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input voor het toekomstige beleid rond hun vakgebied. De
opbrengst wordt in de eerste helft van 2021 aangeboden
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.
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Foto omslag: Berdi de Jonge, schoolleider van inclusieve basisschool De Korenaar in Eindhoven.
Leerlingen met zintuiglijke of verstandelijke beperkingen gaan hier samen met ‘gewone’ leerlingen
naar school. Foto: Dirk Kreijkamp
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Te hoge werkdruk, weinig tijd voor eigenlijk alles, de – soms dramatische –
personeelstekorten, te weinig of geen ondersteuning, onvoldoende toekomen
aan de strategische vragen, onvoldoende erkenning en waardering voor de
complexiteit van de functie, ook in het salaris, en nu ook nog de extra druk door
de coronacrisis. Dit is hoe veel schoolleiders op één of meerdere punten hun vak
ervaren op dit moment. De schoolleider heeft het zwaar. De frustratie zit hoog, de
boosheid loopt op. Dat raakt me.
‘Het is het mooiste vak van de wereld’, wordt me vaak verzekerd door diezelfde
schoolleiders. De veelzijdigheid van de functie, de dagelijkse dynamiek, een
team laten groeien, kinderen laten opbloeien, de zo gedroomde transitie
realiseren, de mooiste school van de wereld neerzetten. De bevlogenheid en de
gedrevenheid van de schoolleider; dat raakt me.
Voor mij kwamen beide beelden treffend samen in het project cross mentoring,
waarin een CEO uit het bedrijfsleven tijdelijk een duo vormt met een schoolleider.
Het kwam samen in de trots op het gezicht van de schoolleider en de
bewondering in de ogen van de CEO. Het cross mentoring-project is bedoeld om
met en van elkaar te leren. Dertien duo’s deden hieraan de afgelopen tijd mee.
De schoolleider bezocht de CEO op kantoor, de CEO ging naar de schoolleider
op school. En door corona waren er ook de nodige digitale contactmomenten.
Grenzen vielen weg. Verschillende werelden kwamen bij elkaar. Er waren ook veel
overeenkomsten; leiderschap verbindt en leiders spreken dezelfde taal. Samen
creëerden de schoolleider en de CEO een nieuwe horizon. Beiden herijkten hun
eigen leiderschap.
Die trots en bewondering, dat raakt me. Ik hoop dit gevoel nog vaak te krijgen in
het vervolg van het project. Want er liggen nieuwe plannen. We willen nog veel
meer schoolleiders en CEO’s deze unieke kans bieden. Doe je mee? _
Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).
Kaderspel en tweets van de (vice)voorzitter van de AVS zijn terug te lezen op
www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur
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peiling

Uitvoering CAO PO levert nog niet
overal gewenste effect op

gaan. Waar nodig kunnen
schoolleiders hulp van de
AVS vragen.

Nieuwe inschaling
Het gaat op veel plekken goed met de uitvoering van de CAO PO 2019-2020
aangaande de nieuwe functiebeschrijving en -waarderingen voor schoolleiders.
Vooral DB-directeuren zijn er op vooruitgegaan. Er zijn echter ook punten waarop
teleurstelling is, zowel op proces als resultaat. Dat blijkt uit een peiling die de
AVS uitvoerde direct na 1 november 2020, de datum waarop het functiegebouw
geactualiseerd moest zijn.
Het eerste wat opvalt in
de peilingresultaten is dat
45 procent van de (adjunct-)
directeuren (nog) geen
gesprek heeft gehad met zijn
werkgever over de nieuwe
functieomschrijving en
-inschaling. Dat is niet in
lijn met de cao-afspraken en
is voor de AVS onwenselijk.
Het verklaart mogelijk ook
waarom 24 procent van de
(adjunct-)directeuren zich
niet herkent in de nieuwe
functiebeschrijving. De AVS
roept (adjunct-)directeuren
en bestuurders op dit gesprek
zo snel mogelijk te voeren.
Van de (adjunct-)directeuren
die wel een gesprek hebben
gehad, was dat bij 49 procent vóór de oorspronkelijke

Foto: Hans Roggen

datum van 1 augustus 2020.
De overige gesprekken vonden plaats voor 1 november
2020. Na de gesprekken
heeft 63 procent de voorbeeldfuncties uit de CAO
PO gebruikt en heeft men
in 25 procent van de gevallen eigen functies laten
beschrijven. Daarbij herkent

77 procent zich goed in de
functiebeschrijvingen.
Veel (adjunct-)directeuren
ontvingen slechts een mail
in de mededelende sfeer over
hun nieuwe functiebeschrijving en -inschaling. De AVS
roept deze groep met klem
op om alsnog het gesprek
met hun werkgever aan te

Daar waar de nieuwe inschaling is toegepast, blijkt dat 53
procent in schaal D12 terecht
is gekomen, waar 51 procent
voorheen in DB zat. Waar 5,1
procent de DA-schaal had,
is dat nu 6,8 procent in D11.
Waar 33,3 procent in een DCschaal zat, ziet de AVS slechts
16,8 procent terug in D13.
Er zijn diverse klachten van
DC(+) directeuren dat hun
functie nu alvast op de D12
beschreven en gewaardeerd
wordt, wat voor henzelf door
de salarisgarantie geen gevolgen heeft, maar voor hun
opvolgers wel. Velen ervaren
dit als een onderwaardering
ofwel devaluatie van het werk
dat zij doen. In veel gevallen
wordt hier het begrip ‘regio’
gebruikt om geen D13 toe
te kennen, terwijl hiervoor
verschillende andere criteria eveneens relevant zijn,
zoals de functie-inhoud,
complexiteit, zwaarte van de
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
Bij adjunct-directeuren is

w a t w a s e r o o k a lw e e r a f g e s p r o k e n ?
In december 2019 sloot de AVS samen
met de andere onderwijsvakbonden het
cao-akkoord met de PO-Raad dat heeft
geleid tot de CAO PO 2019-2020. Het
resultaat is voorgelegd aan alle AVS-leden
waarna bijna 90 procent van de respondenten instemde met de uitkomsten.
Op 1 januari 2020 is eerst de 4,5 procent
loonruimte toegepast. Vervolgens zou
aanvankelijk op 1 augustus 2020 de nieuwe
functiebeschrijving en -waardering klaar
moeten zijn, inclusief de nieuwe salarisschalen, waar mogelijk met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020. Uiteraard dan
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gevolgd door een tredeverhoging per
1 augustus 2020, mits de maximumtrede
nog niet bereikt was.
Door corona werd 1 november 2020 de
nieuwe einddatum waarop het proces om
het functiegebouw te actualiseren uiterlijk
afgerond had moeten zijn, met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2020. In deze
variant wordt de eventuele extra trede
gemist.
De AVS staat nog steeds achter dit akkoord,
maar ziet helaas ook dat het in de uitvoering
op verschillende plaatsen voor schoolleiders
minder positief uitpakt dan werd beoogd.

Verlenging
Eind oktober 2020 werd de CAO PO
2019-2020 tot 31 december 2020 verlengd.
Dit tijdelijke cao-akkoord is gesloten met
onder andere een eenmalige toelage van
0,7 procent over het jaarsalaris voor alle
medewerkers. De AVS heeft gepleit voor
het meteen structureel maken van deze
loonruimte, maar hiervoor kwamen de
handen op korte termijn niet op elkaar.
Via een achterbanraadpleging vroeg de
AVS haar leden om hun stem. Een ruime
meerderheid van 92 procent stemde in met
dit tijdelijke cao-akkoord.
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er een verandering van
’35 procent AB, 48 procent
AC en 14 procent AD’ naar
‘4 procent A10, 46 procent
A11, 42 procent A12 en 8 procent A13’. De AVS ontvangt
signalen van onvrede dat de
adjunct-schalen in een aantal
gevallen op een gelijk waarderingsniveau als de L-schalen
(voor leraren) zijn gekomen.

nog geen deel uitmaakt van
de GMR en ook niet betrokken wordt bij de actualisering
van het functiegebouw. Dat is
geen goede zaak, omdat de
PGMR instemmingsrecht
heeft over het functiehuis van
álle personeelsleden. In een
goede personeelsvertegenwoordiging horen alle functies vertegenwoordigd te zijn.

GMR

Ondersteuning

Het is belangrijk dat de
juiste functiebeschrijvingen,
met passende functiewaarderingen, in het individuele gesprek tussen schoolleider en bestuurder tot stand
komen. Daar gaat het nog
niet altijd goed. De AVS heeft
dit nadrukkelijk als klacht bij
de PO-Raad neergelegd. Daarnaast signaleert de AVS dat op
veel plekken een schoolleider

AVS-leden die zich niet
herkennen in de functiebeschrijving of niet tevreden
zijn met de functiewaardering of het salarisbedrag,
krijgen bijstand vanuit de
AVS Helpdesk of juridische
afdeling over de te zetten
stappen. De helpdesk is
alle werkdagen bereikbaar
via tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl _

nieuwe cao: denk mee!
De AVS zet zich wederom keihard in om bij de nieuwe
cao-onderhandelingen goed resultaat voor schoolleiders te
realiseren. Daar is support en input van alle schoolleiders
hard bij nodig. Het is zaak om de geluiden in de sector primair
onderwijs te bundelen om de inzet op arbeidsvoorwaarden
voor schoolleiders meer kracht te geven. De AVS heeft zich
al veelvuldig uitgelaten over hoe cruciaal schoolleiders zijn
voor de onderwijskwaliteit. Bij de stevige eindverantwoordelijkheden van (adjunct-)directeuren past een significant
salarisverschil met leraren. Een goede arbeidsmarktpositie
is ook noodzakelijk voor het aantrekken en behoud van
voldoende schoolleiders. Verder is voldoende ondersteuning
nodig om de werkdruk binnen de perken te houden.
De komende maanden gaat de AVS samen met zoveel
mogelijk schoolleiders in gesprek over de inzet van de
komende onderhandelingen. Om nog meer ideeën te
verzamelen organiseert de AVS op woensdag 2 december
en maandag 14 december 2020 twee digitale ontmoetingen
met cao-onderhandelaars om samen na te denken over
een nog betere cao voor schoolleiders. Inschrijven kan via
https://avs.nl/webinar-cao

formeel vastgesteld

Voorbeeldfunctieomschrijvingen pedagogisch
medewerkers IKC’s
Op 29 oktober 2020 zijn de voorbeeldfunctiebeschrijvingen van pedagogisch medewerkers formeel vastgesteld
door de sociale partners, bestaande uit de PO-Raad en de onderwijsvakbonden – waaronder AVS.

Foto: Hans Roggen
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In het onderhandelingsakkoord CAO PO 2019-2020
is aangegeven dat er voorbeeldfunctiebeschrijvingen
komen van pedagogisch
medewerkers. De functie van
pedagogisch medewerker
komt voor in een (integraal)
kindcentrum waar leren,
pedagogische begeleiding,
opvang en ontwikkeling
in samenhang worden
verzorgd.

De voorbeeldfunctiebeschrijvingen zijn downloadbaar
via de website van AVS.
Indien de voorbeeldfuncties
niet passend zijn, kan de
werkgever besluiten zelf een
functie te laten beschrijven
door een FUWA-gecertificeerd adviseur. _
Meer informatie:
www.avs.nl/kennisbank/personeelsbeleid/
functiewaardering
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extra hulp in coronatijd

Kabinet trekt 210 miljoen uit voor
meer ondersteuning op school
Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen
en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Scholen
kunnen bijvoorbeeld extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten
meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken.
“Het is goed dat het kabinet
hier extra geld voor uittrekt.
We hebben ons hier ook
hard voor gemaakt”, zegt
AVS-voorzitter Petra van
Haren. “De peilingen die
we bij leden hebben uitgezet zijn altijd een welkome
bron van informatie die we
gebruiken richting politiek
en media.” Basisscholen
doen hun uiterste best om
gewoon les te blijven geven,
blijkt uit de AVS-ledenpeilingen. Maar lesuitval en
opgelopen achterstanden
maken dit moeilijk. Relatief
het meest maken schoolleiders zich zorgen over voldoende personeel, in totaal
83 procent, bleek al uit een

AVS-peiling van eind augustus. Begin oktober bleek uit
een peiling dat minstens 14
procent van de leerlingen
een achterstand heeft opgelopen. Dat is waarschijnlijk
hoger, omdat toen nog niet
alle scholen zicht hadden op
het niveau van de leerlingen
op dat moment.

Werkdruk verlichten
“Het is goed dat de scholen
zoveel mogelijk openblijven”, zegt minister Slob in
een toelichting. “Door corona is de druk op met name
leraren en schoolleiders
extra groot, bijvoorbeeld als
hun collega’s in quarantaine
moeten. Met dit geld willen

we proberen verlichting te
bieden in de klas.” Scholen
en mbo-instellingen moeten
vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, wat
veel vergt van de organisatie.

Onderwijsondersteunend personeel
Met de 210 miljoen euro
extra krijgen scholen en

mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten
die zij moeten maken voor
vervanging van bijvoorbeeld
leraren. Vervanging is niet
altijd makkelijk te vinden,
vanwege het personeelstekort. Met meer ondersteunend personeel in de school
kan de druk op schoolleiders
en leraren verlicht worden.
Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de
coronaregels op het gebied
van schoonmaak of toezicht.
De middelen komen per
januari 2021 beschikbaar.
Schoolbesturen worden zo
snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is
een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de
minister van Sociale Zaken
onlangs aankondigde. Eerder
trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door extra bijlessen
en zomerscholen. Van die
regeling maken veel scholen
gebruik. _

schoolleidersregister po

Waarderingssystematiek voor herregistratie
gewijzigd
Het ict-systeem van het Schoolleidersregister PO is vernieuwd. De herregistratie is flexibeler geworden en biedt
schoolleiders meer (keuze)mogelijkheden. Schoolleiders kiezen vanaf nu geen drie professionaliseringsthema’s
meer, maar kiezen de professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij hun behoefte.
In het register is een catalogus opgenomen waarin alle
professionaliseringsactiviteiten staan waar al herregistratiewaarde aan is toegekend.
Ook de bureaus waar schoolleiders terecht kunnen voor
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het achteraf toekennen van
herregistratiewaarde staan
in de catalogus. Schoolleiders kunnen herregistreren
als ze 100 punten hebben
verzameld. Aan professionaliseringsactiviteiten kunnen

tussen de 10 en 100 punten
toegekend worden afhankelijk van de kwaliteit, het
niveau, de inhoud en de
tijd die met een activiteit
gemoeid is. _

Meer informatie:
www.schoolleidersregisterpo.nl
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beleidsreactie na evaluatie

25 verbetermaatregelen Passend onderwijs
Met 25 maatregelen wil onderwijsminister Slob Passend onderwijs verbeteren
voor schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders.
Het aanbod voor leerlingen
die extra hulp nodig hebben
is verbeterd sinds de invoering van Passend onderwijs,
maar op te veel plekken nog
niet goed genoeg. Dat is de
conclusie van de evaluatie van
Passend onderwijs, die minister Slob op 4 november 2020
naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd. In zijn beleidsreactie formuleert minister Slob
25 verbetermaatregelen.

Hoorrecht
Een belangrijke maatregel is
het ‘hoorrecht’. Leerlingen
kunnen voortaan vertellen
wat ze denken dat ze nodig
hebben aan ondersteuning.
Een andere maatregel is de
invoering van het leerrecht
voor leerlingen. Scholen en
samenwerkingsverbanden
moeten dit recht mogelijk
maken, ook als er deels of
tijdelijk afgeweken moet
worden van onderwijstijd of
de vaste onderwijslocatie.
Ook komt er een landelijke
norm voor basisondersteuning, waarin wordt omschreven wat er van scholen
tenminste verwacht wordt.
Onafhankelijke experts stellen de norm vast. Leraren

ondersteuningsbehoeften
moeten vaker samen dicht
bij huis naar dezelfde school
kunnen. Er komt een plan om
alle scholen in de komende
vijftien jaar inclusiever te
maken.
Foto: Dirk Kreijkamp

en ondersteunend personeel
moeten mee kunnen beslissen over de ondersteuningsstructuur en de besteding van
de middelen. Er komt meer
financiële onderbouwing bij
het ondersteuningsaanbod
van de school, waarop de MR
inspraak krijgt.
Het vertrouwen in het oordeel van de schoolleider,
leraar, intern begeleider of
ondersteuningscoördinator
komt meer centraal te staan.
Onnodige regels worden
geschrapt.

Inclusiever onderwijs
Nauwe samenwerking met
jeugdgezondheidszorg en/
of laagdrempelige jeugdhulp
blijkt succesvol, daarom
wordt het onderwijs beter
toegerust om zelf oplossingen
te vinden en te normaliseren.
Leerlingen met en zonder

Sneller
Een groot deel van de Tweede
Kamer kan zich vinden in
de voorgestelde 25 maatregelen om Passend onderwijs
te verbeteren, blijkt uit een
debat hierover op 16 november. Initiatieven om inclusief
onderwijs vorm te geven
moeten alleen niet beperkt
worden door wet- en regelgeving. Een routekaart die
vijftien jaar in beslag neemt
en een thuiszittersregeling
waar we nog drie jaar op
moeten wachten, kan dat niet
sneller? Minister Slob is het
daarmee eens. “Er lopen al
mogelijkheden om gewoon
onconventioneel, zou ik haast
zeggen, samenwerkingen aan
te gaan. Qua experimenten
kost het altijd echt even tijd
om dat in de hele regelgeving
goed te organiseren. Als het
ons lukt om dat sneller te
regelen, dan gaan we dat ook
doen. We willen ruimte

inclusief onderwijs mensenrecht
Het College voor de Rechten van de Mens
concludeert in een advies dat de overheid
de verantwoordelijkheid heeft om te
werken aan een inclusief onderwijssysteem. Dit advies is op 10 november 2020
aan minister Slob overhandigd.
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Sinds 2016 geldt in Nederland het
VN-verdrag handicap. Volgens het verdrag
hebben mensen met een beperking het
recht om net als ieder ander mee te kunnen
doen in de samenleving. Daarom adviseert
het College de overheid onder andere om

creëren voor initiatieven die
op allerlei manieren overal
ontstaan, om die een plekje
te geven in de aanpak om
onderwijs en zorg met elkaar
te verbinden.”
Een aantal partijen hoopt
nog op enkele extra aanpassingen, zoals kleinere klassen
en directe middelen voor
scholen, dus niet via samenwerkingsverbanden. De petitie
‘Kleinere klassen’ is inmiddels
overigens meer dan 45.000
keer ondertekend, waarmee
de Kamer verplicht is het
onderwerp te bespreken.
Minister Slob benadrukt dat
er stappen zijn gezet en dat
iedereen zich inzet om alle
kinderen het beste onderwijs
te geven. Maar hij erkent
ook dat er nog veel moet
gebeuren.

