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“Scholen hebben
behoefte aan een
passend aanbod
boeken die het

schooljaar
wél overleven”.

Caroline van Alphen,
Accountmanager bij NBD Biblion

NBD Biblion,
uw specialist in duurzame

boeken voor in de klas

Als accountmanager heb ik veel
contact met klanten. Op scholen hoor
ik vaak de behoefte naar een passend
aanbod van boeken voor in de klas, die
het schooljaar wél overleven. Met deze
behoefte bent u bij NBD Biblion aan
het juiste adres.

Als klant van NBD Biblion ontvangt u
standaard:
• Stevig ingebonden boeken, inclusief
   1 jaar garantie
• Advieslijsten en recensies, opgesteld
   door onze ervaren onderwijsredactie
• 5% korting op boeken, speciaal
   voor scholen
• Bestellingen gratis verzonden
   binnen Nederland en binnen een
   week in huis

Meer weten over onze producten en
aanvullende diensten? Ga naar

boekenopschool.nl/boekenspecialist
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Inhoud mei

DNA
Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’

van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest

van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken

over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren.

Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten

– die voor elke leider in een schoolorganisatie al jaren vanzelfsprekend zijn –

als inzicht of aanbeveling naar voren kwamen. Zoals de noodzaak tot meer

aandacht voor leiderschap, omdat dit een voorwaarde is voor ontwikkeling

en verbetering van het onderwijs. Of de signalering dat er binnen ons

onderwijssysteem veel ruimte is voor autonomie voor schoolleiders, maar

dat het benutten daarvan vraagt om een houding van eigen beleid voeren

door schoolleiders en het vertrouwen daarvoor krijgen van -bestuurders.

En wat dacht je van de bevinding dat schoolleiders belangrijk zijn voor

leraren: dat het de schoolleider is die invloed heeft op werkomgeving,

werkplezier en werkdruk. Tot zover weinig nieuws dus! Toch is het een

rapport om kennis van te nemen. Naast drie hoofdaanbevelingen benoemt

het ook een aantal verbeterpunten waarbij we zelf aan zet zijn. Waaronder

het vaak ontbreken van een lerende cultuur en de professionalisering van

schoolleiders die onderdeel hoort te zijn van de kwaliteitszorg binnen de

onderwijsorganisatie. Ook moet de formele rol van meebeslissen nader

uitgewerkt worden en dient er een goede balans te worden aangebracht

tussen wat het werk vraagt en de geboden ondersteuning. De huidige

schoolorganisatie geeft vaak weinig ruimte voor ‘nieuw’ schoolleiderschap

en sluit niet goed aan bij de toegenomen complexiteit van het beroep.

Na een tijd waarin het vooral ging over schoolbesturen en leraren, is

er nu erkenning voor het belang van de rol van de schoolleider

– uiteraard in samenspel met de -bestuurder en het team.

Alles bij elkaar past het adviesrapport van de Onderwijsraad

daarmee bij het DNA van de AVS. Wij zijn immers ván

leiders en vóór leiderschap en houden ons dagelijks bezig

met het representeren, legitimeren en ontwikkelen van

leiderschap in het funderend onderwijs. Een krachtige rol

voor schoolleiders, daar sluiten wij ons bij aan! �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air mei 2018
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actueel

30 mei estafettestaking in gelderland en overijssel

‘Kom over de brug’
Op 30 mei is de volgende estafettestaking van
leerkrachten in het primair onderwijs in Gelderland en
Overijssel. Stakende leraren en schoolteams komen
bijeen op de Beestenmarkt in Deventer van 10 tot
12.30 uur. De manifestatie heeft als thema ‘Kom over
de brug’.

De AVS roept haar leden op de stakende leerkrachten te
ondersteunen. De claim die de AVS voor de schoolleiders
heeft ingediend bij de politiek is veel ruimer dan de claim
van het PO-Front. Het PO-Front gaat voor salarisverhoging en
werkdrukverlaging voor leerkrachten. De AVS gaat voor sala-
risverhoging voor de hele po-sector, nadrukkelijk ook voor
schoolleiders. Verder zijn ruimte voor innovatie, een betere
bekostiging van schoolgebouwen, voldoende ondersteunende
functies en een evenwichtig functiehuis van belang.
Een poster met daarop de claim is bijgevoegd bij deze Kader
Primair. Hang deze vooral op om ook het geluid van de
schoolleider te laten horen!

In Deventer wordt het stokje overgedragen aan Zeeland en
Zuid-Holland, de laatste provincies waar na de zomervakan-
tie nog een estafettestaking plaatsvindt. �

Meer informatie: www.pofront.nl

randvoorwaarde voor goed onderwijs

Gemeenten en schoolbesturen zetten bij
ministerie druk op goede huisvesting scholen
Gemeenten en de sectorraden in het primair en voortgezet onderwijs hebben plannen gemaakt om de
huisvesting van po- en vo-scholen te verbeteren.

Elke gemeente zet voor
de eerstkomende zestien
jaar een plan op papier
voor de schoolgebouwen.
Renovatie die de levensduur
van het gebouw verlengt,
komt net als nieuwbouw
onder verantwoordelijk-
heid van de gemeente te

vallen. En schoolbesturen
mogen zelf investeren in
gebouwen. Dat zijn de drie
belangrijkste voorstellen die
de sectorraden en de Vereni-
ging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) gaan overhandi-
gen aan het ministerie van
OCW.

Gemeenten, noch school-
besturen worden momen-
teel geprikkeld om te
investeren in schoolgebou-
wen. Het resultaat is een
gigantische achterstand
in schoolgebouwen ten
opzichte van de hui-
dige standaarden in de

bouwsector. Een gemiddeld
schoolgebouw is veertig jaar
oud. Daarbij staat de sector
voor een enorme verduur-
zamingsopgave vanuit het
klimaatakkoord. Een goed
schoolgebouw is een rand-
voorwaarde voor goed
onderwijs. �

goed onderwijs door visionair leiderschap

#wijs
choolle

iders

Je kunt niet om ons heen!
De AVS gaat voor:

Salarisverbetering voor schoolleiders
en nadrukkelijk ook voor de hele po-sector

Evenwichtig functiehuis

Voldoende ondersteunende functies

Betere bekostiging voor goede gebouwen en leermiddelen

Ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie in de school

937042-poster_001_30-Apr-18_15:16:03_walter
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actueelactueel

schoolleidersregister po

Proeverij professionaliseringsaanbod op 1 juni
Het Schoolleidersregister PO organiseert op 1 juni een ‘proeverij
professionaliseringsaanbod’ in Maarssen. Ook het AVS Centrum
Educatief Leiderschap presenteert die dag een aantal leergangen
waarvan geïnteresseerden in workshops kunnen proeven.

De dag is bedoeld voor
schoolleiders in het primair
onderwijs om kennis te
maken met de verschillende
mogelijkheden voor hun
professionalisering. Deelne-
mers kunnen proeven van
gecertificeerd professionali-
seringsaanbod in korte pitches

en proeflessen. Ook is er
letterlijk aandacht voor proe-
ven: Peter Klosse, eigenaar
van Hotel Gastronomique De
Echoput en oprichter van de
Academie voor Gastronomie,
vertelt over het belang van
professionalisering en laat
de aanwezigen kennismaken

met zijn vakgebied: proeven
en smaak.
Het AVS Centrum Educatief
Leiderschap geeft workshops
over de volgende leergangen:
Teamflow, Ondernemend
leiderschap, Bildung voor
schoolleiders, Persoonlijk lei-
derschap, Leidinggeven aan

gepersonaliseerd onderwijs
en Strategische communica-
tie & PR. �

Meer informatie:
www.schoolleidersregister

po.nl/actueel/agenda

ook verblijfsduur, herkomstland en schuldsanering indicatoren

Andere verdeelsleutel onderwijsachterstanden
Er komt een andere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen.
De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De meeste gemeenten
krijgen er geld bij. Maar omdat de nieuwe verdeling ervoor zorgt dat sommige gemeenten en scholen minder
budget krijgen, komt er een overgangsregeling van drie jaar waarin zij hun werkwijze kunnen aanpassen.

