrengstgerichtleiderschap

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 11 oktober 2018 of 31 januari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

2 eendaagsen

Masterclass Stimuleren
van praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe

vraagstukken als: hoe gaan we om met

krimp? Hoe kunnen we onderwijs op

maat bieden aan elke leerling?

Hoe geven we vorm aan Passend onderwijs? Deze vergen een onder-

zoekende houding bij schoolleiders, intern begeleiders en leraren

en vormen een stimulans om samen op zoek te gaan naar een

oplossing. Een praktijkgerichte onderzoeksaanpak creëert ook

ruimte voor experimenten, dialoog en het opsporen van (onbenutte)

talenten binnen de school. Deze masterclass geeft leidinggevenden

en ib’ers (bij voorkeur samen) inzicht in het stimuleren van praktijk-

gericht onderzoek. Deelnemers ontwerpen een onderzoeksvoorstel

voor een mogelijk onderzoek in hun eigen school.

Doelgroep: (adjunct-)directeuren en intern begeleiders po en vo.

Bij voorkeur deelname met meerdere collega’s van een school.

Data: 17 september en 29 oktober 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Onderzoeksmatig werken’

(deelthema binnen ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

praktijkgerichtonderzoek

7 eendaagsen, 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
Onderwijs & Gebouw

Het schoolgebouw moet aansluiten bij

maatschappelijke en onderwijskundige

ontwikkelingen. Schoolleiders krijgen

niet alleen grip op het (ver)bouwpro-

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

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

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

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

van het onderwijskundige concept naar inrichting en ruimte. Door

professioneel opdrachtgeverschap weet de schoolleider welke

opdracht deze aan experts kan verstrekken en hoe een goed proces

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

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

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

multifunctionele accommodatie.

Doelgroep: directeuren po

Startdatum: 13 november 2018

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

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

thema’s ‘Strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘Onderzoeksmatig

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

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

Nieuw!

Nieuw!
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leergang gespreid leiderschap

‘Iedereen is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de school’
Gespreid leiderschap is in deze tijd, waarin zoveel op de
schoolleider afkomt, een van de voorwaarden om tot een
lerende organisatie te komen. Hoe veranker je het proces
van gespreid leiderschap in je school? Het AVS Centrum
Educatief Leiderschap biedt hiervoor een nieuwe leergang
aan, onder leiding van docent en oud-schoolleider Brigit
van Rossum. tekst winnie lafeber

Schoolleiders mogen zich klaarmaken voor ‘de toekomst van

leidinggeven’. Van Rossum: “Alle uitdagingen die op de school afko-

men kun je niet met één leidinggevende opvangen. Gespreid leider-

schap is een proces, dat op een natuurlijke manier vanuit inhoud

ontstaat. Daarvoor is een voedingsbodem nodig. Aan de basis staan

een flexibele cultuur en structuur die leren, onderzoeken en samen

zorgdragen voor kwaliteit mogelijk maken.”

Voor Van Rossum, eigenaar van Dair Academy, voelt gespreid leider-

schap als een gespreid bedje. Mede door haar praktijkervaring als

schoolleider en onderzoek tijdens masteropleidingen en daarna,

is ze helemaal thuis in het onderwerp. “Omdat er (te) veel op

het bordje van de schoolleider terechtkomt, is het belangrijk de

werkdruk te verdelen. Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit

van de school en voor kennisontwikkeling. Creëer daarom een

cultuur van ‘wie het weet mag het zeggen’. Dan ontstaat ook meer

werkplezier. De leider is niet meer zoals vroeger de manager die

het allemaal even kwam regelen.” Wat betekent dit voor de rol van

de schoolleider? “Allereerst is inzicht in je eigen leiderschap nodig.

Hoe is je gedrag als formele leider? Kun je loslaten en durf je ver-

trouwen te geven aan anderen? Een drijfverentest bied daar inzicht

in. Gespreid leiderschap vraagt om een onderzoekende schoolleider

die graag samen met het team beslissingen neemt en ruimte geeft

voor ontwikkeling en verantwoordelijkheid nemen.”