Evaluatie
De evaluatie Passend
onderwijs is een meerjarig
onderzoek bestaande uit
onder andere 70 deelstudies
van NRO, adviezen van de
Onderwijsraad, Inspectie van
het Onderwijs en de Kinderombudsman, enquêtes en
standpuntbepalingen van
onderwijs- en ouderorganisaties. Op basis hiervan zijn vele
bijeenkomsten gehouden met
vertegenwoordigende partijen,
leerlingen, ouders en leraren. 

een overkoepelend beleidskader te maken
waarin een visie en stappenplan staan om
te zorgen voor het recht op onderwijs voor
mensen met een beperking. Het College
heeft ook handvatten ontwikkeld om de
toegang tot onderwijs te verbeteren, zoals
het toegankelijk maken van gebouwen,
lesmateriaal en ict.
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ac tueel

regeling schoolkracht

Subsidie voor schoolontwikkeling
Tot en met 8 januari 2021 kunnen schoolleiders en leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een
budget aanvragen voor schoolontwikkeling. De subsidie bedraagt maximaal 30.000 euro.
Schoolleiders en leraren
die ideeën hebben om het
onderwijs op hun school
beter of handiger te organiseren, kunnen subsidie
aanvragen om hun plan
handen en voeten te geven.
De regeling Schoolkracht,
een vervolg op het eerdere
Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds en LerarenOntwikkelFonds, is bedoeld

om schoolontwikkeling te
versterken.

Thema’s
Een schoolleider of leraar uit
het po, vo of so kan namens
de school een plan indienen
via de website van DUS-I.
Er kan maximaal 30.000 euro
worden aangevraagd voor
een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één

of meer van de volgende
thema’s:
• verbeteren
onderwijskwaliteit
• omgaan met leraren- en
schoolleiderstekort
• kansen(on)gelijkheid
• digitalisering
De regeling wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen

worden ingediend tot en met
8 januari 2021. Bij overintekening wordt geloot. Begin
maart heeft de aanvrager
dan zekerheid of de school
gebruik kan maken van de
regeling voor de periode van
maart 2021 tot en met augustus 2022. _
Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies

praktische ondersteuning bij uitwerking meldcode

Handelingskader kindermishandeling
en huiselijk geweld voor het onderwijs
Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling.
De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling
(BtK), waaronder de AVS, ontwikkelden daarom een Handelingskader
kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs. Met onder andere
aandacht voor de rol van de schoolleider.
In Nederland worden naar
schatting 119.000 kinderen
geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk
geweld. Gemiddeld wordt
één kind per schoolklas mishandeld. Sinds januari 2019
is het verplicht om onder
andere in het onderwijs en
de kinderopvang te werken
met de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling. De onderwijspartners
in de BtK (PO-Raad, VOraad en AVS) begrijpen van
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schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers en ander
onderwijspersoneel dat de
Meldcode op veel scholen
nog niet verweven is in de
dagelijkse praktijk. Zo komt
het bijvoorbeeld regelmatig
voor dat onderwijspersoneel
handelingsverlegenheid
ervaart in het doorlopen van
de stappen van de Meldcode.
Ook is het opleiden van een
aandachtsfunctionaris nog
onvoldoende ingebed in het
beleid.

Richtlijnen en afspraken
Het nieuw ontwikkelde
Handelingskader kindermishandeling en huiselijk
geweld voor het onderwijs
wil scholen ondersteunen bij
de uitwerking van de Meldcode in de praktijk. Het bevat
daarom een aantal richtlijnen
en afspraken waar een school
minimaal aan zou moeten
voldoen. Er wordt helder
beschreven wat de taken en
verantwoordelijkheden zijn
van een schoolbestuurder,

schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school
als het gaat om vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt
de ketensamenwerking
rondom kindermishandeling
en huiselijk geweld in beeld
gebracht.
Eerder dit jaar ontwikkelde
de BtK al een Meldcode App,
waarmee onderwijspersoneel handvatten krijgt
rond het signaleren en
handelen bij vermoedens
van huiselijk geweld of
kindermishandeling.
De app ‘Meldcode ko’ is te
downloaden via de App Store
of Play Store. _

illustratie _ djanko
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‘De AVS is een goed geïnformeerde steunpilaar’

Maak een collega lid
en profiteer beiden!
AVS-leden kunnen andere leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs aandragen om ook
lid te worden. Zo krijgen schoolleiders een grotere stem in politiek Den Haag. Want hoe meer leden,
hoe meer invloed en hoe beter de AVS de belangen van de beroepsgroep kan vertegenwoordigen.
Wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt bovendien korting op de contributie. En nieuwe leden
ontvangen in jubileumjaar 2020 50 procent korting op hun contributie of een cadeaubon.

‘Een bron van ervaring, kennis
en knowhow’
Mattanja Hiensch, locatie-

‘Je kunt op de AVS terugvallen
wanneer er iets aan de hand is.
Lidmaatschap van een vakbond
is goed, ook met het oog op de
collectieve belangen’

‘Ondersteuning helpt
om in leidinggevende rol
te groeien’

leider op Auris De Kring in

Hetty Kerkhof, team-

Goes, lid sinds 2008:

leider ambulante dienst bij

“Ik was eerst lid van een

Auris Montaal in Bergen op

andere bond, maar omdat

Zoom, lid sinds juni 2020 via

daar de aandacht groten-

Mattanja Hiensch:

deels verschoof naar de

“Ik ben nieuw in deze lei-

belangen van leraren ben ik

dinggevende functie en nog

overgestapt naar de AVS.

bezig met mijn schoollei-

Ik vind het een belangrijke

dersopleiding. Toen binnen
onze organisatie een nieuw

meerwaarde dat je goed en
snel wordt geïnformeerd.
Het is ook fijn dat de AVS
op allerlei plekken regionale
bijeenkomsten over de cao

‘Ik ben lid geworden om
toegang te hebben tot
rechtspositionele informatie.
Maar de AVS voedt mij ook op
andere terreinen’

functiehuis werd gebouwd,
hadden wij rechtspositionele
ondersteuning nodig van een
deskundige. Zo zijn we met

organiseert. In Goes hoor ik

een groepje collega’s bij de

dan alles uit de eerste hand.

AVS terechtgekomen. Ik ben lid geworden om toegang te

Als ik vragen heb over de interpretatie van de cao, bel ik

hebben tot die rechtspositionele informatie. Maar de AVS

even snel met de helpdesk. De AVS heeft ervaring, ken-

kan mij ook op andere terreinen voeding geven. Ik denk bij-

nis en knowhow met betrekking tot de cao en juridische

voorbeeld aan het toezichtkader, de arbeidsvoorwaarden

aspecten van het onderwijs. Daar kun je op terugvallen

en professionalisering. Ondersteuning op die punten kan mij

wanneer er echt iets aan de hand is. Bijvoorbeeld als je

helpen om bekend te raken met mijn leidinggevende positie

bezwaar wil maken tegen onderdelen van het nieuwe func-

in het onderwijs.

tiehuis. Collega’s zagen dat de juridische bijstand vanuit

Ik vind het belangrijk om aangesloten te zijn bij een vak-

de AVS dan nogal een verschil maakt. Vier collega’s zin

bond, zeker waar het gaat over belangen die onze hele

op mijn aanraden ook lid geworden, waaronder Hetty

beroepsgroep aangaan. Het is goed dat we daarover samen

Kerkhof. Lidmaatschap van een vakbond is goed, ook met

nadenken en kennis en informatie bundelen. En dat we op

het oog op de collectieve belangen. Jouw bond zit aan

die manier meer invloed kunnen uitoefenen op de politiek.

de cao-tafel en komt op voor het algemene belang van je

Ik zou collega’s zeker aanraden om ook lid te worden van

beroepsgroep.”

de AVS. Zo’n lidmaatschap is een rijke bron. Het is ook een
geruststellend idee dat je niet alleen staat en ergens terecht
kunt met je vragen.”
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‘Ik zocht een bond die zich
specifiek inspant voor
directeuren’

‘AVS is partner aan belangrijke
gesprekstafels’
Esme van Leeuwaarden,

Peter van der Waal,

directeur van ombs

directeur van obs De Pijler in

De Clipper in Rotterdam,

Rotterdam, lid sinds 2011:

lid sinds maart 2020 via

“Ik ben bewust lid geworden

Peter van der Waal:

van een belangenorganisatie

“Ik kom uit een onderwijsgezin

die zich specifiek inspant voor

en kreeg het vakbondslid-

directeuren. Dat miste ik bij de

maatschap van huis uit mee.

reguliere onderwijsbonden.

Ik was lid van een reguliere
vakbond, maar vond het nu

Ik ben een aantal jaren geleden een keer mee geweest
‘Ik heb mijn startende collegadirecteur erop gewezen dat je
bij de AVS aan het goede adres
bent voor ondersteuning bij al
je schoolleidersvragen’

met een studiereis van de
AVS in het kader van Passend
onderwijs. Verder zie ik de
AVS vooral als een heel nuttige informatiebron. Je krijgt

‘Ik kan goed terecht bij mijn
werkgever, maar het is fijn
dat er ook iemand zonder
eigenbelang meedenkt over hoe

tijd om lid te worden van
een bond voor schoolleiders.
Als directeur kijk je toch

je in de huidige maatschappij

anders naar het onderwijs dan

je vak kunt uitoefenen en wat je

wanneer je voor de klas staat.

daar bij nodig hebt’

Ik kan goed terecht bij mijn
werkgever, maar het is fijn

relevante informatie, specifiek gericht op schoolleiders en
ons vak. De helpdesk is ook heel nuttig, die kun je bellen

dat er ook iemand zonder eigenbelang meedenkt over hoe

over allerlei zaken waar je tegen aanloopt, bijvoorbeeld

je in de huidige maatschappij je vak kunt uitoefenen en wat

over verlofaanvragen, cao-technische vraagstukken en voor

je daarbij nodig hebt. De AVS is een partner aan gespreks-

juridische ondersteuning. Afgelopen januari kwamen er ver-

tafels voor je salaris en de randvoorwaarden in je cao. Ik zou

anderingen in de salarisschalen van directeuren. Dat ging

collega’s het lidmaatschap dan ook zeker aanraden.

nogal wat gevolgen hebben voor ons. Ik heb contact gelegd

Ik vind de peilingen van de AVS heel fijn. Ik doe daar ook

met de AVS, mijn positie uitgelegd en gevraagd wat mijn

graag aan mee, al lukt het me niet altijd om heel snel te

vervolgstappen zouden moeten zijn.

reageren. Het vakblad Kader Primair is constructief en

Mijn collega Esme van Leeuwaarden is een startende direc-

informatief, op de inhoud gericht. De toonzetting is prettig.

teur op een school in dezelfde wijk. Ik heb haar erop gewezen

Er worden geen groepen tegenover elkaar gezet, zoals je

dat je bij de AVS goed terecht kan voor ondersteuning bij al

soms in vakbondsbladen ziet. Daar houd ik niet van; per slot

je schoolleidersvragen.”

zorgen we als werkgever en werknemer samen voor goed
onderwijs.”

Leden werven leden
Ken je collega-leidinggevenden in het primair of voortgezet

Ook voor aankomend leidinggevenden

onderwijs die nog geen AVS-lid zijn? Laat je collega’s dan

Je collega met ambities of interesse richting leidinggeven

kennismaken met de AVS! Bij ieder nieuw lid dat je aanbrengt,

kan tegen een sterk gereduceerd tarief aspirant-lid worden.

ontvang je een procentuele korting op het persoonlijke deel van

Aspirant-leden profiteren van dezelfde voordelen en hebben

je eerstvolgende contributie. Bij vijf nieuwe leden loopt dit zelfs

dezelfde rechten als reguliere leden, met uitzondering van de

op tot 90 procent!

juridische ondersteuning.

Bovendien ontvangen nieuwe leden in jubileumjaar 2020
50 procent korting op hun persoonlijke contributie of een
cadeaubon van € 50.

Meer informatie: www.avs.nl/lid-worden/korting-op-jouw-contributie
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via: www.avs.nl/actie
Zie ook: www.avs.nl/lidworden
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ADVERTORIAL

Ambitieus onderwijsconcept

haalt meer uit ieder kind

Goud Onderwijs is een ambitieus
onderwijsconcept met als doel: het bieden
van voortreffelijk onderwijs aan kinderen
met een grote prestatiekloof, waardoor deze
het beste uit zichzelf kunnen halen. Het
concept is geïnspireerd op de Amerikaanse
aanpak Uncommon Schools, waarmee met
veel succes aan gelijke kansen voor kinderen
in achterstandswijken wordt gewerkt. De
CED-Groep heeft deze aanpak vanuit de
samenwerking met Amerika vertaald en
verder ontwikkeld voor toepassing in de
Nederlandse onderwijspraktijk.
10

In een integrale aanpak komen meerdere beproefde
onderwijstechnieken- en concepten van de CED-Groep samen, zoals
Teach Like a Champion, Lead Like a Champion en Opbrengstgericht
werken in 4D. Goud Onderwijs wordt schoolbreed ingezet om de drie
factoren die leiden tot succes optimaal tot hun recht te laten komen.
Die factoren zijn:
• Andere organisatie binnen de school, met als belangrijkste
elementen: leraren worden intensief begeleid en ontzorgd, het
directieteam bestaat uit een inhoudelijk leider en een operationeel
leider en er komt een nieuwe functie: leerlingdecaan. Deze zorgt
voor de koppeling tussen onderwijs en zorg.
• Keuzes in curriculum: de focus ligt op de basisvaardigheden taal
rekenen en lezen én op persoonsontwikkeling en burgerschap.
• Gedragscultuur: er is een duidelijk programma voor de wijze
waarop iedereen in de school met elkaar omgaat.

ADVERTORIAL

Rotterdams Goud

In augustus is de CED-Groep samen met drie Rotterdamse
schoolbesturen onder de naam Rotterdams Goud begonnen
met de implementatie van Goud Onderwijs. Een van de
deelnemende scholen is de Juliana van Stolbergschool. Directeur
Jan Jacob Luijendijk licht toe: “Wij waren als team al langer
bezig met de vraag: hoe kunnen wij nog meer uit onze leerlingen
halen dan tot nu toe lukt? We hebben al verschillende trainingen
gevolgd en zijn ook al bezig om ons onderwijs anders aan te
pakken. We leggen bijvoorbeeld minder nadruk op cijfers en
meer op groei en eigen verantwoordelijkheid. Wat is je doel?

“Een kans voor onze leerlingen
om meer te bereiken dan ze
ooit zelf hadden gedacht”
Hoe wil je daar komen? Wat heb je daarbij nodig? Maar we
zochten naar een breder kader om onze ambitie vorm te geven.
Ik kwam in aanraking met Goud Onderwijs via een presentatie
van de CED-Groep en dacht meteen: dit zou wel eens dé
volgende stap voor mijn school kunnen zijn. We hebben een
gemengd ouderpubliek; zowel in opleiding als in achtergrond.
Er gebeurt van alles achter de voordeuren van onze leerlingen.
Het team en ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam waren
enthousiast en samen zien we dit als een kans voor onze
leerlingen om meer te bereiken dan ze ooit zelf hadden gedacht.”

afstemming over gedragscultuur. Een eenvoudig voorbeeld
daarvan is het gedrag in de gangen, waarin we nu één lijn
trekken. We merken dat dit positief werkt op de sfeer in de gang.
Wat we natuurlijk ook al doen, maar nu meer bewust, is het
vieren van successen met de leerlingen. Dat is heel stimulerend.
We kijken uit naar de volgende ontwikkelingen in de school!”
In januari 2021 begint de school met de implementatie op
groepsniveau. “We starten met de twee groepen zes. Deze
leerkrachten worden intensief begeleid bij de inrichting en
uitvoering van hun onderwijs. Volgend schooljaar volgen de
groepen vijf en zeven. Zo rolt de aanpak als een olievlek uit over
de hele school. Parallel daaraan doet het hele team mee aan de
trainingen en studiedagen die nog volgen. Zo blijft iedereen
betrokken en gemotiveerd.”
Goud Onderwijs vraagt een andere organisatie binnen de
school; de rollen veranderen. “Ik ben nu directeur van deze
school. Ik heb mij op de drie verschillende rollen georiënteerd
en besloten dat de rol van inhoudelijk schoolleider het beste past
bij mijn profi el. Er wordt gezegd dat je ongeveer 60% van je tijd
met inhoudelijke zaken bezig moet zijn om goed inhoudelijk
te kunnen leiden. In de praktijk ben ik helaas veel tijd kwijt aan
operationele zaken, die 60% haal ik bij lange na niet. Daarom
vind ik de splitsing in inhoudelijk leider en operationeel leider
een hele goede. Het wordt nog wel een uitdaging om de rollen
goed te verdelen. De school is bezig om verandering te brengen
in de structuur. Zo zal er een nieuw soort schoolleiding ontstaan
die bestaat uit de inhoudelijk leider, organisatorisch leider en
een leerlingdecaan. Hierbij is de ondersteuning van HRM en de
afdeling onderwijs & kwaliteit van ons bestuur ook essentieel.”
Ambitieus einddoel

Jan Jacob legt de lat hoog. “Mijn einddoel: door deze inzet weten
we onze leerlingen zo te stimuleren dat ze ook daadwerkelijk
meer uit zichzelf halen. Ik ga ervoor dat binnen vijf jaar
driekwart van de leerlingen op VMBO-TL of hoger uitstroomt.
Dat is ambitieus. Maar ik stel hoge eisen aan mijn team, zij
stellen hoge eisen aan hun leerlingen; dan moet ik zelf ook hoog
insteken. Vraag ik niet te veel van ze? Leerlingen moeten toch
ook gewoon kind kunnen zijn? Dan zeg ik: het is onze taak om
kinderen te laten zien hoe leuk leren kan zijn.”