De komende jaren gaat het
budget, zoals afgesproken in
het regeerakkoord, met 170
miljoen euro omhoog voor
gemeenten. Scholen krijgen
structureel 260 miljoen euro.
In totaal gaat het om 746
euro. Scholen zetten het geld
in voor intensievere begelei-
ding van leerlingen of speci-
ale taalklassen. Gemeenten
gebruiken het vooral voor
voorschoolse educatie: voor
peuters met een risico op
een achterstand, die spelen-
derwijs de Nederlandse taal
leren op de kinderopvang.

Meer dan
opleidingsniveau
Voortaan wordt niet meer
alleen gekeken naar het
opleidingsniveau van ouders

om te bepalen welk kind
een risico heeft op een
achterstand. Ook weegt de
verblijfsduur in Nederland
mee en het herkomstland
van de ouders, en of ouders
in de schuldsanering zitten.
Het kabinet richt zich met
de nieuwe verdeelsleutel
voornamelijk op de onder-
wijskansen van kinderen die
het het hardst nodig hebben.
Er wordt meer gekeken naar
het risico op een achterstand
dan of het kind in een kleine
of grote gemeente woont.
Door de stijging van het
opleidingsniveau van ouders
daalde jaarlijks het budget
voor scholen. Zonder aanpas-
sing zou het budget jaarlijks
met 20 tot 25 miljoen euro
dalen. Met de invoering van

de nieuwe indicator en de
verdeelsystematiek blijft het
geld behouden voor de scho-
len, volgens het ministerie
van OCW.
Door de wijzigingen kan de
verdeling van het budget
elk jaar worden aangepast
aan de ontwikkelingen op

scholen, in gemeenten en/of
de actualiteit. Tot nu toe was
de verdeling voor gemeenten
gebaseerd op verouderde
data uit 2009.

Minder administratie
Verder zal de nieuwe syste-
matiek voor minder adminis-
tratieve rompslomp zorgen,
aldus OCW. De scholen hoe-
ven niet langer met ouders
formulieren in te vullen om
aanspraak te kunnen maken
op de achterstandsmiddelen.
Voortaan wordt op basis
van de indicator door het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) gekeken welke
scholen welk budget krijgen:
minder arbeidsintensief en
minder foutgevoelig. �

Foto: Bas Kijzers
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actueel

vanuit actieplan gelijke kansen

Tot 31 mei aanvragen subsidie
doorstroomprogramma’s po-vo
Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor
doorstroomprogramma’s die de overgang van het primair naar het voortgezet
onderwijs verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS-I.

Het gaat om leerlingen die
op een hoger niveau kunnen
presteren maar minder onder-
steuning of hulpbronnen
tot hun beschikking hebben
dan hun klasgenoten. Door

deelname vergroten zij hun
kennis en vaardigheden.
Een van de voorwaarden is
dat het doorstroomprogram-
ma wordt vormgegeven door
minimaal een basisschool

en een middelbare school.
Dat programma moet mini-
maal honderd uren omvatten,
die zijn verdeeld over het laat-
ste half jaar van groep 8 en de
eerste helft van de brugklas.

nieuw discussievoer inclusief versus exclusief onderwijs

‘Kinderen met gedragsproblemen presteren
beter in speciaal dan regulier onderwijs’
Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit
Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve leerlingen met
gedragsproblemen. Deze bevinding strookt niet met de huidige trend richting steeds meer inclusief onderwijs.

In veel landen wordt al
jarenlang gediscussieerd
over de vraag of leerlingen
met gedragsproblemen
in het regulier of speciaal
onderwijs thuishoren. Naast
het uitgangspunt ‘inclusie
voor alle leerlingen’ is er
een tweede visie – ‘regulier
als het kan, speciaal als het
moet’ – die stelt dat enkel
het speciaal onderwijs in de
sterk geïndividualiseerde
onderwijsbehoeften van
sommige leerlingen kan
voorzien.
In haar proefschrift volgt
Inge Zweers leerlingen met
gedragsproblemen die bij
de start van het onderzoek
in het regulier onderwijs
zaten en die een aanvraag
voor extra ondersteuning
hadden ingediend. Sommige

leerlingen bleven in het
regulier onderwijs en kre-
gen daar extra ondersteu-
ning (inclusieve leerlingen);
andere leerlingen werden
verwezen naar het speciaal
onderwijs (exclusieve leer-
lingen). Zweers volgde beide
groepen anderhalf jaar.

Rol leraar
De inclusieve en exclusieve
leerlingen verschilden niet
in leerlingfunctioneren van
elkaar vóór plaatsing, maar

hun leraren verschilden wél.
De leraren van inclusieve
leerlingen rapporteerden
lagere self-efficacy in de
klas en positievere attitudes
ten aanzien van inclusief
onderwijs dan leraren van
exclusieve leerlingen. Aspec-
ten van leerlingfunctioneren
zijn dus geen bepalende
factoren voor de keuze voor
plaatsing van leerlingen met
gedragsproblemen, terwijl
leraarfactoren wel een rol
spelen.

Betere prestaties
Na anderhalf jaar presteer-
den exclusieve leerlingen
gemiddeld genomen beter
dan vergelijkbare inclusieve
leerlingen. Deze bevinding
strookt niet met de huidige
trend richting steeds meer
inclusief onderwijs. Eenvou-
digweg alle leerlingen met
gedragsproblemen in het
regulier onderwijs handha-
ven lijkt niet nastrevens-
waardig. Plaatsing in het
speciaal onderwijs kan het
academisch en sociaal-emo-
tioneel functioneren van
leerlingen met gedragspro-
blemen duidelijk bevorde-
ren en vormt een realistisch
alternatief voor inclusie in
het regulier onderwijs. �

Het subsidieplafond voor
2018 is 9 miljoen euro.
Per aanvraag wordt maximaal
124.000 euro toegekend.
Als het aantal aanvragen
hoger is dan het subsidiepla-
fond, wordt de toewijzing bij
loting bepaald. Het budget is
verdeeld over drie regio’s, om
regionale spreiding van de
doorstroomprogramma’s te
bevorderen. �

Meer informatie en aanvragen:
www.dus-i.nl/subsidies/
doorstroomprogrammas-po-vo
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instemming mr vereist bij voornemen tot fuseren

Kabinet schaft fusietoets af
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om
te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare
scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden
instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld
met daarin een onderbouwing voor de keuze om te fuseren.

Fuseren wordt vanaf school-
jaar 2018/2019 al gemak-
kelijker. Dat is vooral een
uitkomst voor schoolbesturen
in krimpregio’s. Het afschaf-
fen van de fusietoets zorgt
er overigens niet voor dat er
automatisch meer grote scho-
len komen, aldus het minis-
terie van OCW. Vaak gaat het
om bestuurlijke fusies en
blijven leerlingen gewoon in

hetzelfde gebouw met dezelf-
de leraren les krijgen. In som-
mige situaties is het juist zo
dat grote schoolbesturen het
mogelijk maken kleine scho-
len overeind te houden.

Terughoudend
Scholen waren tot nog toe
terughoudend met fuseren
omdat besturen de fusietoets
ingewikkeld en ondoorzichtig

vinden. Daardoor werden
fusies uitgesteld of werd
er gekozen voor minder
intensieve samenwerking.
Het kabinet wil af van die
drempel, zodat scholen de
ruimte te krijgen om hun
onderwijsaanbod toekomst-
bestendig te maken.

Instemming MR
Ook kozen schoolbesturen

soms voor alternatieve
constructies om de fusie-
toets te mijden. Daardoor
hadden leraren en ouders
geen invloed meer op de
samenwerking. Door een
fusie makkelijker te maken,
kan de medezeggenschaps-
raad gebruikmaken van het
instemmingsrecht.
Het zal enige tijd duren om
de fusietoets ook uit de wet te
halen. Tot die tijd vindt enkel
nog een procedurele toetsing
plaats. De onafhankelijke
toetscommissie CFTO wordt
opgeheven. Voor het mbo en
het hoger onderwijs blijft de
fusietoets wel gelden, omdat
fusies in deze sectoren sneller
raken aan de keuzevrijheid
van studenten. _

aanmelden tot 1 juni

Uitbreiding pilot 10-14 onderwijs
Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14
onderwijs’. Deze staat open voor nieuwe aanmeldingen. “Scholen kunnen met
10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in
een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen voor 10-14 onder-
wijs, ook wel ‘tienerscholen’
genoemd, zijn een innova-
tieve samenwerkingsvorm
tussen scholen voor primair
en voortgezet onderwijs.
10-14 scholen willen leerlin-
gen een betere aansluiting
en een geleidelijke overgang
bieden door hen te stimu-
leren en meer maatwerk te
bieden. Kinderen die daaraan
toe zijn, kunnen bijvoor-
beeld vo-vakken al in groep
7 en 8 volgen of kunnen ach-
terstanden op lezen en reke-
nen in de eerste twee klas-
sen van het vo wegwerken.