Organisatie(her)ontwerp
In de leergang is niet alleen aandacht voor het concept gespreid

leiderschap en wat ‘anders’ is ten opzichte van andere opvattingen

over leiderschap tot nu toe. Drie (van de in totaal vijf ) dagen staan in

het teken van een organisatie(her)ontwerp. Van Rossum: “We reiken

hiervoor de bouwstenen aan. Wat kun je in de cultuur en structuur

van je school aanpakken of verbeteren om tot gespreid leiderschap

te komen? Tussen de bijeenkomsten door zijn er zelfstudieopdrach-

ten waarin je dat in kaart brengt. Voor ieder onderdeel zijn pakketten

met informatiebronnen (literatuur, filmpjes, tools, modellen) en

(reflectie)opdrachten beschikbaar. De deelnemers kiezen zelf in

welke volgorde ze de inhoud doornemen. Uiteindelijk integreren

ze alles en bepalen zelf wat ze wel of niet in het (her)ontwerp mee-

nemen. Na afloop kunnen deelnemers hun op maat gemaakte plan

uitvoeren. De leergang vormt het startpunt om organisatieverande-

ring in gang te zetten. Het netwerk dat is opgebouwd met de andere

deelnemers en mijzelf is dan een steuntje in de rug.”

Effect op schoolontwikkeling
Marleen Kant, directeur van Kindcentrum De Kruisboelijn in Den

Bosch, wordt door Van Rossum begeleid in een teambeurstraject.

Samen met andere schoolleiders van besturen uit diverse regio’s

bespreekt ze regelmatig vraagstukken, zoals de effecten van

gespreid leiderschap op de schoolontwikkeling. Kant: “We maken

een grote transitie mee op het gebied van leiderschap in het onder-

wijs. Een nieuwe manier van leidinggeven is nodig. Het proces van

gespreid leiderschap is een hele puzzel. Op onze school zijn de oude

structuren niet meer bruikbaar en het is soms zoeken naar de juiste

rol bij ‘leidinggeven’ aan medewerkers, maar ook ten opzichte van

elkaar. Het is waardevol je kennis te delen met andere schoolleiders

omdat iedereen vanuit een ander perspectief licht werpt op jouw

situatie. Het is goed te weten wat voor leider je bent en het heront-

werp eens in de zoveel tijd samen te bekijken. Stimuleer elkaar en

blijf je professionaliseren. Zorg dat je blijft vernieuwen en dat je je

team meekrijgt. Daar kan deze leergang zeker aan bijdragen.” �

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 8 oktober 2018 of 21 januari 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

Docent Brigit van Rossum: “Creëer een cultuur van ‘wie het weet mag het
zeggen”.

Nieuw!

Foto: Hans Roggen
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van: VO-raad

voor: schoolleiders en bestuurders vo, leidinggevenden

samenwerkingsverbanden vo

wanneer: 21 juni

waar: Muntgebouw, Utrecht

wat: gratis werkconferentie

Onderwijs op maat aan
nieuwkomers

Deelnemers krijgen handvatten, voorbeelden en inzichten

in de mogelijkheden voor onderwijs op maat, dat recht doet

aan talenten van nieuwkomersleerlingen na de periode in

een internationale schakelklas (isk). Want de instroom in

het vervolgonderwijs vanuit de isk behoeft aandacht: er zijn

knelpunten maar ook volop kansen. Hoe organiseer je de

juiste begeleiding voor deze leerlingen? Wat is de rol van

samenwerkingsverbanden? Keynotespreker is ontwikkelings-

psycholoog Steven Pont. www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/

werkconferentie-onderwijs-op-maat-aan-nieuwkomersleerlingen

voor: schoolleiders

van: Inspectie van het Onderwijs

wat: brochure

Het schoolplan verandert
Door het vernieuwde inspectietoezicht vanaf 1 augustus 2017

zijn ook de voorschriften voor het schoolplan veranderd.