“Vieren van successen met de leerlingen is heel stimulerend”

“Vanaf dit schooljaar werkt onze school in stappen aan de
implementatie van Goud Onderwijs. De eerste helft van dit jaar
werken we aan de voorbereiding met het team. Een dagdeel per
week worden we begeleid door een onderwijsadviseur van de
CED-Groep. Zij zorgt voor inhoudelijke studiedagen en voor de
benodigde trainingen. Het hele team is inmiddels getraind in
Teach Like a Champion en zelf volg ik een training tot
inhoudelijk schoolleider volgens de Goud principes. Elementen
uit wat we tot nu toe geleerd hebben, nemen we meteen mee in
de hele school. Een voorbeeld van ‘laaghangend fruit’ is de

Wil je ook Goud Onderwijs?
De implementatie van Goud Onderwijs is dit schooljaar
begonnen in Rotterdam met een pilot van drie jaar. Gedurende de pilotperiode wordt de aanpak gevolgd door
de Erasmus Universiteit op effectiviteit. Vanaf schooljaar
2021 – 2022 kunnen ook in andere steden schoolbesturen
en scholen deelnemen aan de pilot. Belangstellenden
kunnen hiervoor contact opnemen met Wendy Koopmans,
w.koopmans@cedgroep.nl
Meer informatie:
cedgroep.nl → thema’s → kansengelijkheid.
Als leren je lief is
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them a _ van pa ssend na ar inclusief onderwijs

Over het thema
Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam,
doordat ze niet samen met andere kinderen
in de buurt naar school gaan en ook niet
vanzelfsprekend deelnemen aan sport- of
andere activiteiten. Inclusief onderwijs kan
die eenzaamheid deels opheffen. Daar meer
op inzetten is een van de verbeterpunten die
minister Slob in zijn beleidsreactie op de Evaluatie
Passend onderwijs (2014-2020) heeft opgenomen.
Er komt een ‘routekaart’ waarin de weg wordt
uitgezet waarlangs het Nederlandse onderwijs de
komende vijftien jaar inclusiever kan worden.

Passend en inclusief onderwijs staan weer
volop in de belangstelling. Het vormgeven
van Passend onderwijs gaat met vallen en
opstaan, blijkt uit de dit jaar verschenen
evaluatierapporten. Zeggenschap en extra
ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden,
bureaucratie en beperkte financiële middelen
blijven knelpunten.

Inclusiever onderwijs houdt onder meer in dat het
speciaal onderwijs expertise deelt met reguliere
scholen. Naast goede toegang tot deskundigheid
is het heel belangrijk dat de administratieve
druk waarmee Passend onderwijs gepaard gaat,
eindelijk eens wordt verlicht. Ook dit is een van
de speerpunten in de beleidsreactie van Slob,
en terecht. Onderwijsprofessionals in alle lagen
vinden dat er veel te veel ondersteuningsplannen,
ontwikkelingsperspectieven en andere formulieren
moeten worden ingevuld. Dat gaat veranderen,
belooft de minister.
Maar de transitie naar inclusief onderwijs is
meer dan expertise de school binnen halen.
“Er is geen blauwdruk of routekaart voor. Als
het zo simpel zou zijn dan hadden we het allang
overal gedaan”, zegt Dolf van Veen, een van de
kartrekkers van inclusief onderwijs. Leidinggeven
aan een inclusieve school betekent dat een
schoolleider veel aandacht moet hebben voor de
professionele ontwikkeling van het lerarenteam en
een cultuur van samenwerken.
Inspirerende voorbeelden kunnen we uit binnenen (vooral) buitenland halen. In veel andere
Europese landen gaan verreweg de meeste
kinderen samen naar school. Leraren betrekken
de leerlingen op een natuurlijke manier bij de zorg
voor klasgenoten die hulp nodig hebben. Maar
deze voorbeelden zijn niet zomaar een-op-een toe
te passen in Nederland
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tekst astrid van de weijenberg

Voor sommige scholen is Passend onderwijs – sinds de
invoering – relatief nieuw, voor andere al jaren eerder
de praktijk. Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal
werkt al twintig jaar vanuit de gedachte dat ieder kind
in de wijk naar school moet kunnen. “Wij kiezen voor
de kwaliteiten van kinderen, voor samen naar school”,
zegt schoolleider Teun Dekker. “Dat doen we samen
met het hele team. Problemen zijn dus niet van de leerkracht voor de klas alleen, maar we lossen ze samen op.
Krijgen we bijvoorbeeld de vraag of we een kind met het
syndroom van Down kunnen plaatsen, dan bepalen we
gezamenlijk of ons dat lukt en wat we daarvoor nodig
hebben. Het is dus een teambeslissing.”

Extra handen

De Kroevendonk is een eenpitter en
dat heeft nadelen, maar ook voordelen, vertelt Dekker.
“Het personeelsbeleid bepalen we zelf. Onze medewerkers kiezen dus bewust voor onze school en zijn
niet vanwege boventalligheid of interne mobiliteit bij
ons. Bovendien hebben onze leerkrachten veel invloed
op hun werk. Kritiek op Passend onderwijs spitst zich
vaak toe op zeggenschap. Leraren hebben het gevoel
dat ze weinig te zeggen hebben over wat er gebeurt.
Zeggenschap is de sleutel voor geslaagd Passend onderwijs, denk ik. Bij ons is de keuze voor inclusief onderwijs
geen hobby van de directeur of het bestuur, maar een
gezamenlijke beslissing.”
Op De Kroevendonk zijn extra handen in de klas al jaren
normaal. Onderwijsassistenten ondersteunen leerkrachten. Ook dat vindt Dekker een voorwaarde. “Ik denk
dat wij de eerste reguliere school waren die onderwijs-

Teuny Bosma, schoolleider van het Matrix
Lyceum (vo/vso): “Ik ken geen leerlingen
in het vso die hier onterecht zitten. Ook
ouders proberen dat vaak zo lang mogelijk
uit te stellen.”

s c h o o l l e i d e r s e va l u e r e n

‘Zeggenschap is de
sleutel voor geslaagd
Passend onderwijs’
assistenten aanstelde. Dat is ook nodig als je bijvoorbeeld
een kind hebt dat verschoond moet worden. Of er is
extra begeleiding of toezicht nodig, in de klas of buiten.”
Daarnaast zijn er op de school extra uren voor intern
begeleiders. Samen met hen, met de ouders en eventueel
met externe ondersteuning zoeken leerkrachten naar de
beste begeleiding. “De lijntjes met ambulante begeleiders vanuit bijvoorbeeld cluster 2 zijn heel kort”, vertelt
Dekker. Zo brengt de school de expertise naar het kind
in plaats van andersom.
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Expertise overdragen

Ambulante dienstverleners
met expertise in slechthorend-, doofheid of taalontwikkelingsstoornissen zijn onder meer te vinden bij Auris,
een organisatie voor cluster 2-onderwijs. Annelies de
Leeuw is regiodirecteur bij Auris in Utrecht. Het aantal
aanmeldingen bij haar organisatie is al jaren redelijk
constant, vertelt ze. “We zien wel een verschuiving.
Wij ondersteunen steeds meer leerlingen binnen het
regulier onderwijs. Op onze scholen neemt het aantal
kinderen daardoor af. Zodra het kan, maken leerlingen >
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orthopedagogiek of gewoon extra oefeningen. Er is
koudwatervrees bij scholen. Kunnen we dat wel aan?
Op sommige scholen hebben wij standaard een klein
team van experts beschikbaar. Ze werken met de leraar
samen om de leerling optimaal te ondersteunen zodat die
de lessen in de klas beter kan volgen.”

Annelies de Leeuw, regiodirecteur bij Auris in Utrecht (cluster 2):
“Wij ondersteunen steeds meer leerlingen binnen het regulier
onderwijs. We werken graag nauw samen.”

de stap van speciaal naar regulier onderwijs. Vooral op
jonge leeftijd is het belangrijk om kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis intensief te begeleiden.” Auris
komt kijken als een leraar in het regulier onderwijs vragen heeft over een leerling die moeite heeft met taal,
spraak of gehoor. Dat kan leiden tot een gericht advies,
intensieve begeleiding vanuit Auris op de reguliere
school in de vorm van ambulante dienstverlening, of tot
plaatsing op een van de scholen voor speciaal onderwijs.
Auris wil het netwerk om de leerling heen versterken,
bijvoorbeeld door cursussen. De Leeuw: “Er zijn scholen
die hun hele team een cursus laten volgen. Maar dat kost
ook tijd. En die is er niet altijd. We zien wel dat leraren
overbelast zijn.”

Koudwatervrees In tegenstelling tot scholen van
de (voormalige) clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs maken scholen voor kinderen met een visuele of
auditieve beperking geen onderdeel uit van een samenwerkingsverband. Wel zoeken de reguliere en speciale
scholen elkaar op rond een leerling. De Leeuw: “We
zijn altijd op zoek naar manieren om de expertise duurzaam over te dragen. Er is veel goede wil om elkaar te
vinden, maar dat moet nog beter. De groep leerlingen
met een zintuiglijke handicap is vrij klein, dus scholen
denken niet meteen aan Auris. Soms is er weinig inzicht
in wat bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis is,
wat je daaraan kunt doen op het gebied van logopedie,
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Bureaucratie Uit de Evaluatie Passend onderwijs (zie
kader) van afgelopen voorjaar blijkt dat scholen vinden
dat zij eerder met meer dan met minder bureaucratie te
maken hebben: zorgplicht, opstellen van schoolondersteuningsprofielen en ontwikkelingsperspectiefplannen,
verantwoordingseisen van het samenwerkingsverband.
Schoolleider Teun Dekker herkent dat. “We moeten
veel moeite doen om het geld te krijgen dat we nodig
hebben. En dan hebben wij gelukkig een heel goed
netwerk rond de school van onder andere ambulante
begeleiding.” Hetzelfde vertelt Teuny Bosma, schoolleider van het Matrix Lyceum, een vier jaar bestaande
school in Drachten voor havo/vwo-leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en
gedrag. De school is een samenwerking van voortgezet
en voortgezet speciaal onderwijs en bevindt zich in hetzelfde gebouw als het Drachtster Lyceum. Leraren van

‘je moet het onderwijs echt
anders inrichten met het geld
van het samenwerkingsverband.
dat m o et n i et o p d e pl a n k
blijven liggen’

Teun Dekker, schoolleider van basisschool
De Kroevendonk in Roosendaal: “Bij ons is
de keuze voor inclusief onderwijs geen hobby
van de directeur of het bestuur, maar een
gezamenlijke teambeslissing.”

them a _ van pa ssend na ar inclusief onderwijs

v i j f j a a r pa s s e n d o n d e r w i j s : e v a l u a t i e e n a d v i e s
Driekwart van de leraren in het
basisonderwijs heeft grote moeite om
leerlingen met een handicap of gedragsproblemen goed te helpen, blijkt uit een
enquête van het Lerarencollectief dit najaar
onder 2.500 leraren. Leraren hebben het
gevoel dat ze niet de benodigde expertise of
tijd hebben voor hun zorgleerlingen, was een
van de conclusies. Dat laatste komt ook uit
de Evaluatie Passend onderwijs (2014-2020)
van Guuske Ledoux en Sietske Waslander,
het eerste niet. “Leraren vinden zichzelf
gemiddeld bekwaam genoeg om leerlingen
extra te ondersteunen. Ze vragen eerder om
faciliteiten (kleinere klassen, meer handen
in de klas) dan om scholing”, staat in het
eindrapport dat afgelopen voorjaar werd
aangeboden aan minister Slob.
Wel blijkt dat er niet groot is ingezet op
deskundigheidsverhoging van leraren in
het regulier onderwijs. De hiervoor verantwoordelijke schoolbesturen laten dit vaak
over aan de scholen. Intern begeleiders
en ondersteuningscoördinatoren kregen
extra uren en in het primair onderwijs nam
het aantal onderwijsassistenten toe, maar
niet zodanig dat elke leraar over hulp van
onderwijsassistenten kan beschikken.
Leraren hebben dus niet substantieel meer
hulp gekregen.

eindrapport is het ook onduidelijk of de
ervaren werkdruk door Passend onderwijs
komt, want die was er ook al voor de
invoering ervan.

Inclusiever

Complexer
Passend onderwijs heeft ervoor gezorgd
dat de budgetten voor het rijk beheersbaarder geworden zijn, maar tegelijkertijd
is het de vraag of het realistisch is “om
te verwachten dat binnen het gefixeerde
budget voor elke leerling een adequate
oplossing mogelijk is”, stelt het eindrapport. Bovendien is het onduidelijk of
leerlingen er beter van geworden zijn.
Het percentage leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften is niet gestegen
en ligt al jaren rond de 20-25 procent.
Wel zijn er aanwijzingen dat problemen
complexer zijn geworden. Hierbij kan ook
een rol spelen dat leraren beter/meer
signaleren dan voorheen. Volgens het

het Drachtster Lyceum en OSG Singelland werken ook
op het Matrix. Bosma is voorstander van het inzichtelijk
maken van doelstellingen en van wat verwacht kan worden van leerling en docent, maar nu wordt er wel erg
veel papier gevraagd voor je kunt doorpakken voor extra
hulp. Ook moeten reguliere scholen soms drie maanden wachten voordat er ondersteuning komt. Het duurt
te lang voordat er bijvoorbeeld door de gemeente een
indicatie is afgegeven. Thuiszitters die alleen maar thuis
zitten en verder niets, heeft het Matrix niet. Bosma: “We
hebben wel leerlingen met multiproblematiek die om
wat voor reden niet naar school kunnen. Die maken we
met behulp van ouders en hulpverlening schoolvaardig,
bijvoorbeeld via een traject bij een zorgboerderij.”

Meer middelen

Scholen moeten gefaciliteerd worden, zegt Dekker van De Kroevendonk. Hij is blij met
de recente cri de coeur van het Lerarencollectief (zie
kader bovenaan deze pagina). “Te veel is gedacht dat
het allemaal binnen het huidige systeem kan. Je moet
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Tegelijk met de evaluatie kwam de
Onderwijsraad afgelopen voorjaar met een
advies aan schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de overheid om speciaal
en regulier onderwijs dichter bij elkaar te
brengen en het onderwijs inclusiever te
maken. De Kinderombudsvrouw liet een
soortgelijk geluid horen. Uit het advies van
de Onderwijsraad: “Door beide schoolsoorten op één locatie onder te brengen
kunnen mengvormen ontstaan en wordt
thuisnabij en gezamenlijk onderwijs ook
mogelijk voor leerlingen die zwaardere
ondersteuning en toerusting nodig hebben.
Bovendien kunnen faciliteiten en expertise
worden gedeeld.” Om de expertise op
scholen verder te vergroten adviseert de
raad om inclusiever onderwijs nadrukkelijk
een plaats te geven in het curriculum van
initiële lerarenopleidingen en op te nemen
in nascholingsprogramma’s.

het onderwijs echt anders inrichten en het geld van het
samenwerkingsverband moet daarvoor ingezet worden
en niet op de plank blijven liggen. Er moeten meer middelen naar de reguliere school. Voor inclusief onderwijs
moeten bijvoorbeeld gebouwen geschikt zijn of gemaakt
worden. Met extra scholing en extra handen in de
klas moet dat prima gaan. Kijk naar De Kroevendonk.
Maar wij doen het al twintig jaar en dat ging ook niet
meteen vanaf het begin goed. Misschien doen we dit
in Nederland nog te kort?” En het is een illusie om te
denken dat het zonder speciaal onderwijs kan, vinden
zowel Dekker, Bosma als De Leeuw. Bosma van het Matrix
Lyceum: “Ik ken geen leerlingen in het vso die hier
onterecht zitten. Ook ouders proberen dat vaak zo lang
mogelijk uit te stellen.” De Leeuw van Auris: “Sommige
kinderen komen echt beter tot hun recht in het speciaal
onderwijs, maar met een goede samenwerking kunnen
de meeste kinderen gewoon meedoen op school in de
buurt. Daarom werken we graag nauw samen met het
regulier onderwijs.” _
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een inclusieve school leiden

‘Verschil is hier de norm’

Basisschool De Korenaar in Eindhoven biedt thuisnabij
onderwijs aan alle kinderen uit de wijk.
Foto’s De Korenaar: Dirk Kreijkamp

Inclusief onderwijs is goed voor alle leerlingen. Ze leren voor elkaar te zorgen en niemand
buiten te sluiten. Wanneer alle kinderen uit de buurt op een school terechtkunnen, ook als extra
ondersteuning nodig is, vraagt dat wel iets van de schoolleider. “Aandacht voor de professionele
ontwikkeling van leraren en een cultuur van samenwerken zijn essentieel.”
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tekst lisette blankestijn

Loop je in Eindhoven het nieuwe, lichte gebouw van
basisschool De Korenaar binnen, dan zie je dat de deuren
donkergekleurd zijn – lekker duidelijk. Ook is er een lift
aanwezig. Grote kans dat je begroet wordt door de assistent-conciërge. Hij is een oud-leerling en directeur Berdi
de Jonge is erg trots op deze medewerker. “Hij heeft het
syndroom van Down en helpt nu op school. Als leerlingen een vraag hebben, stellen ze die net zo makkelijk aan
hem als aan mij. Natuurlijk heeft hij wat meer begeleiding nodig, maar hij voelt zich een volwaardige collega.”