Leerlingen krijgen zo meer
tijd om een weloverwogen
keuze te maken voor het
schoolniveau dat bij hen
past.
Dit schooljaar is een pilot
gestart met zes 10-14 scho-
len. De deelnemende scho-
len moeten minimaal een
basisarrangement hebben,
elk schoolbestuur heeft een
informatieplicht jegens de
(gemeenschappelijke) mede-
zeggenschapsraden en de
scholen nemen verplicht
deel aan het monitorings-
onderzoek dat Oberon voor
OCW uitvoert.

Per 1 augustus 2018 kan
een tweede lichting scholen
instromen in de pilot en deel-
nemen aan het onderzoek van
Oberon. Scholen kunnen zich
hiervoor tot 1 juni aanstaande
melden. Uiterlijk 1 juli wordt
beslist welke scholen volgend
schooljaar mogen deelnemen.
Slob benadrukt dat scholen
die willen starten “van tevo-
ren goed hebben nagedacht
over het waarom en waartoe,
over de manier waarop ze het
concept willen implemente-
ren en hoe ze hun medewer-
kers daar gedegen op willen
voorbereiden.”

Monitoringsonderzoek
Het onderzoek van Oberon
gaat over de succes- en
belemmerende factoren van
10-14 onderwijs. Het richt
zich ook op de effecten, zoals
tussentijdse doorstroom, de
score op de eindtoets po, het
schooladvies dat leerlingen
bij 12 jaar krijgen, het advies
bij 14 jaar en de onderwijs-
positie van deze leerlingen
in het derde leerjaar van het
voortgezet onderwijs. _

Scholen die interesse hebben
in te stromen in de tweede
lichting van de pilot kunnen
hierover tot 1 juni aanstaan-
de contact opnemen met
h.c.ouwens@minocw.nl

Een regiegroep beoordeelt
de aanvragen en neemt hier
uiterlijk 1 juli een besluit
over.
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actueel

leerlingen met hoger opgeleide ouder(s) volgen vaker tto

Sterkste groei tweetalig onderwijs op havo
De meeste leerlingen die tweetalig onderwijs volgens zitten op het vwo, maar ten opzichte van vorig schooljaar
is de groei het sterkst op het havo. Dit blijkt uit het rapport ‘Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs’
dat Nuffic eind april publiceerde.

In schooljaar 2017/2018 bie-
den 119 middelbare scholen
in het voortgezet onderwijs
tweetalig onderwijs (tto) aan.
Het vaakst bieden scholen tto
aan op het vwo (120 afdelin-
gen), gevolgd door het havo
(63 afdelingen) en het vmbo
(31 afdelingen). In 2017/2018
zijn er in totaal 36.254
tto-leerlingen. Hiervan zit
76,9 procent op het vwo,
14,4 procent op het havo en
8,7 procent op het vmbo.
De groei van het aantal tto-
leerlingen ten opzichte van
schooljaar 2016/2017 is het
sterkst op het havo (28,9 pro-
cent). Op het vmbo is de
groei 9,9 procent en op het
vwo 4,4 procent. Het aantal
scholen dat tto aanbiedt

is niet gegroeid. Dat komt
omdat scholen vaak starten
met het aanbieden van tto
op het vwo en pas daarna,
als het goed loopt, het aan-
bod uitbreiden naar havo of
vmbo. Tweetalig onderwijs
bestaat al veel langer op het
vwo (sinds 1989) dan op het
vmbo (sinds 2010).

Segregatie
Uit het rapport blijkt verder
dat het opleidingsniveau
van ouders de grootst segre-
gerende factor is in het tto-
onderwijs. Leerlingen met
een of twee hoger opgeleide
ouders volgen vaker tto (7,7
procent) dan kinderen van
wie niet minstens één ouder
hoger opgeleid is (5 procent).

In absolute aantallen hebben
de meeste ouders van tto-
leerlingen een Nederlandse
achtergrond, maar verhou-
dingsgewijs volgen kinderen
van ouders met een migra-
tieachtergrond vaker tto.
De participatie van kinderen

van ouders met en zonder een
migratieachtergrond is rela-
tief gelijk binnen het tto.

Meer vertrouwen
Het rapport concludeert dat
tweetalig onderwijs meer ver-
trouwen geeft voor vervolg-
onderwijs. In totaal verwacht
81,4 procent van de tto-
leerlingen geen problemen
met taal tijdens hun vervolg-
opleiding. Bij de leerlingen
die geen tto volgen is dit per-
centage 57,9 procent. Van de
tto-leerlingen is 70,9 procent
van plan naar het buitenland
te gaan tijdens hun toekom-
stige studie, ten opzichte van
57,5 procent van hen die geen
tto hebben gedaan. �

arbeidsmarktplatform po

Aanmelden project ‘Samenwerken aan werkdruk’
tot 1 juni
Schoolleiders die de werkdruk op hun school willen aanpakken, kunnen deelnemen aan het project
‘Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO’. Daarin staan samenwerking en de dialoog in
het team centraal.

Scholen die deelnemen
maken werkdruk binnen
het team bespreekbaar en
krijgen inzicht in de factoren
die werkdruk veroorzaken.
Het team bedenkt zelf oplos-
singen voor de knelpunten
waardoor werkdruk ontstaat.
Het teamgesprek gaat over
vragen als: Is er sprake van

werkdruk? Weet je waar de
oorzaak ligt? Wat kun je aan
werkdruk doen? Daarna gaan
teamleden samen aan de slag
om de gekozen maatregelen
in de praktijk te brengen.

Positieve resultaten
In 2017 voerde het Arbeids-
marktplatform PO het

project voor de eerste keer
uit. Aan deze pilot deden
vijf heel verschillende
scholen mee die werkten
met het stappenplan uit
de Wegwijzer werkdruk
van TNO. De nameting liet
positieve resultaten zien:
leerkrachten ervaren meer
sociale steun van collega’s en

leidinggevenden en vinden
dat de cultuur in de school is
verbeterd. �

Belangstellende  scholen
kunnen zich tot 1 juni
aanmelden bij het
Arbeidsmarktplatform PO
via info@arbeidsmarkt

platformpo.nl
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‘een  d eel  va n  d e  o pl o s sin g  z i t  in  h e t  o n d erw i j s ’

Brede schooladviezen en dito brugklassen,

langere brugperiodes, tienerscholen, Passend

onderwijs… Op talloze manieren werken

scholen aan gelijke kansen voor kinderen.

De tweedeling neemt echter nog steeds toe.