Scholen kunnen nu meer hun eigen kwaliteitsambities

laten zien. Twee belangrijk wijzigingen: beschrijf ook

hoe het personeelsbeleid eruitziet dat is gericht op het

pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel

en beschrijf het stelsel van kwaliteitszorg. De Inspectie van

het Onderwijs maakte een brochure over de veranderingen:

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan

Zie ook www.avs.nl/helpdesk (Veel gestelde vragen,

Schoolplan)

voor: basisonderwijs (kinderen, ouders en leerkrachten)

van: KWF Kankerbestrijding en KlasseTV, Ladival

wat: gratis lespakket en game

Slim met de zon
Kennis over de zon en zonbescherming onder schooltijd wordt

vergroot, zodat kinderen niet meer verbranden. Dat is nodig:

het afgelopen jaar is 30 procent van de kinderen tussen de

4 en 12 jaar minstens één keer verbrand, blijkt uit onderzoek van

Universiteit Maastricht (2017). Scholen kunnen gratis gastlessen

van dermatologen aanvragen via www.pakket.klassetv.nl/

slimmetdezon

Er is ook de gratis insmeergame Smeer ‘m, de eerste van

Nederland: www.samensmeren.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: onderwijsprofessionals

van: Ten Brink Uitgevers

wat: boek

Nee, dan Finland!
Zoals iedereen die lesgeeft, verbaast leraar Nederlands René

Leverink zich over de voortdurende kritiek op het onderwijs.

Het is nooit goed of het deugt niet. Nee, dan Finland! Daar is

alles beter. Is dat beeld terecht? Doen we onszelf niet tekort?

Wat is de kracht van ons onderwijs? Wat moeten we koesteren?

Leverink sprak met allerlei betrokkenen, van ex-ministers tot

leerlingen in zijn klas. Belangrijke les voor de mensen voor

de klas: laat je niet gek maken. Het onderwijs kan niet zonder

jullie! ISBN 978 90 77 866 467. www.tenbrinkuitgevers.nl/

nee-dan-finland-de-kracht-van-ons-onderwijs

voor: onderwijs- en zorgprofessionals

van: Logacom

wanneer: 28 juni

waar: Spant!, Bussum

wat: congres

Thuiszitterscongres
Er zijn dringend acties en aanpassingen nodig om het aantal

thuiszitters te reduceren. Diverse sprekers, zoals Marc Dullaert

van het Thuiszitterspact, lichten toe wat de belangrijkste suc-

cesfactoren zijn in de aanval op de thuiszittersproblematiek

en wat de veranderideeën van ouders zijn. Thema’s die aan

bod komen: angst- en stemmingsklachten, hoogbegaafd-

heid, verborgen verzuim, integrale jeugdhulp, psychische

kwetsbaarheid, signalering en kracht van de leerkracht.

www.thuiszitterscongres.nl
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voor: schoolbestuurders, schoolleiders, schoolteams en/of

GMR-en

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: digitaal spel

Maak duurzame inzetbaarheid
bespreekbaar

Het spel Jobfit behandelt duurzame inzetbaarheid in de

onderwijsorganisatie op een leuke manier. Ga in gesprek over

onderwerpen als vitaliteit, bevlogenheid, ontwikkeling en

werkdruk. Aan de hand van verschillende vragen en opdrachten

ontstaan interessante discussies. Vraag het spel en de hand-

leiding kosteloos aan via info@arbeidsmarktplatformpo.nl of

bel 070-3765770. www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/

duurzame-inzetbaarheid (Instrumenten)

voor: scholen po en vo

van: Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP)

wanneer: vóór 15 juli

wat: tweejaarlijkse prijs

Nationale Onderwijsprijs
2017 – 2019

Deze ‘Oscar van het Nederlands onderwijs’ vormt een bron

van vernieuwend onderwijs. De prijs bestaat uit ‘De Bronzen

Olifant’ (een kunstwerk) en een bedrag van 7.000 euro. Scholen

kunnen deelnemen met een activiteit of project uit hun eigen

onderwijspraktijk. De provinciale winnaars worden genomineerd

voor de landelijke finale in maart 2019. Scholen die willen mee-

dingen zenden vóór 15 juli 2018 het aanmeldingsformulier in

via de website en ontvangen verdere informatie over deelname.

www.onderwijsprijs.nl en www.facebook.com/onderwijsprijs

voor: schoolteams met de ambitie een lerende organisatie te

vormen (po en vo)

van: uitgeverij Het Kleine Avontuur

wat: teamspel

Lerende organisatie
Een lerende organisatie bouw je niet van de ene op de andere

dag, het is een groeiproces. Het vraagt geduld, doorzettings-

vermogen, vertrouwen en durf om te experimenteren.