Attitude

De Korenaar had twintig jaar geleden al een
apart groepje leerlingen met downsyndroom die met
de andere leerlingen integreerden tijdens festiviteiten.
Inmiddels doen leerlingen met Down gewoon mee in
de klas. Directeur Berdi de Jonge: “Toen de wet Passend
onderwijs kwam, hebben we meteen gekozen voor het
hoogste niveau van inclusiviteit. Aanvankelijk ging dat
gepaard met gesprekken met het team: sommige leerkrachten hadden een angstbeeld van een invasie van
moeilijke hulpvragen.” Gelukkig liep het anders, vertelt
De Jonge. “Als je start met inclusief onderwijs heb je
niet opeens een andere school. Je populatie verandert
geleidelijk door je aannamebeleid.” De Korenaar is een
inspiratiebron voor andere scholen. Hoe verklaart de
directeur het succes? “Ik heb een heel ontwikkelgericht
team. Dat is een attitude: we vertrouwen erop dat we
altijd kunnen leren. We zoeken en vinden samen kennis
en oplossingen. De training Mediërend leren, die alle collega’s volgen, helpt bij die houding. We kijken naar wat
een kind wél kan, naar zijn kwaliteiten en ontwikkelingskansen, en wat er nodig is om die te benutten. We doen
het echt samen. Wat er in de klas gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de hele school.”

Verrijking Dolf van Veen, als hoofd van Nederlands
Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een van de
initiatiefnemers van het platform ‘Naar inclusiever
onderwijs’, heeft al veel voorbeelden gezien van succesvolle inclusievere scholen. Aandacht voor professionele
ontwikkeling, pedagogiek en een cultuur van samenwerken en elkaar ondersteunen behoren daar tot het vaste
repertoire, ziet hij. “Dat lijkt misschien simpel, maar dat
is het niet. Inclusieve scholen beschouwen verschillen
tussen leerlingen als verrijking in plaats van als probleem. Dat vraagt om een schoolleider die staat voor een
herbergzame, inclusieve cultuur, die richting kan geven
en katalysator kan zijn. Om ervoor te zorgen dat mensen
meebewegen naar meer inclusie, is er veel afstemming
nodig. In het team, maar ook met leerlingen, ouders,
het bestuur en de externe omgeving.” Binnen het team
van De Korenaar staan de neuzen al jaren dezelfde kant
op: thuisnabij onderwijs bieden aan alle kinderen uit de
wijk. Dolf van Veen kent de school. “Verschil is daar de
norm, iedereen ademt dat uit. Zo’n 10 procent van de
leerlingen zou op een andere school naar het speciaal
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Berdi de Jonge, schoolleider op De Korenaar in Eindhoven: “Toen
de wet Passend onderwijs kwam, hebben we meteen gekozen voor
het hoogste niveau van inclusiviteit.”

o n da n k s h et f e i t dat d e
randvoorwa arden niet
optimaal zijn, weten steeds
meer scholen inclusiever
onderwijs voor de troepen uit
te organiseren
(basis)onderwijs verwezen zijn.” Zo heeft de school ervaring met dove en slechthorende leerlingen, leerlingen
met problemen met hun motoriek of gedragsregulatie,
leerlingen met cerebrale parese en hoogbegaafdheid.

Leerkrachtspecialisten

De Korenaar heeft het
predicaat Excellente school. Dat laat zien dat inclusief
onderwijs goed is voor alle leerlingen, vindt directeur
Berdi de Jonge. “Het draagt eraan bij dat ze voor elkaar
leren zorgen en leren dat er verschillen zijn. Maar ook:
dat je niemand buitensluit. Kinderen ervaren dat ze zich
goed voelen als ze iets kunnen doen voor een ander.
Welbevinden en betrokkenheid bij elkaar zijn voorwaarden om tot leren te komen.” De organisatie van
De Korenaar is afgestemd op het inclusieve onderwijs.
De Jonge: “Naast een zorgstructuur met drie ib’ers specialiseren leerkrachten zich door kennis te verwerven
over bepaalde leerlingkenmerken. Deze leerkrachtspecialisten helpen hun collega’s die zo’n type leerling in de
groep hebben met advies en materialen. Daarvoor zijn
ze een deel van hun werktijd vrijgeroosterd.”
>
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Dolf van Veen, hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg
(NCOJ): “Er is geen blauwdruk of routekaart voor inclusief onderwijs.
Het vraagt goed leiderschap om als school deze reis met vertrouwen
te kunnen maken.” Foto: Paul van der Klei

Directeur-bestuurder Hans Fuchs van Stichting Openbare Scholen
Helmond: “Inclusief onderwijs is maatschappelijk zeer relevant.
We zien polarisering, de samenleving valt meer uit elkaar dan dat
ze verbindt.”

Financiering De financiering van dit alles is geen
sinecure, onder meer omdat er ook zorgpersoneel nodig
is. “Er zijn kinderen die tot en met groep 8 begeleiding
nodig hebben bij toiletbezoek of omkleden bij gym”, zegt
De Jonge. “Wij krijgen geen extra bekostiging. Op dit
moment ontvangen we, eigenlijk via een omweg, iets
uit de PGB-budgetten (persoonsgebonden budget, red.),
maar dat is niet voldoende. We hebben gekozen voor
wat grotere groepen en een kleine directie en overhead;
daarmee bekostigen we die specialistische schil en onderwijsassistenten. Gelukkig zijn we in Eindhoven bezig met
een pilot waarbij zorggelden toebedeeld gaan worden
aan onze school. Hopelijk werkt dit als een olievlek voor
andere scholen.”

onderwijs is maatschappelijk zeer relevant. We zien
polarisering, de samenleving valt meer uit elkaar dan dat
ze verbindt. Bij een inclusieve samenleving hoort inclusief onderwijs. Kinderen moeten meer dan welkom zijn,
ongeacht hun kenmerken.” Net als Berdi de Jonge zou hij
extra bekostiging goed kunnen gebruiken. “Ons samenwerkingsverband heeft nog geen kaderstellende visie of
ambitie geformuleerd. We hebben een negatieve vereveningsopdracht. De budgetten dalen, terwijl het speciaal
basisonderwijs en het speciaal onderwijs groeien.” Meer
overheidsfinanciering voor inclusiever onderwijs in reguliere scholen is nodig, vindt Fuchs. “Laat het onderwijs
aantonen dat inclusief onderwijs echt kan, door scholen
substantieel extra middelen te geven.” Dolf van Veen
onderschrijft het belang van stimulerend beleid. “Als je
kinderen met specialistische hulpvragen opneemt in het
regulier onderwijs, dan moet je de leeromgeving kunnen
beïnvloeden. Dus moeten de middelen om ondersteuning
te bieden de school in. Als randvoorwaarden niet op orde
zijn dan leidt dat tot frustraties, weerstand en angst.
Ook komt het speciaal onderwijs tegenover het regulier
onderwijs te staan, terwijl die juist moeten samenwerken
en van elkaar leren om speciale onderwijszorg in het
regulier onderwijs te realiseren.” Ondanks het feit dat
de randvoorwaarden niet optimaal zijn, weten steeds
meer scholen inclusiever onderwijs voor de troepen uit te
organiseren. Zoals in Helmond. Hans Fuchs: “We zetten
onze reserves in. Inclusief onderwijs kost veel geld, maar

‘ w e h e b b e n g e koz e n vo o r wat g rot e r e
g ro e p e n e n e e n k l e i n e d i r e c t i e
e n ove r h e a d ; da a r m e e b e ko s t i g e n
we de specialistische schil en
o n d e r w i j s a s s i s t e n t e n’
Polarisering

Ook de zeven scholen van Stichting
Openbare Basisscholen Helmond werken aan inclusiever
onderwijs. Directeur-bestuurder Hans Fuchs: “Inclusief
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iedere stichting moet dit soort arrangementen uit zijn
reserves kunnen financieren.”

Eigenaarschap

Daarnaast wijst Fuchs op het belang
van een dialoog over inclusie. “Ook in de lerarenteams.
Je hoeft niet overal dezelfde oplossingen te kiezen, als je
het maar eens bent over wat goed onderwijs is. We delen
succeservaringen, bouwen beroepstrots op en helpen
elkaar. Inclusief onderwijs begint bij de motivatie en
competentiegevoelens van de leraar. Een gevoel van
eigenaarschap is belangrijk, dus een goede schoolleider
nodigt de leraar uit om na te denken: wat heb jij nodig
om de volgende stap te kunnen zetten?” Binnen zijn
bestuur is een proef gaande met een time-outvoorziening
in de school, vertelt hij. “Een leerling die vastloopt in
de klas kan er tijdelijk drie halve dagen per week tussenuit, naar een andere leraar. Zo houden we het kind
in de school.” Er is een vergelijkbaar arrangement met
een gedragsspecialist. “Soms ligt de oorzaak van moeilijk
gedrag thuis, soms zit het in het kind. De gedragsspecialist helpt dan. Ook zijn er leerlingen met een extra
didactische vraag die in groepjes ondersteuning krijgen.
Daarvoor zetten we externen in, of mensen vanuit de
stichting.” Niet dat het makkelijk is – inclusief onderwijs
vergt veel van een school, constateert Fuchs.

Geen blauwdruk

De transitie naar inclusiever
onderwijs behelst meer dan een simpel programma of
nog meer mensen of jeugdhulp de school binnenhalen,
beaamt Dolf van Veen. “Bestuurders en schoolleiders hebben te maken met complexe vragen. Wat vraagt inclusief
onderwijs van ons? Wat wordt de architectuur van de
leeromgeving, hoe organiseren we ondersteuning voor
leren en onderwijzen? Hoe passen we onderwijsassistenten in? Hoe leren we van elkaar, ondersteunen we elkaar?
Hoe laat je kinderen ook van elkaar leren? Hoe houd
je draagvlak en vergroot je de draaglast op het gebied
van de speciale onderwijszorg, welke keuzes maak je
daarbij? Niet alles kan tegelijk. Hoe betrek je ouders, het
samenwerkingsverband en de gemeente? Daar is geen
blauwdruk of routekaart voor – als het zo simpel zou zijn
dan hadden we het allang overal gedaan. Het vraagt goed
leiderschap om als school deze reis met vertrouwen te
kunnen maken.”

Onderwijsleersituatie

Bij dit alles is actuele kennis onontbeerlijk om inclusief onderwijs te realiseren,
ziet directeur-bestuurder Hans Fuchs. “We moeten meer
expertise aan de teams toevoegen. Leraren leveren elke
dag een topprestatie, maar nemen beslissingen op basis
van overtuigingen en gewoonten, en minder op basis
van evidence based kennis. We zijn opgevoed met een
bepaalde manier van onderwijs organiseren, maar die
manier werkt niet voor ieder kind.”
En dat kind moet juist het uitgangspunt zijn, vindt Fuchs. “Wij hebben
onlangs een leerling die vastliep
tijdelijk naar een andere school
laten gaan die het onderwijs anders
organiseert. Dat maakte duidelijk
dat het de onderwijsleersituatie is
die bij dit kind tot veel spanning
en externaliserend gedrag leidt.”
Fuchs ziet een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij leraren. Soms is
dat lastig. “Het team van de eerste
school van deze leerling kan het als
diskwalificatie opvatten dat het daar
niet gelukt is.” Ook hier is leiderschap belangrijk. “Het de taak van
de schoolleider om zoiets op te pakken als ontwikkelmoment en met
de leraren in gesprek te gaan.” _

hulp bij transitie na ar inclusief onderwijs
De AVS Academie ontwikkelt met Dolf van Veen, Mel Ainscow (internationaal expert op het gebied van inclusief onderwijs) en schoolleiders uit het platform ‘Naar inclusiever onderwijs’ een opleidingsaanbod om schoolleiders bij de transitie naar inclusief onderwijs te
ondersteunen. Meer informatie volgt te zijner tijd op: www.avs.nl/academie en www.naarinclusieveronderwijs.nl
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inclusief onderwijs in binnen- en buitenl and

‘Hetistegemakkelijkomeen
onderwijsmodel copy–

In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om het onderwijs werkelijk inclusief te maken.
Een praktijk die in veel landen buiten Nederland altijd al zo is geweest. Ook in Nederland zijn
inspirerende voorbeelden te vinden van een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg.
tekst larissa pans

“Of het nu in Dublin is of IJsland, in de hoofden van
leraren, schoolleiders, gemeenten en ouders is het daar
volstrekt logisch dat kinderen naar de buurtschool gaan,
tenzij een kind blind of doof is of zwaar gehandicapt.
Nederland daarentegen kent een uitgebreid systeem van
speciaal onderwijs, dat snapt men in het buitenland
niet”, zegt Marina Vijlbrief. In haar allerlaatste week als
adviseur internationalisering van de AVS – vlak voor ze
als 73-jarige met pensioen gaat – praat Kader Primair met
haar over haar ervaringen met buitenlandse good practices
op het gebied van inclusief onderwijs.
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Korte lijnen Vijlbrief organiseerde 22 jaar educatieve studiereizen voor de AVS, woont afwisselend
in Amsterdam en Zuid-Italië en was tot haar 64e
schoolleider in het primair onderwijs in Den Haag en
Amsterdam. “Veel scholen in het buitenland zien het als
hun plicht om elk kind op te vangen en onderwijs aan
te bieden. Alleen als het écht niet anders kan, dan wordt
het kind naar een andere school gestuurd.” Vijlbrief zag
scholen ‘van het Finse Lapland tot Cyprus’ van binnen.
In al die educatieve reizen (110 in totaal) constateerde ze
een paar opvallende verschillen met Nederland. “In veel

 buitenlands inclusief

–pasteopNederlandteplakken’
In veel andere
Europese landen
zoals Finland,
Zweden en Italië
is het volstrekt
logisch dat bijna
alle kinderen naar
de buurtschool
gaan. “Daar
snappen ze ons
uitgebreide
systeem van
speciaal onderwijs
niet.”

schoolsystemen zitten leerlingen tot hun 16e jaar ongedeeld bij elkaar, alle soorten kinderen. In de Scandinavische
landen en ook in Italië is er een doorlopende leerlijn: een
schoolperiode van tien jaar achter elkaar primair onderwijs. De lijnen tussen scholen en gemeenten zijn kort.
De gemeente overlegt met de school; in het begin van het
jaar bekijken zij welke leerlingen extra zorg nodig hebben
of extra onderwijstijd behoeven en dat wordt dan geregeld.
Als ik het Nederlandse systeem uitleg, met al die schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, dan kijken ze me
ongelovig aan: wat een oerwoud aan besturen!”

Speciaal basisonderwijs afbouwen
Samenwerkingsverband De Meierij wil doen wat Vijlbrief
signaleert: een betere aansluiting regelen tussen onderwijs en zorg. Bas Wesseldijk is directeur-bestuurder van
De Meierij (regio Den Bosch) en coördineert een samenwerkingsverband van 126 scholen, waarin onderwijs
samenwerkt met ouders, kinderopvang, voorschoolse instellingen en jeugdhulppartners om Passend onderwijs en zorg
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Marina Vijlbrief, jarenlang AVS-adviseur
internationalisering en organisator van
educatieve reizen, ging deze maand op
73-jarige leeftijd met pensioen: “Ik erger
me aan Nederlandse politici die anderhalve
dag in Stockholm rondlopen en dan roepen
dat we ‘het Zweedse model’ moeten
invoeren.” Foto: Hans Roggen

>
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te bieden aan
leerlingen. Doel
van de aangesloten
schoolbesturen is
om op een verantwoorde manier
overal in de regio
thuisnabij Passend
onderwijs verzorgen, zonder dat er
nog aparte scholen
voor speciaal basisonderwijs (sbo)
nodig zijn. Het is ze
gelukt om in twaalf
jaar tijd het sbo
in hun regio af te
Bas Wesseldijk, directeur-bestuurder van
bouwen van ruim
samenwerkingsverband De Meierij (regio
6 naar 0,5 procent.
Den Bosch): “Leerlingen die in de klas uit de
Belangrijk eleband springen vanwege een problematische
ment hierin is het
gezinssituatie of door stoornissen, kunnen we
opzetten van een
nu in de klas behouden.”
multidisciplinair
ondersteuningsteam met onderwijs en jeugdhulp op scholen, waar
naast leraren ook ouders en leerlingen terecht kunnen.
“Het kost scholen in het begin wel extra tijd om de
nieuwe samenwerking in de school vorm te geven”, zegt
Wesseldijk. “Bij de start liepen we tegen kwesties aan
als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet in de weg
lopen, wie neemt welke verantwoordelijkheid?’ Maar als
het eenmaal op gang is gekomen, merk je dat je voorkomt dat je bij elke nieuwe zorgleerling steeds de zorg
van buiten moet halen.”

Multidisciplinair team

Eén van die ‘pilotscholen’
is kindcentrum De Springplank in Den Bosch, waarvan
Marian van Maarseveen schoolleider is en waar een
multidisciplinair team rondloopt op school. “Ik merk
dat door de betere samenwerking met de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk veel leraren
zich ‘ontzorgd’ voelen. We gingen als kindcentrum altijd
al best ver in het ondersteunen van het kind en in wat
het gezin nodig heeft om goed te kunnen functioneren,
maar nu worden we veel directer bijgestaan. De hulpverleners in de school zijn heel nabij en weten de juiste
route te bewandelen als er een probleem is.” Wesseldijk
van het samenwerkingsverband: “Leerlingen die in de
klas uit de band springen vanwege een problematische
gezinssituatie of door stoornissen, kunnen we nu in
de klas behouden. Als school kun je niet alle hulp bieden – daar zijn zorgprofessionals voor – maar het is wel
onze taak om zorg te signaleren en ervoor te zorgen dat
het kind goed in zijn vel zit.” Hij voegt toe, realistisch:
“Maar wij hebben ook gewoon te maken met gemeentelijke bezuinigingen en wachtlijsten in de jeugdzorg.”
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Schoolleider Van Maarseveen: “In het verleden zijn we
vaak over onze grenzen gegaan om allerlei soorten hulp
te bieden, dat gaan ten koste van aandacht voor het
onderwijs en voor de rest van de leerlingen. Nu we snel
signaleren en meteen kunnen handelen, hebben we
denk ik veel zorg kunnen voorkomen.”
Hoe vinden de leerlingen het, de diversiteit aan klasgenoten? Van Maarseveen: “Meestal vinden ze het prima,
maar soms zijn kinderen ook wel klaar met moeilijk
gedrag veroorzaakt door één leerling.” Op de vraag of
bijvoorbeeld een kind met het syndroom van Down welkom is op haar kindcentrum, zegt Van Maarseveen: “We
gaan altijd kijken of het mogelijk is. Het belangrijkst is
toch de mindset: kijken naar mogelijkheden in plaats van
beperkingen.”