Geen wonder: ongelijkheid zit ingebakken in

de maatschappij. Vragen we niet te veel van

scholen? tekst marijke nijboer

Opnieuw luidt de
Inspectie van het
Onderwijs de noodbel in
de Staat van het Onderwijs.
De oplopende segregatie
van scholen bedreigt de
kwaliteit van het onder-
wijs, juist op scholen met
veel kinderen van laagop-
geleide ouders. De inspec-
tie ziet het onderwijsveld
uiteenvallen. “Enerzijds
komen er meer scholen
met een heel specifiek
aanbod, zoals technasia
of scholen met tweetalig
onderwijs. Daar sturen
academisch geschoolde
ouders kun kinderen
naar toe”, zegt Inge de

Wolf, projectleider en hoofdauteur van de Staat van het
Onderwijs, en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit
Maastricht. Het is prima dat ouders wat te kiezen heb-
ben, zegt zij. “Maar we moeten ons wel bewust zijn van
de keerzijde. Zo kunnen problemen zich concentreren op
bepaalde scholen. Op sterk gesegregeerde scholen met
een uitdagende leerlingpopulatie zie je een groeiend lera-
rentekort. Wij vrezen dat de kwaliteitsverschillen tussen
scholen verder gaan toenemen.”
Dat zegt ook onderwijssocioloog Paul Jungbluth.
“Kansrijke ouders zoeken kansrijke scholen. Dreigt het
toch mis te gaan, dan kopen ze bijles in. Ook wanneer
hun kinderen vastlopen zonder dat de leraar dat heeft

thema � gelijke k ansen

Over het thema

Het onderwijs zou alle leerlingen in principe
gelijke kansen moeten bieden, maar
kansenongelijkheid is toch al jaren een
terugkerend issue in de sector. Recentelijk nog
in de Staat van het Onderwijs van de inspectie.
Ongelijkheid is een breed maatschappelijk
probleem, dat in ons huidige onderwijssysteem
niet zomaar even te fiksen is door alleen
scholen. Waar staan we, wat werkt wel en
wat niet, en hebben de initiatieven om gelijke
kansen te creëren zin? Maakbaarheid kent
immers ook grenzen… We vroegen het aan Inge
de Wolf, projectleider en hoofdauteur van de
Staat van het Onderwijs en onderwijssocioloog
Paul Jungbluth. Programmaleider Monaïm
Benrida van de Gelijke Kansen Alliantie, in
2016 op initiatief van het ministerie van OCW
opgericht, geeft een update van het effect
hiervan tot nu toe.
Dat leidinggevenden in het funderend onderwijs
zich zeer verantwoordelijk voelen en zich
extra inspannen voor het aanpakken van
kansenongelijkheid, blijkt uit een rondgang
langs enkele bevlogen en ondernemende
collega’s. Voor een succesvolle aanpak is
samenwerking met en inzet van andere partijen
echter onontbeerlijk: ouders, andere sectoren,
de gemeenschap, overheid. “Kansengelijkheid
is een zoektocht. Het is vaak een kwestie van de
lange adem om commitment te creëren, maar
het lukt wel.”
Tot slot een kijkje in de wereld van het
schaduwonderwijs en de invloed hiervan op
kansenongelijkheid. Louise Elffers schreef
er onlangs het boek ‘De bijlesgeneratie –
opkomst van de onderwijscompetitie’ over.
“Schaduwonderwijs mag geen voorwaarde
worden om succesvol te zijn”, waarschuwt de
onderwijskundige.

“Koester hoge verwachtingen:
dát werkt”, zegt Inge de Wolf,
projectleider en hoofdauteur
van de Staat van het Onderwijs,
en bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit Maastricht.
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‘een  d eel  va n  d e  o pl o s sin g  z i t  in  h e t  o n d erw i j s ’

gemerkt. Mensen die bijlessen geven verbazen zich over
het lage onderwijsniveau. De kansarme groepen moeten
het daar echter mee doen. Zo groeit het verschil tussen
de onder- en bovenkant verder. Er is te veel zwak onder-
wijs voor kansarmen.”
Jungbluth bestudeerde de afgelopen tien jaar het
onderwijs in Zuid-Limburg. “De kansenongelijkheid is
daar net zo groot als in Rotterdam, al wonen er weinig
allochtonen. De oude industrie en mijnbouw trokken
ooit grote groepen laaggeschoolde arbeiders, over wier
nageslacht het ministerie en de onderwijsinspectie zich
nu zorgen maken.” De inzichten uit zijn onderzoek zijn
volgens Jungbluth in grote lijnen ook van toepassing
voor de rest van het land.

Toegevoegde waarde Met de factoren IQ en oplei-
dingsniveau van de ouders kun je de score op de eind-
toets aardig voorspellen, zegt Jungbluth. “Je vergelijkt de
individuele scores met wat je zou verwachten op grond
van die twee factoren. Het verschil tussen de verwachte

Kansarm/kansrijk:

uitkomst en de werke-
lijke scores zegt iets over
de toegevoegde waarde
van de school.” Hij ziet
een groot verschil tus-
sen scholen: “De zwakste
20 procent scholen scoort
gemiddeld zes citopun-
ten lager dan de hoogste
20 procent. Dat komt
neer op een verschil van
twee à drie schooltypen.”
Volgens de inspectie is
een belangrijke reden
voor het afglijden van
de leerresultaten een
gebrek aan ambitie bij

scholen. Jungbluth komt in Limburg tot dezelfde con-
clusie. “Met deze cijfers houden wij de scholen jaar na
jaar een spiegel voor. Je verwacht dat ze dan in actie
komen, maar dat gebeurt niet.” Hij begrijpt wel hoe dat

Onderwijssocioloog Paul
Jungbluth: “Er is te veel zwak
onderwijs voor kansarmen.”

Foto’s: Hans Roggen

hoe dichten we de kloof?
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is inderdaad een maatschappelijk probleem, maar gaat
ook in het onderwijs steeds sterker spelen. Het onderwijs
is één van de partijen waar oplossingsrichtingen zitten.
Het niveau van je diploma bepaalt nu meer dan ooit je
kans op een goede loopbaan, geluk, gezondheid. En het
stapelen van opleidingen was de laatste jaren moeilij-
ker geworden. We delen kinderen al jong in niveaus in,
terwijl het schooladvies veel bepalender is geworden.
Dat snappen hoogopgeleide ouders, die alles doen om
het advies naar boven te laten bijstellen. Zo verscherpt de
tweedeling.”
Leerkrachten geven kinderen van hoogopgeleide ouders
vaker hogere schooladviezen. Bewustwording over
de eigen vooroordelen kan hier verschil maken, zegt
De Wolf. “We zijn allemaal mensen, maar heb het hier
over op school en ga na of dat bij jullie ook het geval is.
Leg als extra check het leerlingvolgsysteem of de eind-
toets naast het advies. En kijk waar je leerlingen na twee

g e l i j k e  k a n s e n  a l l i a n t i e

‘Het vraagt ook om inzet van allerlei andere partijen
naast het onderwijs’

Op initiatief van
het ministerie van
OCW werd in 2016
de Gelijke Kansen
Alliantie opgericht.
Een sympathiek
initiatief, maar
zet het ook zoden

aan de dijk? Programmaleider
Monaïm Benrida: “We zien positieve
ontwikkelingen.”

“Ons vertrekpunt is de pedagogische

driehoek: thuis, omgeving en school”,

vertelt Benrida. “Om kinderen maximaal

hun talenten te laten ontplooien, moeten

ze dat wat ze op school leren, ook buiten

de school kunnen oefenen en zich eigen

maken.”

De alliantie opereert daarom lokaal, met

maatschappelijke partners. “We willen de

leraar faciliteren. Met behulp van instru-

menten en netwerken vanuit de alliantie

kan hij beter bepalen wat een leerling

nodig heeft. Kan een kind bijvoorbeeld

thuis geen ondersteuning verwachten, dan

is een coachingstraject wellicht een oplos-

sing. Voor kinderen die vanwege geldge-

brek niet kunnen meedoen aan sport of

muziek, kun je een potje aanspreken.”

Medewerkers van de alliantie gaan in

gesprek met het scholenveld in zestig

grote gemeenten en een paar landelijke

gebieden over gelijke kansen. Benrida:

“We kijken of een van onze bewezen effec-

tieve interventies aansluit bij wat zij nodig

hebben.” Zo wordt op het IJsselcollege in

Capelle aan den IJssel het Goal Setting

Programma uitgerold. Leerlingen omschrij-

ven hun ideale toekomst én de toekomst

die ze willen vermijden. Ze werken hun

plannen uit in specifieke doelen, inclusief

obstakels en mogelijke oplossingen. Daar-

na gaan ze met één doel op de foto. Die

foto’s worden in de school opgehangen.

Elke jongere krijgt steun van een coach uit

het bedrijfsleven bij het toewerken naar

zijn doelen.

Benrida: “Wij richten ons in eerste instan-

tie op de believers, de voorlopers: partijen

die hier graag mee aan de slag willen. We

zien veel enthousiasme en uitstekende

schoolleiders en leraren. Uiteindelijk wil-

len we iedereen bereiken. Het tackelen

van kansenongelijkheid zal echter veel tijd

kosten en vraagt ook om inzet van aller-

lei andere partijen naast het onderwijs.