Een lerende organisatie ontstaat met vallen en opstaan, met

kleine stappen. En door gewoon te beginnen! Het teamspel

‘Spijbel, Snoei en Struikel’ helpt daarbij. Een heus verander-

traject in een mooi vormgegeven speldoosje met uitnodigende

spelvormen die iedere medewerker stimuleren om een stapje

te zetten. Een spel dat echte beweging voor elkaar krijgt en dat

werkplezier brengt. www.spijbelsnoeistruikel.nl

voor: alle scholen

van: MinderWerkdruk.nl

wat: online kennisbank

Minder werkdruk
Welke mogelijkheden zien scholen om de ervaren werkdruk te

verminderen? Om te voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet

uitvinden, is een website in het leven geroepen waar alle scho-

len hun ideeën en tips kwijt kunnen. De initiatiefnemer hoopt

hiermee alle scholen te kunnen helpen in het bedenken van

oplossingen. Een nationale online kennisbank, als handvat voor

iedereen die zoekend is. www.minderwerkdruk.nl

Bij het meldpunt@werkdrukpo.nl kunnen schoolleiders po

het melden als hun vrijheid aan banden wordt gelegd bij de

uitvoering van het werkdrukakkoord.

voor: vo-scholen en -leerlingen

van: Stichting VO-content

wat: online tool

Portfolio-site.nl
Leerlingen kunnen hiermee eenvoudig de ontwikkeling van

hun vaardigheden bijhouden en bewijsstukken bewaren.

Zoals vakvaardigheden, 21-eeuwse vaardigheden, LOB- of werk-

nemersvaardigheden. De school kan ermee een raamwerk van

competenties, scoorbare indicatoren en concreet uitvoerbare

taken samenstellen. Resultaat: een soort Plusdocument dat

de school kan meegeven aan leerlingen die van school gaan.

www.portfolio-site.nl/portfolio

voor: groep 5 t/m 8

van: World Vision

wat: gratis zing- en dansproject

World Vision@School
Kinderen maximaal tot bloei laten komen door het instuderen

en opvoeren van een educatieve voorstelling met dans, zang,

rap en voordracht van door henzelf geschreven teksten.

Tegelijkertijd leren ze van alles over de rechten van het kind

en wordt het werk van ontwikkelingshulporganisatie World

Vision onder de aandacht gebracht. In twee dagdelen studeert

een professioneel (muzikaal) team vanuit World Vision met

de leerlingen een voorstelling in. Inclusief oefenmateri-

aal, lessuggesties en ontzorging tijdens de voorstelling.

www.worldvisionatschool.nl
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boekbespreking

De kern van het boek ‘De klassiekmoderne school – Onderwijzen en leren

in de 21e eeuw’ wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia

‘voortsukkelende’ onderwijsvernieuwing volgens auteur Henk Oonk, en

anderzijds door verbetervoorstellen aan de hand van een eenvoudig klassiek

concept: de pedagogische driehoek van de Groningse pedagoog en emeritus

hoogleraar Jan Dirk Imelman. Oftewel het samenspel tussen leerling, leraar en

leerstof. tekst paul van den heuvel, avs

In de inleiding gaat onderwijskundige

en pedagoog Henk Oonk vooral in op de

adviezen van de commissie Schnabel in de

eerste fase van Platform Onderwijs2032

(januari 2016), waar het huidige Curriculum.

nu uit voortgevloeid is. Oonks kritiek ten

aanzien van dit soort onderwijsvernieuwing

richt zich op de overdreven aandacht voor

de zelfontplooiing van leerlingen, de rol van

begeleider en coach die de leraar in deze

opvatting moet spelen, en het negeren van

het belang van de leerstof: vaardigheden

krijgen te veel nadruk ten koste van kennis.

Google Maps wint bijvoorbeeld sterk aan

waarde als je over topografische basisken

nis beschikt, aldus Oonk.

Na deze inleiding volgen diverse hoofdstuk

ken: in hoofdstuk 2 observaties van onder

wijskundige aard, hoofdstuk 3 gaat over de

pedagogische driehoek, hoofdstuk 4 bevat

verschillende bijdragen die betrekking

hebben op dit pedagogische ‘format’, en

hoofdstuk 5 gaat over internationalisering.