‘a l s h e t m u lt i d i s c i p l i n a i r
ondersteuningsteam eenmaal
o p g a n g i s g e ko m e n , h o e f j e n i e t
steeds de zorg van buiten te
halen’

Gesammtschüle

Nog even terug naar inclusief
onderwijs over de grens. Veel studiereizen van de AVS
gaan naar Scandinavische landen. Vijlbrief vertelt over
reizen naar Zweden, Finland en Denemarken, waar elke
school een hoog (universitair) opgeleid team heeft met
een keur aan gespecialiseerde leraren. “Op de ene school
zit een specialist
op het gebied
van autisme en
Asperger, op de
andere school
een expert op
het gebied van
spraak- en taalstoornissen.
Waar de kinderen de beste
hulp krijgen,
daar worden ze
naartoe gestuurd
en zitten ze in
de klas samen
met andere leerlingen.” Vijlbrief
Marian van Maarseveen, schoolleider op
herinnert zich
kindcentrum De Springplank in Den Bosch
ook een van
in gesprek met een leerling uit groep 7 over
haar eerste
een lastige situatie: “Nu we snel signaleren
reizen, naar
en meteen kunnen handelen, hebben we,
Berlijn.
denk ik, veel zorg kunnen voorkomen.”

them a _ van pa ssend na ar inclusief onderwijs

‘e l k a a r s r o l m o d e l z i j n ’ o p d e
g r a n h u lt s s ko l a n i n k a u n i a i n e n ( f i n l a n d )
De Finse basisschool Granhultsskolan in
Kauniainen telt 348 leerlingen, waarvan
zeven met special needs. Geen van hen
heeft een fysieke beperking. Rector
Catharina Sunesdotter: “Naast het
onderwijsteam hebben we tien onderwijsassistenten, vier gespecialiseerde
leerkrachten, een schoolmaatschappelijk
werker, een psycholoog en een schoolverpleegkundige in dienst. We vinden het
belangrijk dat leerlingen leren omgaan
met verschillen en door kinderen met
verschillende mogelijkheden bij elkaar
in de klas te zetten, gebeurt dat op een
natuurlijke manier. Onze leerlingen
krijgen zo begrip en respect voor
ongelijke uitgangsposities. Ze kunnen
elkaars rolmodel zijn, en na schooltijd
zien we ook dat leerlingen bij elkaar
spelen of samen naar clubjes gaan.”

Rector Catharina Sunesdotter van
De Granhultsskolan in Finland: “Onze
leerlingen krijgen begrip en respect voor
ongelijke uitgangsposities.”

“Ik zie die Gesammtschüle nog voor me, waar ze in de
klas sta-stoeltjes hadden voor spastische kinderen en
zuurstofflessen voor kinderen met een beperking. Elke
dag werden er twee kinderen aangewezen die, voor de
pauze begon, alvast hun klasgenoten in een rolstoel
naar buiten duwden zodat niet iedereen daarop hoefde
te wachten. De leraren betrokken de leerlingen op
een natuurlijke manier bij dat proces van integratie
en samenwerken. In Nederland was ik eens op bezoek
bij een speciale school. Ik zag busladingen speciaal
onderwijs-kinderen uitgeladen worden, die overal vandaan kwamen. Er was een heel uitgebreid team omheen.
De gedachte bekroop me: ‘Die zien nooit eens andere
kinderen.’ Natuurlijk is het ingewikkeld, er zal altijd iets
als speciaal onderwijs blijven voor de meest complexe
leerlingen. Dat kan niet anders. In Scandinavische landen is het motto: ‘Meedoen waar het kan’, dat vind ik
een goed uitgangspunt.”

Fundamentele verschillen Vijlbrief vindt het
te gemakkelijk om een Fins of Zweeds model copypaste op Nederland te plakken. “De leraren daar zijn
hoger opgeleid en ouder als ze beginnen, die hebben
toch meer bagage. De klassen zijn kleiner, de ondersteuning is uitgebreider, en het salaris van en de
maatschappelijke waardering voor leraren is hoger.
Dat zijn toch fundamentele verschillen. Ik erger me aan
Nederlandse politici die anderhalve dag in Stockholm
rondlopen en dan roepen dat we ‘het Zweedse model’
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Sunesdotter vervolgt: “Het verschilt in
Finland per gemeente hoe ‘inclusief’ het
onderwijs wordt vormgegeven en hoeveel
verschillende leerlingen met beperkingen
een school opneemt. In ons schoolcurriculum uit 2014 staat uitdrukkelijk
vermeld dat we differentiëren aan de
onder- en de bovenkant. Nadeel van ons
systeem is dat het prijzig is. Het kost ook
veel tijd om genoeg geschikte mensen te
vinden die de capaciteiten hebben om te
kunnen werken met zo’n diverse groep
leerlingen. Eyeopener voor mij was dat
veel leerlingen hoger in hun cognitieve
ontwikkeling kunnen reiken dan we vooraf
hadden ingeschat. Voor kinderen is het
fijn en goed om in de buurt waar ze wonen
te kunnen spelen en te leren met andere
buurtkinderen.”

moeten invoeren. Natuurlijk heeft het verschil tussen
ons en Scandinavische landen te maken met geld en
menskracht; daar zijn groepen van ten hoogste twintig leerlingen met vier volwassenen erbij. Er lopen
schoolverpleegkundigen rond, mensen van jeugdzorg,
psychologen: die maken allemaal deel uit van het team in
Zweden. In Finland en IJsland is dat ook zo.”

‘ n at u u r l i j k h e e f t h e t v e r s c h i l
t u s s e n o n s e n b i j vo o r b e e l d v e e l
s c a n d i n av i s c h e l a n d e n t e m a k e n
met geld en menskracht’
Is de leidende gedachte achter inclusief onderwijs –
samen naar school – een goed idee in de Nederlandse
praktijk? Vijlbrief: “Als het de ontwikkeling van de rest
van de klas niet in de weg staat, maar juist iets toevoegt,
is het een goed idee. Maar dan niet in klassen van dertig
leerlingen, hutjemutje bij mekaar en zonder veel extra
ondersteuning voor de leraar. Dan wordt het een te zware
belasting.” Schoolleider Van Maarseveen: “Kinderen
verschillen, in leerbehoeften zijn er uitschieters aan de
onder- en bovenkant. Later in de maatschappij zullen
ze ook moeten leren samenwerken met anderen, dus
waarom niet al in de klas?” _

23

– Advertentie –

AirPurifier:
de stilste luchtreiniger
in zijn klasse.

De COVID-19-pandemie stelt de samenleving in
het algemeen en het onderwijs in het bijzonder
voor extreme uitdagingen. Veilige en efficiënte
oplossingen zijn hard nodig om onderwijsinstellingen in staat te stellen door te gaan met
de hoofdzaak, onderwijs bieden in een gezonde
en comfortabele omgeving.
Met de AirPurifier biedt WOLF de optimale
oplossing. Door een effectieve filtratie
van de binnenlucht wordt de overdracht van
virusdeeltjes via de lucht voorkomen. Zo zorgt
de luchtreiniger voor veilige en schone lucht in
de klas.
Meer info op: NL.WOLF.EU/AIRPURIFIER

Zet een gezond
binnenklimaat

1

‘

op

zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig
voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Het succesvolle project Villa
Revius van het Revius Lyceum in Doorn biedt thuiszittende leerlingen de kans
om hun school af te maken.
tekst winnie lafeber

villa revius: veilige haven
voor thuiszitters
Leonie Matena, die
sinds anderhalf jaar
de dagelijkse leiding
in de villa heeft, vult
aan: “Ook wilden we
leerlingen ondersteunen waarbij er
een kans is dat ze
thuis komen te zitten.” Als begeleider
Passend onderwijs in
dienst van het Revius,
is zij de spil tussen
ouders, school en
hulpverlening. Matena
zorgt ervoor dat alles
goed reilt en zeilt
Bij Villa Revius – de voormalige conciërgewoning van het Revius Lyceum
– is naast individueel les krijgen ook ontspanning belangrijk, zoals in
en dat de leerlingen
de tuin werken.
zich prettig en veilig
voelen. Ontspanning
“De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakte
is daarbij ook belangrijk, zoals spelletjes
zich vier jaar geleden zorgen over het
doen of een creatieve activiteit, in de tuin
aantal thuiszitters”, vertelt Edith van den
werken of koken.
Brink, conrector havo met taakportefeuille
“De eerste twee jaar betaalde de gemeente
zorg, en sinds 2018 het organisatorisch
de kosten voor een zorgbegeleider”, vertelt
aanspreekpunt van Villa Revius. “Dit proconrector Van den Brink. “Het Revius
ject is begonnen als pilot in een kerk en
knapte de villa op en stelde docenten
samen met het Revius Lyceum in Doorn
ter beschikking. Toen de transitiegelden
opgezet. In 2017 werd de villa gehuisvest
Passend onderwijs niet meer beschikbaar
in de voormalige conciërgewoning van de
waren, nam het Revius Lyceum de villa in
school, voor leerlingen met diverse proeigen beheer. Het is de eigen keuze van
blematiek. In de villa kunnen leerlingen
de school om hier geld voor vrij te maken.
terecht die het op het Revius Lyceum,
We betalen het uit een deel van ons
ondanks extra begeleiding, niet redden.
budget voor zorg en ondersteuning, en
Op dit moment begeleiden we tien leerlinontvangen nog een toelage per leerling
gen van diverse niveaus, die individueel les
van de gemeente. We kunnen maximaal
twintig leerlingen per jaar ondersteunen.”
krijgen. Elk schooljaar keren zo’n tien tot
vijftien leerlingen weer terug naar de eigen
Dit jaar is er voor het eerst ook een leerling van een andere school opgevangen.
klas.”
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De gemotiveerde Revius-docenten kiezen
er zelf voor om, een à twee uur per week,
les te geven in de villa.
De leerlingen mogen maximaal een jaar in
de villa blijven. Vaak hebben ze nog een
goede binding met hun oorspronkelijke
klas. “Ze volgen soms een les met hun
eigen klas, gaan in de pauze naar hun
vrienden en sporadisch mag een klasgenoot even in de villa komen kijken.
Omdat de villa naast de school staat, is
de drempel laag”, aldus Matena. De villa is
ook helemaal geaccepteerd door de andere
leerlingen.
Tijdens de intelligente lockdown was de
villa tijdelijk dicht. Matena: ”We hebben
de leerlingen toen wel via beeldbellen
begeleid. Maar dat ging met name om
schoolwerk. We zijn eerder dan de school
weer begonnen. Met acht leerlingen in
groepjes van vier, op twee dagen.”
Conrector Van den Brink vindt de villa
zeker een aanrader voor andere scholen.
“In vier jaar tijd zijn er maar twee leerlingen doorverwezen naar ander onderwijs.
Ook ouders zijn heel dankbaar. Het is
absoluut een aanvulling. Maak wel goede
afspraken met de gemeente en een
financieel toekomstbestendig plan. Zorg
er ook voor dat je zaken goed vastlegt,
zoals de maximale tijd die een leerling er
kan verblijven. Zolang er thuiszitters zijn,
zal de villa hopelijk blijven bestaan. Andere
scholen zijn van harte welkom om hier te
komen kijken.” _
Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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c eo’s en s c hool l eider s benoemen urg ent ie va n profe ssion a l isering ,

Actieplan ‘Schooldirecteur

pakt sluipend school
Het vak van schooldirecteur moet hogere prioriteit krijgen. Meer investeren in professionalisering
en in ondersteuning en (financiële) waardering hebben de hoogste urgentie. Ook moet een
nationale campagne de cruciale rol van schoolleiders benadrukken. Dit zijn de hoofdpunten uit
het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’, waarmee het onderwijsveld, de overheid en het
bedrijfsleven aan de slag moeten om het sluipende schoolleiderstekort terug te dringen. Het plan
werd op 19 november 2020 aangeboden aan minister Slob namens een kopgroep van 26 CEO’s
en schooldirecteuren die meedoen aan het cross mentoring-initiatief van NL2025 en de AVS.
Dat initiatief wordt na een pilot uitgebreid naar 1.000 koppels.
tekst rob van ooijen

Nederland kampt met een tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs, dat de komende jaren
gaat oplopen door pensionering en te weinig nieuwe
instroom. Dit probleem is nog onderbelicht. Ernstig,
omdat schoolleiders een essentiële rol hebben op
scholen. Ze dragen bij aan behoud van leerkrachten,
versterken de onderwijskwaliteit, bieden een veilige plek
aan kinderen en medewerkers en scheppen een klimaat
voor gelijke kansen.

“Het inzicht dat je echt van elkaar kunt
leren was heel mooi. We ontdekten dat
we beiden met dezelfde zoektochten
bezig zijn en op veel vlakken ook
eenzelfde visie hebben.”
Ellen Atkinson, schooldirecteur basisschool Prins Willem Alexander
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“De blik van de buitenstaander verrijkt. Het levert
onverwachte oplossingen. Kleine ontmoetingen leiden
vaak tot grote dingen”, zegt Merel van Vroonhoven, initiatiefnemer cross mentoring vanuit NL2025. “Het cross
mentoring-programma vergroot de verbondenheid tussen
onderwijs, bedrijfsleven en andere sectoren. Deelnemers
zijn razend enthousiast. Na de kopgroep is de rest van
Nederland aan de beurt. Het sluipende schoolleiderstekort vraagt topprioriteit en actie van alle partijen. Zonder
goede schoolleiders geen goed onderwijs.”
Petra van Haren, initiatiefnemer cross mentoring vanuit
de AVS, vult aan: “Sterk leiderschap maakt het verschil.
Dat geldt voor onderwijs en voor andere sectoren. Door
van elkaar te leren versterken we dat leiderschap én
zetten we het schoolleidersvak meer op de kaart. De verantwoordelijkheden van schoolleiders zijn de afgelopen
jaren flink toegenomen en schoolleiders verdienen echt
meer waardering en ondersteuning.”

onder s t euning en wa a rdering bij slob

Topprioriteit’

leiderstekort aan
Tijdens een digitale ontmoeting met een
afvaardiging van CEO’s en schoolleiders
op 19 november 2020 nam minister
Slob het actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit’ in ontvangst.

en deelnemers aan de pilot aandacht voor het groeiende tekort aan
schooldirecteuren.

“Cross mentoring heeft mijn blik
verbreed over het vraagstuk van het
schoolleiderstekort. En ik heb een
fantastische jonge schoolleider mogen
ontmoeten, haar passie heeft me
geraakt.”
Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG

Actieplan

Het actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit’ is het resultaat van het eerste cross mentoring-initiatief tussen schoolleiders en topbestuurders
van grote ondernemingen, waaronder ABN Amro, KPMG
en PwC. De AVS en NL2025 brachten dertien koppels
van directeuren in onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar
voor een pilot. Gezamenlijk vragen de initiatiefnemers
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Drie speerpunten Het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven moeten
zich volgens het actieplan richten op
drie speerpunten: professionalisering,
ondersteuning en waardering en
profilering.
Als eerste worden schoolbesturen en
opleidingaanbieders opgeroepen om
fors meer te investeren in de professionalisering van het beroep van schooldirecteur. Het vak
vraagt inmiddels veel meer en andere competenties en
dus ook aangepaste opleidingen, training en coaching.
Hier zien de opstellers van het plan eveneens een nadrukkelijke rol voor het bedrijfsleven.
De tweede prioriteit is de verbetering van de ondersteuning van de schoolleider en zeker ook de waardering.
In dat verband benoemt het plan dat het salaris van de
schooldirecteur een betere afspiegeling wordt van zijn
cruciale rol. In tegenstelling tot een directeur in het
bedrijfsleven, is ondersteuning van een schooldirecteur
niet vanzelfsprekend. In het plan wordt daarom gevraagd
om administratieve en operationele ondersteuning,
terwijl scholen moeten worden gefaciliteerd om samen
te werken op overlappende taken. Tijd, geld en medewerkers worden zo efficiënter ingezet. Schoolbesturen
worden opgeroepen om de positie van schoolleiders te
prioriteren, zodat ze zich maximaal kunnen richten op
hun kerntaken.
>
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Welke opleiding
ga jij volgen?

Als schoolleider speel je een cruciale rol in de
kwaliteit van het onderwijs en het tot stand
brengen van een lerende organisatiecultuur. Maar
het werk is complex en bestrijkt veel terreinen.
En dat in een continu veranderende maatschappij.
Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen,
reflecteert over de manier waarop je leiding
geeft en de tijd neemt om te ontdekken waar het
wat jou betreft echt over gaat? Blijven leren is
noodzakelijk. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook
voor de ontwikkeling van je school.

telefoon 030 2361010
e-mail academie@avs.nl
website www.avs.nl/academie

Wij hebben een mooi aanbod aan opleidingen,
leergangen en trainingen. Het delen van kennis

Wil je een opleiding, training, advies of coaching

met docenten, experts en andere deelnemers zal

voor jou, je organisatie of team?

je inspiratie, kracht en zelfvertrouwen opleveren.

adviesopmaat@avs.nl

Vergroot het inzicht in je eigen rol in relatie tot je
huidige schoolpraktijk.

De AVS Academie kan het professionaliseringsaanbod ook in jouw regio of incompany

We helpen je graag bij het maken van een keuze!
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verzorgen.

reportage

Als derde speerpunt moet een landelijke campagne de
cruciale rol van schooldirecteuren gaan benadrukken.
Zowel binnen als buiten het onderwijs is de kennis
over dit vak onvoldoende. Het is de bedoeling dat het
ministerie van OCW en het bedrijfsleven deze campagne
samen bekostigen om zo de profilering van het vak te
verbeteren.