Gelukkig zien we al positieve ontwikkelin-

gen; de eerste, voorzichtige effecten van

onze interventies.”

Meer informatie: www.gelijke-kansen.nl

komt. “De laatste schoolbegeleidingsdienst in de regio is
opgeheven. En de onderwijsachterstandsgelden vormen
hier geen zinvolle bedragen meer. Veel ouders hebben
een mbo-opleiding, maar zijn werkloos. Er is armoede.
In Rotterdam ook, maar daar heeft de gemeente geld
beschikbaar. En het rijk vult dat aan. Kansarme kinderen
in de Randstad krijgen dankzij een cumulatie van regelin-
gen zes tot acht keer zoveel budget als kinderen buiten
de grote steden.”
De inspectie roept, om de achteruitgang te keren, de
politiek op duidelijker te formuleren wat ze van het
onderwijs verwacht. De Wolf: “Er is weinig consensus
over wat belangrijk is in het onderwijs. Daardoor worden
leraren en schoolleiders overladen met allerlei opdrach-
ten. Wij pleiten ervoor om veel gerichter te sturen. Laten
we beslissen wat we echt belangrijk vinden; drie à vier
dingen, waarbij je zeker aan gelijke kansen kunt denken.
Scholen kunnen dan zelf beslissen wat ze eventueel nog
extra doen.”

Maatschappelijk probleem maar… De tweedeling
tussen kansarm en kansrijk manifesteert zich overal: in
het gezinsleven, leefstijlen, buurten, de gezondheidszorg,
het verenigingsleven... Hoe reëel is het om van scholen
een oplossing te verwachten? De Wolf: “De tweedeling

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

Leraren moeten tegen de klippen op zorgen dat iedereen

alsnog gelijk wordt – ook al is dat niet realistisch. Want:

“Intelligentie is in hoge mate erfelijk”. Dat zegt filosoof

Kees Vuyk in zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid.

Over het failliet van het verheffingsideaal (2017). Hij

constateert dat inmiddels bijna alle bovengemiddeld

slimme Nederlanders de opleiding kunnen volgen die zij

aankunnen – bij allochtonen is dat overigens nog niet

zo. Vuyk ziet een nieuwe tweedeling: tussen hoog- en

laagopgeleiden. Die leidt tot een nieuwe ongelijkheid

in de vorm van verschillende, van elkaar gescheiden

gemeenschappen op basis van intelligentie.

thema _ gelijke k ansen

of drie jaar in het voortgezet onderwijs zitten: misschien
valt daar van te leren.”
Volgens de Staat van het Onderwijs kijkt 95 procent van
de scholen bij het schooladvies ook naar gedragskenmer-
ken, en 43 procent naar de thuissituatie. Dat begrijpt De
Wolf. “Maar realiseer je wel dat een specifieke groep een
onrustige thuissituatie heeft en problematisch gedrag
vertoont. Zet die groep niet per definitie op achterstand.
Een leerkracht in Amsterdam Zuidoost vertelde mij: ‘Ik
geef een leerling met een ongunstige thuissituatie altijd
een één niveau lager advies dan ik anders zou doen.’ Dat
was goed bedoeld, zij wilde zo’n kind een succeservaring
meegeven. Maar je beïnvloedt de schoolloopbaan van dat
kind heel sterk, omdat stapelen lastig is. Koester hoge
verwachtingen: dát werkt.”

Brede brugklas Het onderwijs ontplooit allerlei
initiatieven om de kloof te dichten, zoals brede schoolad-
viezen en dito brugklassen, en een langere brugperiode.
Jungbluth is sceptisch: “Vwo’ers gaan niet naar die brede
brugklassen; die gaan naar categorale scholen. Op die
brede scholen zitten ook de 30 procent zwakste eind-
toetsscoorders. Die worden daar tijdens de brugperiode
geconfronteerd met iets waarvan ze al overtuigd waren
dat ze het niet konden. Zie dat dan nog maar te repa-
reren.” Maar De Wolf is positief: “Dit zijn uitstekende
initiatieven. Ik denk dat het nog te vroeg is om daarvan
het effect te zien. Kansenongelijkheid werk je niet in een
paar jaar weg.”
De beste weg naar betere onderwijskansen volgens
Jungbluth? “Zeer goed opgeleide en gemotiveerde lera-
ren geven beter onderwijs. We moeten naar betere
opleidingen.” Hij is blij met de academische pabo’s.
“Al hoor ik dat de besten onder de afgestudeerden liever

doorstuderen.” De Wolf zegt dat de overheid kan helpen
om scholen met veel kansarme leerlingen aantrekke-
lijk te maken. “Zorg voor de beste leraren, het mooiste
gebouw en hoge onderwijskwaliteit.”
Maar dat kost geld. En de onderwijsachterstandsgel-
den zijn flink teruggeschroefd, van t 431 miljoen in
2010/2011 naar t 267 miljoen nu. Moet de overheid niet
de hand in eigen boezem steken? De Wolf: “Werken aan
gelijke kansen is in ieder geval lastig wanneer je min-
der middelen tot je beschikking hebt.” Jungbluth: ”We
hebben door de jaren heen bezuiniging op bezuiniging
gestapeld. We hebben de allochtone leerling geherdefini-
eerd als degene die in het buitenland geboren is. Terwijl
de meesten thuis alleen hun eigen taal spreken en naar
tv-programma’s uit hun moederland kijken. Het hele ach-
terstandenbeleid stelt bijna niks meer voor.” _

“Initiatieven als brede
brugklassen zijn uitstekend,
maar het is nog te vroeg om
daarvan het effect te zien.”
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zo ek en  n a a r  g el i j k e  k a n s en  vo o r  a l l e  k in d er en

thema _ gelijke k ansen

‘We voeren ambitiegesprekken
met leerlingen én hun ouders’
Hans van der Molen, bestuursvoorzitter van
het Eemsdeltacollege in Delfzijl/Appingedam
(Groningen) maakt zich sterk voor samenwerking
tussen po, vo en mbo om in een krimpende
regio om te gaan met de sociaaleconomische
en culturele uitdagingen van de overgebleven
bevolking.

“Kansengelijkheid is een zoektocht. Deze regio scoort
hoog op laaggeletterdheid, lage inkomens, werkloos-
heid en uitkeringen. Een deel van onze leerlingen heeft
dus meer nodig dan taal en rekenen alleen. Met alle
scholen van po tot en met mbo hebben we daarom een
programma ontwikkeld waarin naast cognitieve elemen-
ten ook aandacht is voor ict, ondernemend gedrag en
het vergroten van het ambitieniveau. We laten zien wat
werken betekent, welke (loopbaan)mogelijkheden er zijn
en leren leerlingen zelf het initiatief te nemen. Ik vind
kansengelijkheid een opdracht van de school, waarbij we
ook van ouders wel meer mogen verwachten.

Dit jaar zijn we op alle scholen gestart met ambitiege-
sprekken met leerlingen én hun ouders. Het mooie is
dat leerlingen leren te verwoorden wat ze willen berei-
ken, waarbij er tevens een andere interactie met leraren
ontstaat.

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn er kansen
genoeg. Veel bedrijven hebben zelfs de grootste moeite
om hoogopgeleiden te krijgen.
Als bestuurder richt ik me op de eerste plaats op kwali-
tatief goed onderwijs. Dat is best een uitdaging gezien
factoren als krimp en populatie. Daarnaast zorg ik
zowel intern als extern voor bewustwording over het
belang van dit soort programma’s. Voor zaken die bui-
ten het onderwijs liggen, zoals de coördinatie van zo’n
programma, vind ik een bijdrage van de gemeenschap
gerechtvaardigd. Het is vaak een kwestie van de lange
adem om bij mensen commitment te creëren, maar het
lukt wel. We krijgen bijvoorbeeld subsidies van OCW en
Economic Board Groningen.
Persoonlijk voel ik me zeer verantwoordelijk voor een
mooie toekomst voor alle leerlingen. Na veertig jaar in
het vak maak ik me wel zorgen over ons onderwijssys-
teem. Het is veel te fijnmazig en de schotten zijn moeilijk
te doorbreken. Ook zie ik de problemen in het vmbo gro-
ter worden. Iedereen vindt het vmbo geweldig, maar wel
voor het kind van de buren. Dit is een maatschappelijk
vraagstuk, uiteindelijk zal denk ik een stelselwijziging
nodig zijn. Als we die discussie niet voeren, blijft het
werken met lapmiddelen.”