Leerlingen hebben een stevige kennisbasis

nodig om op de hoogte te blijven van

(internationale) ontwikkelingen. Kennis van

verschillende culturen, hoe de samenleving

is georganiseerd, maar bijvoorbeeld ook van

natuur en techniek. Ze leren vanuit verschil

lende perspectieven (geografisch, geschie

denis, politiek, economisch) te kijken naar

de leefomgeving.

de klassiek-moderne
school; onderwijzen en
leren in de 21e eeuw

De onderwijsopvatting die in het boek

naar voren wordt gebracht gaat er vanuit

dat goed onderwijs twee belangen dient:

het belang van de nieuwe generatie van

opgroeiende jongeren aan de ene kant en

aan de andere kant dat van de cultuur van

de samenleving, die via onderwijs wordt

gecontinueerd en waar nodig vernieuwd.

Een goede leraar inspireert leerlingen,

brengt ze verder, stimuleert de zelfwerk

zaamheid en geeft ook goede instructies.

In alle hoofstukken staan commentaren,

opinies en suggesties afkomstig vanuit

verschillende maatschappelijke groeperin

gen en geledingen, waaronder schoolleiders

en leraren. Columns van onder andere Aleid

Truijens en Sylvia Witteman illustreren de

pedagogische ideeën en de betekenis van

interessante leerstof wordt in diverse voor

beelden toegelicht.

Het boek staat boordevol informatie, stel

lingen en ideeën. Het leest lekker en is geen

leerboek; onderwijsprofessionals moeten

zelf bepalen wat zij meenemen in hun

dagelijkse praktijk. Sommige thema’s en

uitspraken vormen een goed uitgangspunt

om bijvoorbeeld te bespreken tijdens een

studiedag. En of je het nu wel of niet eens

bent met de opvattingen, de uitgave geeft

in ieder geval veel stof tot nadenken: zijn

we op de goede weg, zijn we echt bezig

met onderwijsvernieuwing, wat is daar

werkelijk voor nodig en is er wel iets nieuws

nodig? Of betekent vernieuwing niet alles

overboord gooien, maar de klassieke school

opnieuw uitvinden? _

De klassiekmoderne school – Onderwijzen en leren in de

21e eeuw, Henk Oonk e.a., 2016, ISBN 9789082615005,

https://henkoonk.eu/deklassiekmoderneschool

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

l e e r l i n g e n h e b b e n e e n
s t e v i g e  k e n n i s b a s i s
n o d i g  o m  o p  d e
h o o g t e  t e  b l i j v e n
v a n  ( i n t e r n at i o n a l e )
o n t w i k k e l i n g e n
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Uitgelicht
thema _ Meertaligheid en (wereld)
burgerschap
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van

leerlingen, rapporteert de onderwijsinspectie in De Staat

van het Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren van scholen

die extra inzetten op internationalisering door bijvoor

beeld (vroeg) meertalig onderwijs? “Door een vreemde

taal te leren, besef je dat er verschillen zijn in de

wereld.” pagina 8

achtergrond _ ‘Leren doe je niet alleen
in de klas’
De basisscholen van ATOscholenkring in ‘sHertogen

bosch willen projecten van lokale educatieve partners

opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen

onderdelen uit de vaste lesmethode of eigen leer

activiteiten en middelen. Zo’n verandertraject vraagt

wat van scholen, partners én gemeente.

pagina 24

actueel

///

Foto: Hans Roggen

JIJ EN JE LEERLINGEN MEDIAWIJZER

beeldengeluid.nl/onderwijs

VERBREED
JE BLIK
OP MEDIA
BIJ

Bekijk het nieuwe aanbod op
beeldengeluid.nl/onderwijs
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WIN EEN VOLLEDIG
VERZORGD SCHOOLREISJE!
VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN EN WIN!

GA NAAR
NL-CHROMEMENU.ACER.COM

Chromebook Tab 10 (D651N) Chromebook Spin 11 (R751T)

Chromebox CXI3

Chromebase CA24IChromebook R 13 (CB5-312T)

Chromebook 11 (C732T of C732LT)

ADV. Win a Schooltrip.indd   1 04-06-18   15:50
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