“Een belangrijke toegevoegde
waarde van cross mentoring is het
verbreden van je netwerk, maar
ook het delen van overeenkomsten
en begrijpen van verschillen.”
Boudewijn van Stuijvenberg,
schoolleider basisschool De Kwikstaart

In ontvangst

Tijdens een digitale ontmoeting
met een afvaardiging van CEO’s en schoolleiders op
19 november 2020 nam minister Slob het actieplan in
ontvangst. De minister noemde het een zeer interessant
gesprek: “Dit soort ontmoetingen tussen bedrijfsleven en
onderwijs zijn erg leerzaam. Dank dat jullie deze inzichten ook met mij delen.” De minister onderstreepte in
het gesprek met de deelnemers aan de kopgroep ook het
belang van schoolleiders. “Ik heb eerder ook een ronde
gemaakt door het land en hoor veel herkenbare punten.
Schoolleiders zijn heel belangrijk voor de onderwijskwaliteit. We bespreken het actieplan inmiddels ook op
het ministerie.” 
Het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’ is te downloaden.
Schoolleiders en bedrijfsdirecteuren die zich willen aanmelden
voor cross mentoring kunnen ook terecht op www.avs.nl/
crossmentoring

Het cross mentoring-duo Daphne de Kluis (ABN Amro, links) en
Audrey Raalte (Dalton IKC De Zeven Zeeën) tijdens een ontmoeting
op de school van Audrey.

Alle deelnemers aan de kopgroep cross mentoring: Daphne
de Kluis (ABN Amro), Audrey Raalte (Dalton IKC De Zeven
Zeeën), Cathelijne Broers (Hermitage en Nieuwe Kerk), Isabelle
Ferwerda (Tweede Openluchtschool), Stephanie Hottenhuis
(KPMG), Mariska Zwart-Toxopeus (KBS De Lettertuin),
Agnes Koops (PwC), Anneke Zantboer (RKBS Aeresteijn),
Caroline Princen (Nutsgroep), Boudewijn van Stuijvenberg
(De Kwikstaart), Manon Leijten (ACM), Gertine Hazelaar (IKC
De Fontein), Bianca Tetteroo (Achmea), Lambert van der Ven
(De Palster), Lieve Declercq (SPIE Nederland), Bernie Kooistra
(basisschool Sint Jozef), Manon van Beek (TenneT), Henriette
Tijssen (CBS De Aquarel), Lidwin van Velden (NWB Bank), Ellen
Atkinson (OBS Prins Willem Alexander), Joanne Kellerman
(PFZW), Deborah Snoeren (Tweestromenschool), Bercan
Gunel (NGL), Peter van Kreij (Antoon van Dijkschool), Annette
Mosman (APG), Kelly van der Koelen (Orion College)

c r o s s m e n t o r i n g - i n i t i a t i e f v a n d e r t i e n n a a r d u i z e n d ko p p e l s
NL2025, de AVS en de deelnemende
directeuren uit de kopgroep van het
cross mentoring-programma doen de
aanbeveling om het programma de
komende jaren uit te breiden van dertien
naar duizend koppels. Het programma
blijkt in de praktijk erg bij te dragen aan
elk van de speerpunten in het actieplan.
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Samen zetten CEO’s en schoolleiders
het vak op de kaart, steunen elkaar en
leren van elkaar. Het programma toont de
kracht van de blik van de buitenstaander,
voor beide partijen. ABN AMRO, PwC en
KPMG zijn de eerste bedrijven die zich
verbinden aan het vervolgprogramma.
Ook VNO-NCW steunt het initiatief.

Directeuren uit het onderwijs en andere
sectoren kunnen zich aanmelden via
www.avs.nl/crossmentoring
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i n p u t v o o r p o l i t i e k v i a t o e ko m s ta g e n d a s c h o o l l e i d e r s

Juist nu het vak op
Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak
aantrekkelijk, beheersbaar en inspirerend te
maken en te houden? Dat staat centraal in
het project Toekomstagenda Schoolleiders,
waarvan de opbrengst in de eerste helft
van 2021 wordt aangeboden aan minister
Slob. Onder andere in digitale denksessies
geven schoolleiders input voor deze agenda
en oefenen daarmee invloed uit op de
totstandkoming van nieuw beleid.
tekst winnie lafeber
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“De basisopdracht van een school lijkt steeds breder te
worden en past onmogelijk binnen de uren”, geeft een
deelnemer aan de digitale denksessie van 30 oktober
2020 aan. Veel samenlevingsvraagstukken worden geprojecteerd op het onderwijs. De kwaliteitseisen en de druk
op de lesuren en daarmee op de professionals worden
met de dag groter. Het is duidelijk dat daarmee de rol van
de schoolleider de afgelopen jaren ook sterk is veranderd.
“Er wordt inderdaad veel van de schoolleider gevraagd”,
geeft gespreksleider Henk Derks aan. “De leefwereld
van het kind kent een aantal dimensies, zoals het gezin,
school, de wijk en de virtuele wereld. De schoolleider
staat midden in dat speelveld en is intermediair tussen de
school of het kindcentrum, de bestuurlijke organisatie(s)
en de maatschappelijke ontwikkeling. Waar de schoolleider voorheen vooral gericht kon zijn op de interne
organisatie, ligt er nu een veel breder pakket waar de
schoolleider de verantwoordelijkheid voor heeft en op
moet acteren. Soms voelt het als een spagaat, maar er liggen veel kansen. De schoolleider kan maximaal invloed
uitoefenen en mee richting geven aan de kwaliteit van de
leef- en ontwikkelomgeving van kinderen. Derks leidt de
digitale denksessie samen met Juul van den Boomen, die
teams begeleidt bij onder meer veranderingsprocessen.

Eerdere pre-coronabijeenkomsten zoals de kick-off Toekomstagenda Schoolleiders
en het symposium Schoolleiders van de Toekomst hebben plaatsgemaakt voor
digitale denksessies.

de kaart zetten
Van den Boomen vraagt de deelnemers of ze voorbeelden kunnen geven van hun spagaat- en ‘spin in het
web’-functie. “Ik ben veel tijd kwijt aan brandjes blussen”, geeft iemand aan. “De bezetting rond krijgen en
het regelen van vervanging is de dagelijkse praktijk.”
En: “Het ontbreekt ook vaak aan de ruimte die je krijgt
van je schoolbestuur om dingen uit te voeren.” Door
al die operationele taken is er ook weinig tijd voor
visieontwikkeling.
De coronatijd heeft in die zin veel opgeleverd. “Tijdens
de schoolsluiting was er ineens veel tijd om met je team
in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bespreken.
Dat leidde tot snelle oplossingen die echt waardevol
waren voor de leerlingen, zoals op gebied van afstandsonderwijs.” Een andere deelnemer voegt toe: “We konden
ons richten op wat echt nodig was om de leerlingen
te begeleiden. Dus tijd en urgentie kan leiden tot een
andere aanpak en snelle veranderingen, waarvan we
voorheen dachten dat we daarvoor veel meer tijd nodig
hadden.” Ook geven de deelnemers aan dat ze blij en
trots zijn hoe het gegaan is en daar nog steeds op (willen)
voortbouwen. “We hebben nu meer digitale mogelijkheden. En ouders waren nog nooit zo betrokken als in de
coronatijd!”
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Uit een korte inventarisatie van belangrijke onderwerpen voor de Toekomstagenda Schoolleiders komen
zaken naar voren als: belemmerende regelgeving, inclusiever onderwijs, meer mogelijkheden voor een diverse
teamsamenstelling en het weghalen van schotten tussen
onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.

Digitale geeltjes Na het algemene deel van de
digitale denksessie gaan de deelnemers in groepjes
oftewel ‘break-outrooms’ uiteen en gaan ze dieper in op
wat er in de Toekomstagenda Schoolleiders niet mag
ontbreken. Dit geven ze aan op zogenaamde padlets,
een soort digitale ‘geeltjes’ waarop je notities kunt
maken. Onderwerpen die genoteerd worden zijn onder
andere: onderwijs flexibel organiseren en toekomstbestendig maken, ontschotting en vertrouwen, een
sterke rol van de schoolleider, goede beeldvorming en
facilitering voor meer ruimte, betere afstemming en
samenwerking tussen opleidingen en scholen. Hierbij
komen vragen aan bod als: hoe bouw je flexibiliteit in
het onderwijs in om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en toekomstbestendig
onderwijs en hoe haal je schotten weg tussen school,
voorschool, bso en jeugdzorg? En: hoe geef je bij je
>
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‘Pak je professionele ruimte’
Marco de Jong, ooit als zij-instromende leerkracht in het onderwijs beland en nu schooldirecteur van
De Hoeksteen in Oud-Beijerland en De Bron in Numansdorp, is al enige tijd actief als ambassadeur van de
Toekomstagenda Schoolleiders. De Jong nam deel aan de voorbereidingsgroep van de digitale denksessies.

Marco de Jong: “Het is belangrijk dat de
essentiële rol van de schoolleider erkend
wordt en dat daarvoor voldoende ruimte en
financiële middelen zijn.”

“Het is belangrijk dat de essentiële rol
van de schoolleider erkend wordt en dat
daarvoor voldoende ruimte, ondersteuning en financiële middelen zijn”, stelt
Marco de Jong. Hij vindt het belangrijk dat
schoolleiders hun mening geven over de
Toekomstagenda. “Dit vormt de input voor
de politiek, waarmee de beroepsgroep
steviger gepositioneerd wordt. Laten we
blijven herhalen wat wij nodig hebben,
náást de juiste financiering voor de school
en onze teamleden. Schoolleiders zijn een
kleinere groep in vergelijking met leraren,
en juist daarom moeten we met elkaar op
één lijn zitten en samen optrekken. Het is
belangrijk om een eigen positie in te nemen
en je niet te laten leiden door wat een
bestuur zegt. Schoolleiders mogen en moeten meer hun eigen verantwoordelijkheid
nemen. Onze professionele houding mag
versterkt worden.”

‘ l at e n we b l i jve n h e r h a l e n wat
wij nodig hebben, náást de juiste
financiering voor de school en
onze teamleden’

bestuur aan dat je meer ruimte wilt voor visieontwikkeling en sturen op het grote geheel? De deelnemers geven
aan dat de rol en het beroep van schoolleider zichtbaarder moet worden in de maatschappij. Ook autonomie
is belangrijk: “Ik wil aan de voorkant zitten als het over
Passend onderwijs gaat: geef de schoolleider de ruimte
en het geld om het waar te maken. Durf te vertrouwen
en minder te controleren en meten.”
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Niet alleen
De Jong vervolgt: “Een grote zorg is of scholen wel goed zijn ingericht, met voldoende
digitale middelen en goede huisvesting.
Ook de samenwerking met jeugdzorg moet
beter. De psychische problematiek wordt
steeds groter. En we moeten af van onveilige
thuissituaties. Dat laatste is niet alleen het
probleem van het onderwijs. Er wordt best
veel gedropt op het bordje van de schoolleider. Maar je kan niet alles in het onderwijs
oplossen. De maatschappij heeft hier ook
een rol in. Denk ook aan burgerschapsontwikkeling en persoonsvorming: het blijft
niet werken als we er alleen maar taken bij
krijgen, zonder voldoende investeringen,
(ontwikkel)tijd en middelen.”
Het is nu tijd om zelf de regie te pakken,
vindt hij. “Ga met je bestuur in gesprek
over je functie, pak je professionele ruimte.
En blijf je mening ventileren, ook richting de
landelijke politiek.”

Na de break-outsessies komen de groepjes weer bijeen
om een aantal onderwerpen gezamenlijk te bespreken,
waarbij tips en ideeën komen bovendrijven. “Goede communicatie met je bestuur is essentieel. Er bestaan veel
subsidiestromen naast elkaar: ontschotting is nodig.
Als schoolleider moet je soms durven loslaten, over regels
heen stappen. Je staat voor een enorme taak, er wordt
veel van je gevraagd. Je moet ook grenzen durven stellen, kunnen delegeren. Denk aan gespreid leiderschap.”
Derks geeft aan dat de schoolleider in de versnipperde
uitvoeringsorganisaties in de positie zit om verbinding
en daarmee het verschil te maken. Van den Boomen:
“Schoolleiders moeten met elkaar een beeld vormen
waar ze met de school en de rol van de schoolleider
naartoe willen, dan gaat het ‘hoe’ zich wel ontvouwen.” De deelnemers aan de digitale sessie(s) fungeren
daarbij ook als ambassadeurs van de Toekomstagenda
Schoolleiders. 
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‘Laat je stem horen’
Koen Elbers, oud-schoolleider en nu beleidsadviseur onderwijs en
kwaliteit bij Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
(ISOB) in Castricum, is vanaf het eerste uur als ambassadeur betrokken
bij de Toekomstagenda Schoolleiders.
“Het belang van het vak is duidelijk op
de kaart gezet tijdens de coronacrisis,”
zegt Koen Elbers. “De Toekomstagenda
Schoolleiders is echter niet belangrijker geworden door de coronacrisis.
Het hoort gewoon altijd belangrijk te zijn.
Schoolleiders moeten hun visie (blijven)
ontwikkelen en onderzoeken wat hun toekomstige rol is.”
Elbers – ook lid van de AVS Ledenraad en
zes jaar schoolleider voor hij beleidsadviseur werd – heeft een speciaal ontwikkelde
toolbox (het zogenaamde ‘koffertje’)
gebruikt om het gesprek aan te gaan met
schoolleiders over de Toekomstagenda.
Hij vindt dat schoolleiders zelf moeten lobbyen voor de beste inrichting van hun vak.
“Als je input levert op diverse onderwerpen,
doe je mee. Als je afwacht, overkomt het
je. Laat je geluid horen. Zoals in de digitale
denksessies: een goed en laagdrempelig
initiatief.”

Hot items
Zelf organiseerde Elbers in december 2019
een bijeenkomst onder directeuren binnen
zijn bestuur. “We hebben in groepjes over
stellingen en onderwerpen gediscussieerd

en we hebben enkele werkvormen uit
het koffertje gebruikt. De input hebben
we op www.deleiderschapsagenda.nl
gezet.” Op deze website komen diverse
onderwerpen aan bod die de breedte van
het werkveld van de schoolleider aangeven.
Elbers: “Veel schoolleiders lopen tegen
vragen en knelpunten aan wanneer ze
een integraal kindcentrum willen vormen.
Wanneer is jouw school een IKC? Kan personeel uitgewisseld worden tussen school
en kinderopvang? De wet- en regelgeving
vormt een belemmering. Ontschotting
is nodig. Ook het schoolleiders- en
lerarentekort is een hot item en de onderwijskwaliteit in relatie tot het vernieuwende
inspectietoezicht.”

Structurele voorzieningen
Er zijn volgens Elbers nu drie dingen
essentieel om het vak goed te kunnen
uitoefenen: goede huisvesting, goede digitale voorzieningen en werkdrukverlaging.
“Schoolleiders moeten zich hard blijven
maken voor structurele voorzieningen.”
Hij raadt aan te blijven netwerken en
collega’s en gelijkgestemden te zoeken.
“Creëer intervisiegroepen, bespreek samen

Koen Elbers: “De Toekomstagenda
Schoolleiders is niet belangrijker geworden
door de coronacrisis. Het hoort gewoon altijd
belangrijk te zijn.” Foto: Hans Roggen

dilemma’s, ga op bezoek bij een bedrijf.
Cross mentoring maakt het schoolleiderschap ook interessant voor zij-instromers.”
Elbers geeft tot slot mee: “Gebruik de
Toekomstagenda Schoolleiders eveneens
voor imagoverbetering. Schoolleiders hebben zelf ook invloed op het aantrekkelijk
maken van het beroep. Ga uit de klaagmodus en straal positiviteit uit. Zorg dat je aan
tafel zit en laat je stem horen, de verkiezingen komen eraan.”

Meedoen?

Opbrengsten

Op www.deleiderschapsagenda.nl staan onder andere
de tot nu toe ingediende punten voor de Toekomstagenda
Schoolleiders, inclusief de input van de digitale sessies. Je kunt
daar ook zelf je punten indienen en/of je nog aanmelden voor
een digitale sessie (30 november, 2 en 8 december 2020). Zo’n
sessie voor je eigen groep directeuren/schoolleiders organiseren? Mail dan naar info@deleiderschapsagenda.nl en het wordt
gefaciliteerd!

Voordat de coronacrisis uitbrak, organiseerde de AVS al
diverse bijeenkomsten over de Toekomstagenda Schoolleiders
(een kick off in november 2019, een symposium in januari
2020). Met de digitale denksessies die de AVS vanaf oktober
2020 faciliteert en waar een schoolleider individueel of
samen met een team directeuren aan kan deelnemen, heeft
het project een doorstart gemaakt. Alle opbrengsten worden
verwerkt in de Toekomstagenda. In het project werkt de AVS
samen met de PO-Raad, Schoolleidersregister PO, AOb, CNV
Schoolleiders en OCW.
www.deleiderschapsagenda.nl
www.avs.nl/toekomstagenda
https://ondernemendleiderschap.nl (ontschotten in het
sociale domein)
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Vacature
(adjunct-)directeur
op je school?

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

Plaats een
advertentie
in Kader Primair
en bereik
vele schoolleiders.

• 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.