Ondanks alle initiatieven nemen tegenstellingen toe. Vier leidinggevenden uit het onderwijs

over waarom en hoe zij zich extra inspannen voor kansengelijkheid op school.

tekst daniëlla van ‘t erve

‘ i e d e r e e n  v i n d t  h e t  v m b o
g e w e l d i g ,  m a a r  w e l  vo o r  h e t
k i n d  v a n  d e  b u r e n ’
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zo ek en  n a a r  g el i j k e  k a n s en  vo o r  a l l e  k in d er en

>

‘Ieder kind heeft een talent’
Aziem Jarmohamed, directeur van de Imelda-
school (po), is een van de aanjagers van de
Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie.

“Het onderwerp is veel breder dan alleen gelijke
kansen tussen kinderen. Het gaat ook over gelijke
behandeling van bijvoorbeeld mbo- en hbo-studenten,
tussen jongens en meisjes, maar ook op het gebied van
afkomst en talent. Ieder kind heeft een talent en ik zie
het als een belangrijke taak van de school om dat talent
te ontdekken en ontwikkelen. Taal en rekenen zijn
belangrijk, maar het welzijn van een kind staat voor mij
op nummer 1. Als een kind lekker in zijn vel zit, zal het
beter leren en presteren.

Wij gaan met elke ouder in gesprek over wat nodig is
om hun kind zijn talent te laten ontwikkelen. We pro-
beren partijen bij elkaar te brengen om dat mogelijk
te maken. In Rotterdam hebben we bijvoorbeeld de
schoolsportverenigingen, waar leerlingen van verschil-
lende scholen samen kunnen sporten. Helaas ontbre-
ken de financiële mogelijkheden om hen daarna een
lidmaatschap aan te bieden voor een sportvereniging.
Kansengelijkheid is een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. In Rotterdam heeft ongeveer de helft van de
inwoners een migrantenachtergrond, daar kun je niet
omheen. Van verschillen kun je leren. Door het gesprek
aan te gaan, ga je dingen anders bekijken, wat tot
betere resultaten leidt. Organisaties met medewerkers
met verschillende achtergronden zijn dan ook succes-
voller dan organisaties waarin iedereen hetzelfde is.
Leren samenwerken is dus essentieel en dat kun je kin-
deren op school al bijbrengen. Vervolgens is het ook aan
de samenleving om een handreiking te bieden. Iemand
met talent moet goed gecoacht worden, want alleen red
je het niet. En dat is ook kansengelijkheid: zorg ervoor
dat je iedereen als gelijke behandelt en biedt hulp daar
het waar nodig is.”

‘a l s  e e n  k i n d  l e k k e r  i n  z i j n
v e l  z i t ,  z a l  h e t  b e t e r  l e r e n  e n
p r e s t e r e n ’
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‘We verbreden
onze focus’
Yolande de Beer is rector van het Marnix
Gymnasium in Rotterdam en voorzitter van
de Stuurgroep van de Talentenklassen. Hierin
volgen jaarlijks 120 leerlingen uit groep 8
op woensdagmiddag alvast een programma
op een vo-school. Deze leerlingen hebben
potentie voor gymnasium of havo/atheneum,
maar komen daar niet vanzelfsprekend terecht
door hun sociaaleconomische achtergrond of
taalachterstand.

“Jongeren zijn de toekomst. Kansengelijkheid is daarom
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin scho-
len een belangrijke rol vervullen. Dat begint al met het
schooladvies. Ik zie hierin nu te veel willekeur, en pleit
ervoor dat daarnaast een eindtoets weer direct mee gaat
tellen. De leerlingpopulatie op het Marnix Gymnasium
is de laatste jaren steeds gevarieerder geworden, maar ik
denk dat dat nog niet op veel gymnasia het geval is. Door
de Talentenklassen lukt het om meer kinderen met een
migrantenachtergrond binnen te krijgen. Ze zijn trots en
enorm gemotiveerd om te presteren. Dat hun zelfvertrou-
wen groeit, is misschien wel de belangrijkste opbrengst.
Het programma betalen we zelf, maar de gemeente en
OCW dragen ook bij. Dit soort initiatieven die segregatie
effectief tegengaan, zouden structureel door de overheid
betaald moeten worden. Nu blijft het elk jaar onzeker of
het weer door kan gaan.

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

Dat migrantenleerlingen het vervolgens minder goed
doen dan anderen, herken ik. In verhouding zijn ze over-
vertegenwoordigd in de groep zittenblijvers of school-
verlaters. Een taalachterstand wordt vaak in het derde
jaar op het vwo pas goed zichtbaar. Waar de meeste
leerlingen vijf synoniemen voor een woord kennen, ken-
nen zij er twee en dat kan ze opbreken. Daarnaast vraagt
deze doelgroep om een andere mindset van docenten.
Leerlingen met een migrantenachtergrond zijn vaak
niet gewend om kritisch te zijn of vragen te stellen.
Ze hebben vaker te kampen met een mismatch tus-
sen school-, straat- en thuiscultuur. Bij een slecht cijfer
zoeken ze soms sneller hun toevlucht in straatgedrag:
stoer doen, onverschilligheid of een grote mond. Met de
Transformatieve School, een onderzoeksproject van
socioloog Iliass El Hadioui, leren docenten in te spelen
op wat deze leerlingen nodig hebben. Na twee jaar zien
we duidelijk effect: collega’s zijn opener, het omgaan
met straatgedrag is niet meer iets wat iedere docent zelf
moet zien op te lossen. Een volgende stap kan zijn dat we
in onze didactiek meer ruimte geven aan andere taal- en
cultuurgebieden. We laten nu de Arabische wereld bij-
voorbeeld nog behoorlijk links liggen. Als we onze focus
verbreden, spreken we deze leerlingen veel meer aan.
En we verbreden de horizon van alle leerlingen, wat voor
iedereen een stap vooruit betekent.”
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thema _ gelijke k ansen

‘Door samenwerken kun je echt
verschil maken’
Gertrude Abbring is stedelijk programma-manager ABC in Amersfoort. Sinds 2000 werken scholen,
kinderopvang en welzijnsorganisaties per wijk samen in Amersfoortse Brede Combinaties (ABC’s) aan
het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

“De conclusie uit de Staat van het Onderwijs dat ver-
schillen op alle fronten toenemen, vind ik herkenbaar.
Ook in Amersfoort laten veel hoogopgeleide ouders
hun kinderen buiten de wijk naar school gaan of kopen
extra ondersteuning in. Daardoor neemt de kansenon-
gelijkheid toe. We bekijken nu hoe we zelf huiswerkbe-
geleiding kunnen aanbieden en we zijn bezig met het
opzetten van een zomerschool. Hierdoor kunnen we de
kinderen die het juist zo hard nodig hebben, iets extra’s
bieden zodat hun kansen toenemen. Door samenwerken
kun je echt verschil maken. Dat blijkt uit onderzoek
van onderwijssocioloog Paul Jungbluth bijvoorbeeld,
maar we merken het zelf ook. Toen we vijftien jaar
geleden begonnen, waren de werelden tussen ‘zwarte’
en ‘witte’ kinderen heel erg gescheiden. Zo bestaat ABC
Kruiskamp-Koppel uit een van oorsprong zwarte basis-
school, een witte basisschool en een school voor speciaal
basisonderwijs. Met alle partners organiseren we activi-
teiten waarin kinderen elkaar ontmoeten. Dat er nu een
enkele vriendschap ontstaat, ze soms samen spelen als
ze elkaar tegenkomen, en vooral dat ze aangeven elkaar
als gelijke te zien, vinden we heel waardevol. Voor het

gevoel van eigenwaarde is ontzettend belangrijk te ont-
dekken dat ieder zijn eigen talenten heeft. Wij proberen
ouders er daarom van te overtuigen om toch voor een
school in de wijk te kiezen. Voor velen is de impact van

hun keuze een eyeopener. Ze staan er niet bij stil dat die
ten koste gaat van de saamhorigheid in de wijk. Of dat
ouders van kinderen die wel in de wijk naar school gaan,
het gevoel krijgen dat zij niet goed genoeg zijn. Juist als
kinderen bij elkaar in de klas zitten, leren ze van elkaar.
En dat is voor alle groepen interessant. We knopen aller-
hande geldpotjes aan elkaar en hebben de mazzel dat de
gemeente flink bijdraagt. Het is een kwestie van de lange
adem, maar de investeringen zijn de moeite waard. Zo is
de zwarte school in Kruiskamp-Koppel inmiddels een
kleurrijke school geworden.” _