Gratis doorplaatsing
naar avs.nl/vacatures
Meer informatie:
Elma Media, avs@elma.nl
T 0226-331686

21-7000-0916-01 AVS KP
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politieke column

De moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft veel losgemaakt, ook in
Nederland. “We moeten in de klas gesprekken kunnen blijven voeren over de
verschillen in culturen, de verschillen in diverse religies en ook de uitwassen
die dat met zich meebrengt. Juist dat is de kracht van ons onderwijs”, aldus
Rudmer Heerema, onderwijswoordvoerder van de VVD.

geef leraren de vrijheid
Onlangs werd Frankrijk opgeschrikt door
de gruwelijke moord op leraar Samuel
Paty. Vermoord, omdat hij zijn leerlingen
wilde onderwijzen over de vrijheid van
meningsuiting. Deze daad is afschuwelijk en
ik hoop zo dat we dit soort radicale daden
in ons land nooit, maar dan ook nooit zullen
meemaken. Want leraren moeten kunnen
blijven zeggen wat ze denken en ook de
lastigere religieuze onderwerpen bespreekbaar blijven maken. Maar ook in Nederland
zien we dat deze vrijheid onder druk staat.
In Rotterdam moest een leraar onderduiken
vanwege een cartoon die al enkele jaren in
zijn lokaal hing. En de leerlingen die hem
bedreigden konden gewoon naar school
blijven gaan. Ik heb niets anders dan
verbijstering voor leerlingen die hun eigen
docent bedreigen. De man of vrouw die zich
elke dag inspant om hen verder te helpen
op weg naar een mooie plek in onze maatschappij. Deze leerlingen moeten gestraft
en aangepakt worden, zodat de docent
gewoon zijn belangrijke werk kan blijven
doen en niet op de vlucht hoeft te gaan voor
idiote bedreigingen.

i k h oo p dat s c h oo ll e i d e r s e n
-bestuurders keer op keer uitspreken
d a t z e a c h t e r h u n l e r a r e n s ta a n e n
radicale ideeën afwijzen
Paty toonde zijn leerlingen dat de vrijheid
van meningsuiting heel ver gaat en dat je
daarbij zelfs een mening kan hebben die
anderen kwetst. Hij liet daarmee zien dat
dit een groot goed is. Ook in ons land is die
vrijheid gelukkig zo groot. En natuurlijk zal
een leraar altijd rekening houden met de
gevoeligheden die bepaalde onderwerpen
in zijn of haar klas oproepen. Dat zit immers
in het DNA van iedere leraar: het beste willen voor je leerlingen.
Helaas zie ik de laatste tijd vaker dat
radicale invloeden hun pijlen op ons
onderwijs richten. Ik kaart dat keer op keer
aan bij minister Slob en verwacht van hem
niet alleen veroordelende woorden maar
ook daden. Want wij moeten in de klas
gesprekken kunnen blijven voeren over
de verschillen in culturen, de verschillen

leraren moeten kunnen blijven zeggen
wat ze d e n k e n e n oo k d e l a st i g e re
religieuze onderwerpen bespreekbaar
blijven maken

in diverse religies en ook de uitwassen
die dat met zich meebrengt. Juist dat is de
kracht van ons onderwijs. Dit zullen vaak
lastige gesprekken zijn, zeker gezien de
toenemende diversiteit in achtergrond van
leerlingen. Maar wij moeten die gesprekken
over controversiële thema’s niet schuwen,
want dan laten we de oren hangen naar
diegenen die hun radicale wil ook aan ons
onderwijs willen opleggen.
Schoolleiders en -bestuurders moeten in
mijn ogen dan ook vierkant achter hun
leraren gaan staan en juist de leerlingen
aanpakken. Het mag niet zo zijn dat er ook
in onze klaslokalen een giftige sfeer ontstaat, waarbij leraren op moeten letten wat
ze wel en niet kunnen zeggen. Laat staan
dat ze daarvoor bang moeten zijn. Ik hoop
dan ook dat schoolleiders en -bestuurders
keer op keer uitspreken dat ze achter hun
leraren staan en radicale ideeën afwijzen.
Alleen dan houden we die enge gedachtes
buiten de deur. Want we moeten nooit wijken voor dit soort terreur, niet buiten maar
zeker ook niet ín ons klaslokaal. _

Reageren?
Mail naar r.heerema@tweedekamer.nl
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Van de AVS
avs hel pde sk v r a ag va n de m a a nd

Waar moet ik op letten als ik het besluit over mijn nieuwe
functiebeschrijving en -waardering ontvang en (hoe) kan ik eventueel
bezwaar maken?
tekst leonie oude essink

Op grond van de CAO PO is de werkgever verplicht voor 1 november
2020 zijn functiegebouw te actualiseren voor de functies in de
categorieën directie en onderwijsondersteunend personeel (OOP).
De werkgever moet overwegen of nieuwe functiebeschrijvingen
nodig zijn. Zo ja, dan wordt besloten welke functiebeschrijvingen
worden gehanteerd. De werkgever kan kiezen voor de voorbeeldfuncties uit de CAO PO of zelf functies laten beschrijven door een
SPO-gecertificeerde adviseur. Hierbij kunnen de voorbeeldfuncties
als basis dienen voor het beschrijven en waarderen van de werkzaamheden door de SPO-gecertificeerde adviseur.

Juiste weergave
De functiebeschrijving is de basis voor de waardering. Dit betekent
dat eerst kritisch moet worden bekeken of de opgedragen werkzaamheden juist zijn weergegeven in de beschrijving. Als dat zo is,
dan is de volgende stap om na te gaan of de waardering juist is op
basis van deze functiebeschrijving. Als de waardering juist is, dan
volgt daar automatisch een inschaling uit in een A- of D-schaal.

Bezwaar maken
Als een adjunct-directeur of directeur het besluit van het schoolbestuur over welke functiebeschrijving en -waardering van
toepassing is heeft ontvangen en hij is het er niet mee eens, staat
de mogelijkheid van bezwaar open. Heeft het bestuur een interne
bezwarencommissie, dan dient het bezwaar daar te worden ingediend. Is deze er niet, dan kan hij bij de externe bezwarencommissie
terecht. Een werkgever is in ieder geval verplicht aangesloten bij
een landelijke externe bezwarencommissie, waarbij de adjunctdirecteur of directeur zijn bezwaar kan indienen.
De adjunct-directeur of directeur kan bezwaar maken tegen de
beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen
taken en/of tegen de waardering van zijn functie. Het bezwaar bij
de interne bezwarencommissie moet worden ingediend binnen
zes weken, te rekenen vanaf de dag dat het besluit is ontvangen.
De interne bezwarenprocedure is opgenomen in Bijlage V van de
CAO PO 2019-2020. Het bezwaar bij de externe bezwarencommissie moet worden ingediend binnen zes weken, gerekend vanaf de
dag na de dag waarop het besluit waartegen de adjunct-directeur
of directeur bezwaar wil maken is verzonden of uitgereikt. Indien
binnen deze zes weken geen bezwaar wordt gemaakt, dan staan de
beschrijving en waardering vast.
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Indien bezwaar is gemaakt bij de bezwarencommissie, wordt de
werkgever in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren.
Daarna vindt een hoorzitting bij de bezwarencommissie plaats.
Tijdens de hoorzitting kunnen werknemer en werkgever nog een
toelichting geven op hun standpunt en zal de commissie vragen
stellen om een goed beeld van het geschil te krijgen. De commissie
toetst of de werkgever in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen
komen waartegen het bezwaar is gericht. De interne bezwarencommissie brengt een advies uit aan de werkgever op basis waarvan
de werkgever een nieuw besluit neemt. De adjunct-directeur of
directeur kan na het doorlopen van de interne bezwarenprocedure
tegen het besluit nog in bezwaar bij de externe bezwarencommissie. De externe bezwarencommissie doet een uitspraak die bindend
is voor werkgever en werknemer.
Leden van de AVS kunnen juridische ondersteuning krijgen om
bezwaar te maken tegen de nieuwe functiebeschrijving en/of -waardering. Heeft u vraagtekens bij de beschrijving en/of waardering,
neem dan eerst contact op met de AVS Helpdesk.

Leonie Oude Essink is jurist bij de AVS.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
De helpdesk is bereikbaar op maandagmiddag van 13.00 – 16.30
uur, dinsdag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 en van 13.00
– 16.30 en op vrijdagochtend van 9.30 – 12.30 uur via tel. 0302361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd je
lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt. Veelgestelde
vragen en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Ondersteuning AVS Helpdesk tijdens coronacrisis
Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor
acute zaken zijn en blijven de adviseurs van de helpdesk op
werkdagen telefonisch bereikbaar. Je kunt gewoon naar de
AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die
thuis werkt.

avs ac a demie
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Brochure met
professionaliseringsaanbod 2021

Corona, Paty en cross mentoring

Bij deze Kader Primair zit de brochure met het scholingsaanbod voor (aankomende) leidinggevenden in het
funderend onderwijs van de AVS Academie in 2021. In 2020
was het door corona moeilijk om tijd voor jezelf te nemen
en stil te staan bij je eigen professionele ontwikkeling.
Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin er meer tijd is
voor rust en bezinning, maar ook voor daadwerkelijke
leerervaringen en -ontwikkelingen.
Het aanbod van de AVS Academie is uitgebreid met nieuwe leergangen en trainingen, zoals de leergangen Leidinggeven aan
een lerende school, Ouderbetrokkenheid, Positief Onderwijs,
Schoolleiderschap: van droom naar succes, Verbetercultuur
(LeerKRACHT) en de masterclass Leren leren, the Learning Power
Approach. Veel leergangen kunnen ook incompany verzorgd worden.
Daarnaast zijn er nieuwe trajecten die niet alleen voor schoolleiders bedoeld zijn: Oriëntatie voor leiders van buiten het onderwijs
(zij-instromers) en Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs.
Ook is het mogelijk een persoonlijke route te doorlopen via
coaching, mentoring of intervisie.
Het aanbod voor mediation kan je helpen
wanneer je persoonlijke effectiviteit niet meer
voldoende is om uit een situatie van belangentegenstelling te komen.
Meer informatie: www.avs.nl/academie
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Nieuwe medewerker

Scholen blijven worstelen met corona, maar móéten het
draaiende houden. Dat schreef RTL Nieuws op 20 oktober.
"We zien regelmatig problemen door afwezigheid en
schoolleiders proberen van alles om tot een oplossing
te komen, eerst intern dan extern. Soms worden klassen
opgesplitst en uiteindelijk soms naar huis gestuurd", vertelt
de woordvoerder van de AVS. Vicevoorzitter Ingrid Doornbos
licht die dag de uitdagingen van schoolleiders toe op BNR
Nieuwsradio, naar aanleiding van besmettingscijfers op
middelbare scholen.
Het Algemeen Dagblad schreef op 30 oktober over de herdenking van de Franse docent Samuel Paty. “Het is belangrijk dat
scholen de maatschappelijke dialoog met de jeugd voeren over
gevoelige onderwerpen in het kader van wereldburgerschap,”
zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in de krant.
Op 4 november besteedde RTL Nieuws aandacht aan het
onderzoek van de universiteit van Oxford waaruit blijkt dat
kinderen uit gezinnen met laagopgeleide ouders de meeste
achterstand oplopen tijdens thuisonderwijs. Daarbij werd een
eerdere peiling van de AVS aangehaald. De AVS liet weten niet
verrast te zijn, maar dat schoolleiders samen met hun teams
alles in het werk stellen om zo goed mogelijk onderwijs te
bieden.
De dertien koppels van het cross mentoring-initiatief
presenteerden op 19 november hun actieplan voor het
personeelstekort in het onderwijs. Het leverde items op in
onder meer de Volkskrant (met schoolleider Mariska ZwartToxopeus en Stephanie Hottenhuis van KPMG), Trouw (met
column Sofie Govaert), NOS Journaal en Het Financieele
Dagblad (met schoolleider Audrey Raalte en Daphne de Kluis
van ABN Amro).

Per 1 november 2020 versterkt Inge de Roos
(i.deroos@avs.nl) het team van juristen bij de
AVS. Na haar studie Rechten aan de universiteit
van Leiden is Inge als jurist arbeidsrecht en
sociaal zekerheidsrecht werkzaam geweest
in zowel de advocatuur als het bedrijfsleven.
Daarnaast heeft zij de opleiding tot mediator
gevolgd.

breng je stem uit!

www.avs.nl/ledenraadverkiezingen
Bankdirecteur Daphne de Kluis (links) en schooldirecteur
Audrey Raalte. Foto: Kiki Groot voor het FD
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Opleidingen, leergangen en trainingen
najaar en winter 2020/2021
Opleiding / leergang / training

(Start)datum

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs (po)

18 december

Lidwien Kok

• Leergang Leidinggeven aan een lerende school** (po)

7 januari

Loes van Wessum

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po)

13 januari

Ilse van Hal

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po)

13 januari

Esther Dijkstra

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo)

19 januari

Jan Jutten

• Training Naar andere schooltijden, en dan? (po)

20 januari

AVS Academie

• Leergang Theorie U** (po en vo)

21 januari

Jan Jutten

• Training Wet en regelgeving kinderopvang, de basis (po)

22 januari

Jessie Vogelsangs

• Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po en vo)

26 januari

John Schreijer, Cock Raaijmakers

• Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo)

26 januari

Jan Jutten

• Leergang Leiderschap en talentontwikkeling** (po)

28 januari

Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Communicatie** (po en vo)

28 januari

Noud Cornelissen

• Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership** (po en vo)

28 januari

Jan Jutten

• Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo)

1 februari

Brigit van Rossum

• Leergang Aan de slag met cultuur** (po en vo)

1 februari

Peter de Roode

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen** (po en vo)

2 februari

Jan Jutten

• Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo)

4 februari

Tom Roetert

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po)

4 februari

Brigit van Rossum

(onder voorbehoud)

AVS Academie en Covid-19

Legenda Schoolleidersregister po

Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de
voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. De leergangen
en trainingen van de AVS Academie zullen dan ook weer worden
uitgevoerd zoals vermeld op www.avs.nl/academie

*

Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

**

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

Als de maatregelen aangescherpt worden, zoeken we samen
met de trainers naar een passende oplossing, zoals deels
digitaal of verplaatsing van de cursusdata.

Gevolgen herregistratie
Komt jouw herregistratie in de knel door uitstel van
professionaliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister
PO biedt de mogelijkheid om uitstel van je herregistratie
aan te vragen. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/
uitstelenuitschrijven/herregistratie of bel met het
Schoolleidersregister PO via tel. 030-2347360.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/academie
academie@avs.nl
adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar
Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.
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Leergang

Leergang

Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Strategische
bedrijfsvoering

Breng verdieping aan in je persoonlijk leiderschap door
het leerproces van de leerling centraal te stellen

Raak vertrouwd met strategische,
financiële en personele processen

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt
dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo
de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé
manier om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen en
teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs
gaat juist uít van verschillen. Aan de orde komen: persoonlijk
leiderschap, vormgeven aan verandering, wat is gepersonaliseerd
onderwijs, omgaan met de veranderende professional en
opbrengsten. In samenwerking met Dair Academy.

Als schoolleider wordt steeds meer van je verwacht dat je gericht
stuurt op onderwijsresultaten en dat je daarbij anticipeert op de
ontwikkelingen die op de school afkomen. Hoe geef je aan deze
continue taak strategisch invulling? Kennis hebben van en inzicht
in bedrijfsvoeringsprocessen zijn een must. In deze leergang kijken
we breed naar bedrijfsvoering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg, veranderkunde) en werken we vanuit visie en
strategische planning heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken.
Inzicht in je eigen leiderschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke
leervraag vormen de rode draad. We werken en oefenen met casussen en praktijksituaties van deelnemers. Na de leergang voer je vol
zelfvertrouwen gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs
Startdatum: 4 februari 2021
Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Aandacht voor professionele
ontwikkeling van leerkrachten, Leerbehoeften van individuele
leerlingen, Samenwerken aan Passend onderwijs, Persoonlijk
leiderschap en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/lgo

Leergang

Verbindend leiderschap
Minder fragmentering en werkdruk,
meer samenhang en focus

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs
Startdatum: 26 januari 2021
Herregistratiewaarde: 35%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Human Resource Management in het onderwijs en
Bedrijfsvoering
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
strategischebedrijfsvoering

Leergang

Leiderschap en
talentontwikkeling
Laat je team en jezelf excelleren!

Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want
ze kunnen leiden tot meer werkdruk. Gebrek aan samenhang tussen
innovaties is vaak de oorzaak. In deze leergang leer je samenhang
aan te brengen tussen alle gefragmenteerde vernieuwingen.
Je leert te handelen volgens een missie en visie, samenwerking in
je organisatie te stimuleren, grotere betrokkenheid creëren en als
verbindend leider van je eigen organisatie een lerende school te
maken.

Wat is er nu mooier dan dagelijks vooral datgene doen waar je goed
in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert, zeker als
je dat ook als team ervaart, winst op voor het individu, het team
en de schoolorganisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én
optimale opbrengsten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen? Deze
leergang is gericht op het floreren van jezelf, je teamleden, je
organisatie en uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde
leerlingen.

Doelgroep: bovenschools leiders, schoolleiders en middenkader po
en vo. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn
van harte welkom.
Startdatum: 19 januari 2021
Herregistratiewaarde: 35%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement
en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/vl

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs
Startdatum: 28 januari 2021
Herregistratiewaarde: 35%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap
en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
talentvol-leiderschap
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Leergang

Leergang

Communicatie

Gespreid leiderschap

Regie over de communicatie in en over je school

Ontdek de kracht van samen leren, onderzoeken
en werken aan onderwijskwaliteit

Als schoolleider heb je te maken met diverse doelgroepen.
Hoe organiseer je de communicatie van je school zo effectief
mogelijk? Hoe betrek je ouders bij de school? Tijdens de
leergang maak je een communicatieplan voor je eigen school.
We staan stil bij de kernwaarden van je school en vertalen die
naar een communicatiestrategie, met aandacht voor branding en
positionering. Ook ga je op zoek naar je eigen kernkwaliteiten,
je leiderschapsstijl en de beste manier om met de media of
crisissituaties om te gaan. We besteden veel aandacht aan je
persoonlijk leiderschap en je rol als schoolleider. Je leert hoe je
zelf de regie kunt nemen en hoe je mensen en middelen (nog)
beter kunt inzetten. Ook komt schriftelijke communicatie aan bod,
bijvoorbeeld via digitale media, website of drukwerk.
Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs
Startdatum: 28 januari 2021
Herregistratiewaarde: 100%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Samenwerken met de
regio, Samenwerken met het bestuur, Educatief partnerschap, Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd onderwijs,
Onderwijsinrichting & schoolorganisatie en Wildcard.
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
communicatie

Leergang

Stimulerend beoordelen
Ontdek het bredere perspectief van beoordelen
Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de
professionele groei, is niet altijd eenvoudig. Hoe geef ik feedback,
voorkom ik een negatieve sfeer en rond ik een gesprek goed af?
In zes lesdagen leer je hoe je comfortabel, een goed voortgangsgesprek kunt voeren. Je leert je medewerkers te stimuleren op basis
van een objectieve beoordeling. Daarbij kijk je ook naar jezelf: wat
vind ik lastig en welke stijl past bij mij?
Doelgroep: (cluster)directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren
en startende schoolleiders po en vo
Startdatum: 4 februari 2021
Herregistratiewaarde: 90%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Onderzoeksmatig werken,
Professionele leergemeenschappen, Kwaliteitsmanagement,
Transparantie en verantwoording, Persoonlijk leiderschap,
Visiegestuurd onderwijs, Human Resource Management in het
onderwijs en Onderwijsinrichting & schoolorganisatie
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
stimulerendbeoordelen
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Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord
voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept
om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse
gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de
manier om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek
te geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en
samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede
dialoog daarover. In samenwerking met Dair Academy.
Doelgroep: schoolleiders die in hun school aan de slag (willen)
gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan
kennis- en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau
nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied
van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen
groeien.
Startdatum: 1 februari 2021
Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Kwaliteitsmanagement,
Professionele leergemeenschappen, Onderzoeksmatig werken,
Transparantie en verantwoording, Persoonlijk leiderschap en
Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
gespreidleiderschap

Leergang

Leidinggeven aan een
een lerende school
Vanuit praktijkvraagstukken werken
aan je eigen professionele groei
De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren
van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. Door
leiding te geven aan het leren van leraren en het ontwikkelen van
een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school, dragen
ze bij aan onderwijskwaliteit.
Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po die graag willen
werken aan de ontwikkeling van een lerende school.
Startdatum: 7 januari 2021
Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap,
Visiegestuurd onderwijs en Verandermanagement
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
lerendeschool

Leergang Schoolleiderschap: van droom naar succes _ Nieuw!

Je droomschool bouwen
In de nieuwe leergang van AVS Academie staat het
realiseren van een succesvolle school centraal. In zeven
trainingsdagen leren de deelnemers alle ins en outs van
organisatiekunde en –strategie. Daarnaast voeren ze
twee keer een persoonlijk coaching gesprek met beide
programmaleiders. tekst susan de boer
“Je bent niet voor niks schoolleider geworden”, zegt Coletta Teuben,
programmaleider van de leergang Schoolleiderschap: van droom
naar succes. “Je wilt iets neerzetten, iets toevoegen. Wat we in
de leergang doen is je ideaal concreet maken.” Hans Stam, de
tweede programmaleider, voegt toe: “Er zijn veel mensen die een
droomschool willen bouwen, maar daar door de waan van de dag
niet echt aan toekomen. In deze zeven dagen scheppen we een
omgeving waarin deelnemers zich kunnen concentreren op hun
ideaal. Dan ligt er een degelijk plan waarmee je in je school aan de
slag kunt.”

Talentenschool In de leergang worden thema’s als
stakeholdermanagement, leraren- en leerlingentevredenheid
uitgediept. “Stel, je wilt een talentenschool zijn”, zegt Teuben.
“Hoe geef je die vorm? Zijn leraren toegerust? Kun je bijzondere
docenten aantrekken als dat nodig is voor de talentontwikkeling van
leerlingen? Hoe ga je om met ouders, met leerlingen die anders zijn
dan anderen?” Stam:
“Maar ook: hoe komt
je school over, sta
je in de wijk bekend
als talentenschool,
word je genoemd
als het gesprek over
talentontwikkeling
gaat?” Teuben:
“Wat voor school
je ook bent, om
toponderwijs te
leveren moet je over
de hele linie goede
Coletta Teuben: “Je bent niet voor niks
kwaliteit leveren.
schoolleider geworden. Je wilt iets
En alle aspecten van
neerzetten, iets toevoegen. In de leergang
je school moeten
maken we je ideaal concreet.”
met elkaar kloppen.”
Onder meer een oudinspecteur van het onderwijs, leidinggevenden uit het bedrijfsleven
en een bestuursvoorzitter van een scholengroep delen hun kennis
en ervaring. Tussen de bijeenkomsten door werken deelnemers op
de eigen school aan hun plan. “Het is belangrijk om een doordacht
organisatieplan te maken. Daarvoor moet je ook overleggen
met bijvoorbeeld je leraren en de uitvoering vastleggen in een
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implementatieplan. De implementatie is vaak weerbarstig, daarbij
kun je de steun van je collega-schoolleiders goed gebruiken. In die
fase zijn er daarom ook intervisiebijeenkomsten.”

Duo-programmaleiding

Een bijzonder facet aan de leergang
is de duo-programmaleiding. Coletta Teuben is van huis uit
organisatiekundige en executive coach. Zij is gespecialiseerd
in het coachen van leidinggevenden en het begeleiden van
reorganisaties. Hans Stam begon zijn loopbaan als wiskundeleraar
en is nu coach en adviseur voor leidinggevenden in het onderwijs.
“We vullen elkaar aan”, zegt Stam. “We hebben verschillende
achtergronden, maar
delen de overtuiging
dat sterk leiderschap
en een sterke
organisatie zichtbare
onderwijskwaliteit
oplevert. ” De leergang
begint met een
intakegesprek. Stam:
“Daarin verkennen
we waar je naartoe
wilt. Wat speelt er in
je school? Vervolgens
houden we halverwege
Hans Stam: “In zeven dagen scheppen
en aan het eind een
we een omgeving waarin deelnemers zich
coaching gesprek over
kunnen concentreren op hun ideaal. Dan
de voortgang. Die
ligt er een degelijk plan waarmee je in je
gesprekken kunnen
school aan de slag kunt.”
best confronterend
zijn.” Teuben: “Als
leider kun je je zorgen en persoonlijke dilemma’s niet altijd delen
met je team. Het is goed om een sparringpartner van buiten
de organisatie te hebben.” Een half jaar na de leergang vindt
een laatste gesprek plaats. Stam: “Het gaat erom dat er van je
mooie woorden ook in de praktijk iets terechtkomt. Dus wat is er
gerealiseerd van je plan?”
De leergang wordt gehouden in een pastorie in Maarssen. Stam:
“De sfeer van dat gebouw helpt bij het focussen. Je bent letterlijk uit
je gewone omgeving.” _

Doelgroep: leidinggevenden po, vo en mbo
Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Onderwijsinrichting en
schoolorganisatie, Human Resource Management in het onderwijs,
Bedrijfsvoering, Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
schoolleiderschap
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tenslotte
Voor u geselecteerd
voor
jou _geselec
teerd

training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia
voor: basisschool en kinderopvang
van: Stichting Groei Veilig

voor: schoolleiders, leraren, intern begeleiders
van: ministerie van OCW en Stichting Leerplan Ontwikkeling
(SLO)
wat: handreiking

Schooladvisering
Leraren van groep 8, van eerdere jaren, de intern begeleider,
de bovenbouwcoördinator en de schoolleider zijn allemaal
betrokken en samen verantwoordelijk voor het schooladvies.
De handreiking bevat tips en voorbeelden voor een schooladvies dat recht doet aan (gelijke rechten van) elke leerling.
Bedoeld ter inspiratie, niet om voor te schrijven hoe het moet.
Gaat onder andere in op de invloed van verwachtingen, omgaan
met leerresultaten, ouderbetrokkenheid en ‘zachte kenmerken’
als werkhouding, motivatie en gezinssituatie. www.slo.nl/
thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking

wat: lespakket/tool

Schildje

voor: jongeren met een beperking (vanaf 14 jaar)

Kindermishandeling is een van de grootste geweldsproblemen
van Nederland maar blijft nog veel te vaak onder de radar.
De tool ‘Schildje’ is een helpt kinderen tussen de 3 en 6 jaar
hun thuissituatie bespreekbaar te maken en bij wie ze terecht
kunnen. Aan het lespakket is een training verbonden waarin
leerkrachten en pedagogisch medewerkers leren om het onderwerp op een luchtige en laagdrempelige manier aan te snijden.
www.groeiveilig.nl en www.schildje.nl

(voorheen handicap + studie), Onbeperkt aan de Slag en
Stichting Alexander i.s.m. Emma at Work
wat: gratis training

voor: bestuurders, schoolleiders en ict-coördinatoren po en

vo
van: Kennisnet, Sivon, PO-Raad, VO-raad
wanneer: 15 januari 2021
wat: jaarlijks (online) congres

van: CNV Jongeren, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Meer arbeidsmarktkansen
Jongeren met een (arbeids)beperking krijgen nog niet dezelfde
kansen als jongeren zonder beperking. Training van vier dagdelen waarin jongeren met een functiebeperking gratis opgeleid
worden tot Realist 2.0. Ze krijgen hiermee een boost voor hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling met meer kansen
op de arbeidsmarkt en het opbouwen van een groot – sociaal en
professioneel – netwerk. www.realistenacademie2-0.nl

voor: onderwijsprofessionals

OnderwijsInzicht
Over ict in het onderwijs, helemaal online dit keer. Centrale
thema: Flexibilisering in het onderwijs. Onderwijs(ict)ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, flexibel en
hybride onderwijs staan vol in de aandacht. Welke oplossingen
en ervaringen nemen we mee naar 2021? Wat werkt wel en wat
niet, wat moeten we beter organiseren? Hoe kijkt de wetenschap naar de flexibilisering van onderwijs? Doe ideeën op over
onderwijsinnovatie. Het thema komt terug in online colleges,
sessies en lessons learned: met aansprekende praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over organisaties die ict succesvol
inzetten. www.onderwijsinzicht.nl
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van: uitgeverij Brave New Books
wat: boek

Kind in-Zicht!
Niet de organisatie, niet de leerstof, maar het lerende kind
staat centraal in dit boek en is daarmee het startpunt van
differentiatie. Lezers krijgen een kader in handen om onderwijsbehoeften van leerlingen sneller en beter te identificeren
zodat ze nog beter in staat zijn om het onderwijs passend te
laten aansluiten. De achtergronden zijn onderbouwd vanuit de
neuro- en leerpsychologie en worden afgewisseld met voorbeelden en toepassingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
ISBN: 9789464054453

boek signalering

voor: groep 3 t/m 8
van: uitgeverij Filosovaardig
wat: lespakket

Denkballades
Virtueel lespakket met aandacht voor muziek, literatuur, filosofie en kunstzinnige vorming waarmee – coronaproof – Kunst
& Cultuur-vakdocenten toch in een klas aanwezig kunnen
zijn. Het bevat vijf muzikale, filosofische videolessen via het
digibord waarin muzikant Floor Wittink een vertelconcert geeft
en kinderfilosoof Fabien van der Ham denkvragen stelt. Daarna
kan de leerkracht met de kinderen verder filosoferen, met
behulp van het bijbehorende lesmateriaal inclusief tips om het
gesprek met kinderen te voeren. De lessen raken verschillende
kerndoelen. https://ﬁlosovaardig.nl/uitgeverij/denkballades

voor: groep 7 en 8
van: Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen (strip
van De Jonge Akademie en Eva Hilhorst)
wat: gratis lesmateriaal/stripboek

De scarabee en de
geheimzinnige ziekte
In de strip ‘De scarabee en de geheimzinnige ziekte’ onderzoekt een vriendengroep de herkomst van een geheimzinnig
virus. De strip brengt kinderen – op weg naar de oplossing van
het raadsel – in aanraking met diversiteit in de wetenschap
(van viroloog tot dataspecialist) en draagt spelenderwijs bij
aan vaardigheden als begrijpend lezen en onderzoekend leren.
Het stripverhaal en de opdrachtkaarten zijn gratis te bestellen
voor scholen in heel Nederland. www.dejongeakademie.nl/
scarabee

voor: leerlingen vanaf 10 jaar en onderwijsprofessionals
van: vijf leraren (po, vo, mbo en hbo)
wat: bordspel

Spel over kansenongelijkheid
Spelers van het spel IQ110 kruipen in de huid van een kind
met een kansarme of kansrijke achtergrond en ervaren hoe
oneerlijk kansenongelijkheid in de huidige maatschappij is en
voelt. De spelers gaan zelf aan de slag met oplossingen. Samen
bepaal je hoe het spel verloopt en wat het meest waarschijnlijke scenario is. Ook bespreek je samen na hoe het was om het
spel te spelen en kun je aan de slag met online hulpmiddelen
om een actieplan op te stellen. www.iq110.nl

onderwijs en
jeugdhulp: kleur
bekennen in
samenwerken
Professionals uit onderwijs en
jeugdhulp krijgen steeds meer
met elkaar te maken, maar weten
niet altijd hoe ze optimaal kunnen
samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld
door samen doelgericht plannen te
maken voor leerlingen die jeugdhulp
krijgen. Anja Verwoerdt beschrijft in
haar boek hoe deze twee domeinen
beter – interprofessioneel – kunnen
samenwerken en waarom dat belangrijk is.
De volgende vragen staan in dit boek centraal: wat is de connectie tussen jeugdhulp en onderwijs? Wanneer en waarom
werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de
bevorderende en de belemmerende factoren? Wie moet kleur
bekennen en aan wie? Onderbouwd met theoretische principes
en praktijkkennis, geeft de auteur (praktische) handreikingen
voor succesvol interprofessioneel samenwerken. Verwoerdt
stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen
onderwijs en jeugdhulp over. “Je hebt een belangrijk gemeenschappelijk doel en dat is de ontwikkeling van het kind of van
de jongere (…). Voor een goede samenwerking moet je echt een
grens oversteken en je eigen vertrouwde domein soms verlaten
om je te verdiepen in een collega die vanuit een ander perspectief denkt en handelt”, licht ze toe.
Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs
zijn dit directies, leraren, mentoren, intern begeleiders,
zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, schoolpsychologen,
orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de
jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders,
maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorgwerkers en pedagogisch medewerkers.
Auteur Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs
en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/
GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling
voor specialistische jeugdhulp. Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam. Dit boek is tot stand gekomen in
samenwerking met pedagoog en onderwijskundige Tanja van
Beukering.
‘Onderwijs & Jeugdhulp. Kleur bekennen in samenwerken’,
Anja Verwoerdt, uitgeverij Acco, juni 2020, ISBN
9789492398208

k a der prim a ir dec ember 2020

43

[advertorial]

foto Wilbert van Woensel

Nieuw hoofdstuk in NCO rapportages
biedt kansen voor onderwijsverbetering
Heeft uw school een hoog percentage leerlingen dat
een klas overslaat? En hoeveel leerlingen halen onvertraagd het diploma van de opleiding waarmee ze na
het verlaten van uw school gestart zijn? Het Nationaal
Cohortonderzoek (NCO) verzamelt en bundelt reeds
beschikbare gegevens en maakt deze beschikbaar voor
onderwijs en wetenschap om zo de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Dit verlicht onderzoeksdruk
voor scholen en biedt tegelijkertijd waardevolle inzichten voor scholen in de prestaties van (oud-)leerlingen.
Jaarlijks in oktober ontvangen Nederlandse schoolbesturen een uitnodiging tot het downloaden van ‘hun’
schoolrapportage(s). In de rapportage worden diverse leerlinggegevens overzichtelijk weergeven in grafieken met een
toelichting. Nog geen nieuwe rapportages gezien? Benader
dan uw bestuursbureau om de rapportage voor uw school
in bezit te krijgen.
Nieuw hoofdstuk: Leergroei
Hoe verhoudt de ontwikkeling van leerlingen zich tot de
landelijke ontwikkeling van leerlingen met een vergelijkbare
beginscore? Is de leergroei groter of kleiner dan verwacht?
Vanaf 2021 biedt het NCO basisscholen de mogelijkheid
een hoofdstuk “Leergroei” aan de rapportages toe te voegen. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van leerlingen
getoond door twee toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS) op verschillende momenten met elkaar te
vergelijken. Het NCO kan dit hoofdstuk toevoegen aan de
rapportage wanneer het schoolbestuur eenmalig toestem-

ming geeft om de LVS-gegevens hiervoor te gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in dit extra hoofdstuk? Laat uw
bestuurder weten dat u hieraan wilt meewerken. U heeft
tot 1 februari 2021 om zich aan te melden voor dit extra
hoofdstuk, dat in de rapportage van oktober 2021 wordt
opgenomen. Uitgebreide informatie, ook over privacy, vindt
u op www.nationaalcohortonderzoek.nl/lvs.
Bijeenkomsten
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw
rapportage en de implicaties van de gegevens. Daarom
organiseert het NCO ieder jaar regionale bijeenkomsten
waar schoolbestuurders, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers samenkomen om in gesprek te gaan over
hun resultaten.Tijdens deze regiobijeenkomsten zal een
algemene presentatie over het NCO gegeven worden met
daarnaast een specifieke focus op het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs in parallelsessies. In de parallelsessies
wordt besproken hoe figuren geïnterpreteerd kunnen worden, zal er in worden gegaan op specifieke vragen vanuit de
scholen, en wordt besproken hoe de NCO rapporten voor
verbetering van de kwaliteit kunnen worden ingezet.
Dit jaar worden de bijeenkomsten digitaal georganiseerd.
Hierbij komt het regionale karakter te vervallen.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 27 januari en
17 maart, beide van 15:00-17:00 uur.
Verzeker u van een plek en meld u snel aan via www.
nationaalcohortonderzoek.nl/informatiebijeenkomsten/.

Jos Berens (Directeur ’t Blokhuus) - De NRO rapportage is een mooie spiegel voor ons interne
gesprek m.b.t. de opbrengsten van onze school. Tevens hebben wij hierdoor goed onderbouwde informatie voor onze externe gesprekken en verantwoording.
Teun Dekker (Directeur De Kroevendonk) - Het verschijnen van de jaarlijkse NCO rapportage is
voor ons een moment om even kritisch terug te kijken. Uit dit terugkijken halen we aandachtspunten
voor bijvoorbeeld de kwaliteit van onze advisering. In de jaarrapportage staat elke keer een mooi
overzicht van de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Dit gebruiken we in de verantwoording en
het geeft extra accenten waar we in ons beleid rekening mee houden.
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