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

Foto: Bart Maat
(de personen op
de foto komen niet
in het artikel voor;
bijeenkomst Gelijke
Kansen Alliantie
maart 2018)
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Schaduwonderwijs:
vooral voor wie betaalt

De ‘bijlesgeneratie’, noemt onderwijskundige

Louise Elffers de groeiende groep leerlingen

die (eindtoets)bijles, huiswerkbegeleiding,

extra ondersteuning of examentraining

krijgt. Begeleidingsinstituten schieten als

paddenstoelen uit de grond en ouders geven

er steeds meer geld aan uit: schattingen

lopen alleen al voor het voortgezet onderwijs

op tot t 286 miljoen per jaar.

tekst lisette blankestijn

Elffers doet als lector aan de Hogeschool van
Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit
van Amsterdam onderzoek naar onderwijskansen, het
onderwijsstelsel en de invloed daarvan op de school-
loopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en
thuisachtergronden. Dit voorjaar verscheen haar boek De
bijlesgeneratie – opkomst van de onderwijscompetitie. Ze waar-
schuwt daarin voor kansenongelijkheid als mogelijk
gevolg van al dat schaduwonderwijs. “Vooral als bijles-
sen een standaard onderdeel van de schoolloopbaan
worden. Het schaduwonderwijs groeit, maar mag geen
voorwaarde worden om succesvol te zijn. Dat wordt het
wel als iedereen steeds meer op dat buitenschoolse aan-
bod leunt. Een leraar die iets lastigs uitlegt, weet dan:
mijn leerlingen krijgen dit nog wel een keer uitgelegd.
Dan laat hij extra uitleg sneller achterwege, maar de
leerling die niet naar bijles gaat blijft daar dan van ver-
stoken.” Bovendien maken leerlingen die na school nog
naar bijles gaan vaak lange dagen, weet Elffers.

thema � gelijke k ansen

>

louise  el f f er s:  ‘ w e  k unnen  be t er   e x t r a  g el d   in reg ul ier  onderw i js  s t eken ’

Onderwijskundige Louise Elffers lanceerde
dit voorjaar haar boek De bijlesgeneratie
– opkomst van de onderwijscompetitie.
Ze waarschuwt daarin voor kansenongelijkheid
als mogelijk gevolg van schaduwonderwijs.
Foto: Cora Hendriks
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c o m m e r c i e e l  m a a r  to e g a n k e l i j k

Scholengemeenschap De Breul in Zeist heeft gekozen voor
huiswerkbegeleiding in de school door een commercieel instituut:
Studiekring.

Damiët Schellekens, afdelingsmanager

van het vwo: “Het is erg praktisch om

huiswerkbegeleiding in school te hebben;

de samenwerking verloopt heel prettig.

De uitvoerder vanuit Studiekring komt

regelmatig in de lerarenkamer en rappor-

teert aan mentoren en docenten.” Behalve

huiswerkbegeleiding biedt Studiekring

ook de vrijblijvender huiswerkklassen.

“Hier gaan leerlingen vaak naartoe nadat

ze huiswerkbegeleiding hebben gehad;

het is een rustige plek om onder toezicht

huiswerk te maken.” De Breul faciliteert

daarnaast bijlessen door bovenbouwleer-

lingen, vertelt Schellekens. “Aan grote

tafels geven bijvoorbeeld 6-vwo’ers

wiskundebijles aan tweedeklassers.

De school verschaft de ruimte en koppelt

ouders en leerlingen aan elkaar, maar

heeft er verder geen bemoeienis mee.”

De Breul vindt dat huiswerkklassen, huis-

werkbegeleiding en bijlessen voor al hun

leerlingen toegankelijk moeten zijn, aldus

Schellekens. “Kansengelijkheid is voor

ons heel belangrijk. Daarom hebben we

samen met Studiekring een Sociaal Fonds

ingericht. Leerlingen die huiswerkbege-

leiding nodig hebben, maar waarvan de

ouders onvoldoende inkomen hebben,

kunnen daar aanspraak op maken. Studie-

kring deelde onze overtuiging dat je zo’n

voorziening niet exclusief kunt aanbieden

aan kinderen van ouders met voldoende

inkomen.” Jaarlijks stoppen de school en

het huiswerkinstituut 6.000 euro in het

Sociale Fonds, ieder de helft. Er maken

tien tot vijftien leerlingen per jaar gebruik

van, zo’n 10 procent van het totaal aantal

leerlingen dat extra begeleiding krijgt.

De draagkracht van de ouders wordt door

de financiële administratie discreet beoor-

deeld, op basis van loonstrookjes, vertelt

Schellekens. “Vaak spreken we een maxi-

male periode van een aantal maanden af.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen ook

echt komen opdagen en de huiswerkbege-

leiding serieus nemen, wordt nog wel een

kleine eigen bijdrage gevraagd.”

Passend onderwijs
Onder de leerlingen die het ‘schaduwon-

derwijs’ volgen, ziet Schellekens relatief

veel allochtone kinderen. “De leerlingen

uit deze groep hebben thuis vaak minder

rust en ruimte om huiswerk te maken en

in de familie zijn er vaak minder mensen

die extra ondersteuning bij lastige vakken

kunnen geven. Met Studiekring krijgen

ze die wel.” Daarnaast is er een nieuwe

groep leerlingen die meer behoefte heeft

aan begeleiding. Schellekens: “Door Pas-

send onderwijs hebben we nu leerlingen

op school die extra begeleiding nodig

hebben die wij niet altijd kunnen bieden.

Bijvoorbeeld: een leerling met zware

dyslexie of andere leer- of gedragsstoor-

nissen binnenboord houden, is pittig.

Huiswerkinstituten springen in dat gat.

Zij geven ook steeds meer orthopedago-

gisch ingestoken begeleiding.”

Niemand thuis
De afdelingsmanager vervolgt: “Je hoort

wel eens dat huiswerkbegeleiding of

bijles duidt op zwakte van het onderwijs.

Ouders hebben hoge verwachtingen en de

druk op een mooie eindlijst is groot. Tege-

lijkertijd krijgen leerlingen thuis minder

ondersteuning en structuur dan vroeger,

in de tijd dat moeder met de thee klaar zat

als de kinderen uit school kwamen. Er is

vaak niemand die erop let dat ze aan hun

huiswerk gaan en dat mobieltje wegleg-

gen. Ze hebben veel afleiding. In die zin

fungeert onze naschoolse begeleiding

soms als een buitenschoolse opvang.”

Scholengemeenschap De Breul biedt huiswerkbegeleiding aan in de school via het instituut
Studiekring. Leerlingen van ouders die hier onvoldoende inkomen voor hebben, kunnen
voor de bekostiging van de extra begeleiding aanspraak maken op een sociaal fonds dat de
school en het instituut ieder voor de helft vullen.

>
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JaartaakPlanner

Als partner van de AVS heeft WebIT het softwareprogramma

“JaartaakPlanner” ontwikkeld. De AVS heeft de software uitgebreid

gecontroleerd en getest en deze goed bevonden. Het maken van

Jaartaken is een jaarlijks terugkerende taak voor schooldirecties.

Door de hoeveelheid regels die van invloed zijn op de personeelsinzet

is dit een tijdrovende en moeilijke klus.

JaartaakPlanner is ontwikkeld om dit werk eenvoudiger en makkelijker

te maken. De software houdt automatisch rekening met de

ingewikkelde regelgeving en zorgt ervoor dat de juiste berekeningen

worden gemaakt. U hoeft bovendien niet jaarlijks opnieuw alle

gegevens in te voeren omdat de software automatisch de gegevens

van het voorgaande jaar meeneemt.

Handige overzichten

JaartaakPlanner voorziet u van handige overzichten zodat u in één

oogopslag ziet of uw medewerkers een jaartaak hebben.

Ook kunt u zien welke werkgroepen en taken er binnen uw school

zijn en welke medewerkers hieraan deelnemen.

Over JaartaakPlanner

JaartaakPlanner is ontwikkeld door WebIT. Deze softwareleverancier

is binnen het basisonderwijs al bekend van het programma InvalPool,

het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het

optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

Probeer JaartaakPlanner nu 1 maand gratis:
(scan de QR-code of ga naar http://www.jaartaakplanner.nl/proefaccount)

www.jaartaakplanner.nl    info@jaartaakplanner.nl    Tel: 074 700 21 11

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

NIEUW

JaartaakPlanner

Eenvoudig in gebruik

CAO-proof

Handige jaarkalender per medewerker

Overzichtelijk dashboard

Webbased

Keuze uit basis- of overlegmodel

Goed bereikbare helpdesk

Vriendelijk geprijsd

21-8000-0493-01 AVS KP 2017-18-09 Kleur: fc

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 30-04-18   16:55
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 “School wordt dan de plek om uit te rusten, bijles om
te leren. Daardoor dalen de motivatie en concentratie op
school. Ik ben niet tegen particuliere bijles, maar door
de opmars daarvan dreigt het reguliere onderwijs wel
waarde te verliezen.”

Zo hoog mogelijk Vaak worden ouders als zon-
debok voor de bijlescultuur aangewezen: zij zouden
prestatiegericht en opgefokt zijn. Onterecht, vindt
Elffers. “En het schaduwonderwijs is ook geen bewijs
van slechte onderwijskwaliteit. Het probleem schuilt in
de ervaren noodzaak om een zo hoog mogelijk oplei-
dingsniveau te halen en het feit dat de kansen daarop in
het Nederlandse onderwijsstelsel al heel vroeg worden
bepaald. Leerlingen worden al aan het eind van de basis-
school naar niveau gesorteerd op basis van het relatieve
prestatieniveau en volgen daarna een onderwijsroute op
één vastliggend niveau. Het maakt daarvoor veel uit hoe
je presteert ten opzichte van je leeftijdsgenoten. En in
ons onderwijsstelsel is dat basisschooladvies enorm bepa-
lend. Ga je naar het vmbo? Dan zijn je kansen om naar
het hoger onderwijs te gaan een stuk kleiner. Omdat
er steeds meer afhangt van de schoolloopbaan van hun
kind, sturen ouders het naar bijles.”

Betaald versus gesubsidieerd Hoogopgeleide
ouders slagen er vaker in op deze manier toch een
hoger opleidingsniveau voor hun kind te realiseren dan
laagopgeleide, ziet Elffers. Uit het onderzoeksrapport
Licht op schaduwonderwijs (2017) blijkt dat vooral hoogop-
geleiden die extra ondersteuning voor hun kind inkopen.

De onderwijsinspectie vraagt in de meest recente Staat
van het Onderwijs aandacht voor kinderen die deze
steun niet krijgen. Sommige scholen of gemeenten heb-
ben een fonds of regeling voor minder draagkrachtige
ouders. Kan gratis toegankelijk schaduwonderwijs soe-
laas bieden? Elffers: “Ik ben kritisch op het subsidiëren
van dit soort voorzieningen. Het gaat om publiek geld,
bedoeld voor onderwijs, en we hebben de inspectie om
erop toe te zien dat dat goed gaat. Bij schaduwonderwijs
is dat niet zo. We kunnen beter extra geld in het regulier
onderwijs steken, zodat scholen de extra ondersteuning
zelf kunnen verzorgen en aangesproken kunnen worden
op de kwaliteit en toegankelijkheid.”
Over kwaliteitsverschil tussen betaald schaduwonder-
wijs en de gratis varianten is nog niet veel bekend, ver-
telt Elffers. “Daar gaan we in het kader van de Nationale
Wetenschapsagenda (NWO) beter naar kijken. Maar over
het algemeen geldt: onbetaalde bijlessen worden vaak
aan grotere groepen aangeboden. Hoe duurder een voor-
ziening is, hoe individueler. Daardoor kunnen betaalde
varianten effectiever zijn.”

Meer maatwerk en flexibiliteit In diezelfde
individuele aandacht ziet Elffers een oplossing. “Als we
het toenemend gebruik van schaduwonderwijs willen
voorkomen, dan zullen we het overbodig moeten maken
door leerlingen meer individueel te begeleiden en maat-
werk te bieden. Kleinere klassen, minder klassikaal les
en meer uitleg in verwerkingsgroepjes bijvoorbeeld.
Hoe precies, dat is aan de scholen. Ook zou je die extra
begeleiding in je reguliere onderwijs en op je eigen
school moeten realiseren. De boodschap aan ouders en
leerlingen moet zijn: we helpen bij alle facetten van
het leerproces. Je hoort van wiskundeleraren die in een
10-minutengesprek een lijstje bijlesdocenten aan ouders
geven. Dat vind ik afschuiven.”

Een tweede oplossing ziet Elffers in de manier waarop we
ons onderwijsstelsel hebben ingericht. “Het zou ontzet-
tend helpen als het advies in groep 8 minder bepalend
zou zijn en er meer ruimte is voor leerlingen om een
passende route te vinden.” Ze denkt aan een flexibele
onderbouw in het voortgezet onderwijs, waar leerlingen
op hun eigen niveau kunnen werken, maar waar meer
verbinding is en meer overstapmomenten zijn tussen de
verschillende routes. “Er zijn verschillende scholen die
al met zulk soort onderwijs experimenteren. Den Haag
moet ruimte creëren voor scholen om meer flexibiliteit
en maatwerk in hun onderwijs te realiseren.” �

thema � gelijke k ansen

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

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

Albert Heijn biedt zijn medewerkers gratis ondersteuning bij de voorbereiding
op het eindexamen, via het online initiatief Examen voor Jou. Licenties voor
dit initiatief van verschillende hoogleraren en Nederlandse universiteiten
kunnen ook door scholen of leerlingen zelf worden aangeschaft.
www.examenvoorjou.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen

(vmbo en mbo) gaat de studiekosten voor alle leerlingen betalen. Geen

leerling aan de kant. tekst astrid van de weijenberg

Vanaf schooljaar 2018/2019 betalen leer-

lingen van De Rooi Pannen geen school-

kosten meer. Van excursies tot tablets,

de school betaalt. Alleen de schoolboeken

voor de mbo-leerlingen zijn dit jaar nog

niet gratis. De aanbesteding voor het

boekenfonds kwam niet op tijd rond. Maar

dat gaat nog veranderen. Er is wel een

uitzondering voor spullen die leerlingen in

eigendom krijgen, zoals kleding. Die mag

een school niet vergoeden. En leerlingen/

ouders blijven het wettelijk verplichte les-

of cursusgeld betalen aan het ministerie

van Onderwijs.

“De Rooi Pannen is een uiterst efficiënte

organisatie waar keihard gewerkt wordt

tegen beperkte kosten”, antwoordt

voorzitter van het College van Bestuur Tiny

Pheninckx op de vraag hoe de financiële

huishouding van De Rooi Pannen eruit

ziet, dat ze daaruit de

totale studiekosten

van de leerlingen kan

betalen. “En dat is

niet om mezelf op de

borst te kloppen.”

De Rooi Pannen is een

scholengemeenschap

met mbo-opleidingen

op het gebied van

handel, horeca, toe-

risme/recreatie, vorm-

geving en marketing/

evenementen. Ook de

vmbo-opleidingen

zijn gericht op deze

gebieden. In totaal

telt de school achtduizend leerlingen,

verspreid over vestigingen in Tilburg, Breda

en Eindhoven.

De kosten voor een mbo-opleiding kunnen

behoorlijk oplopen, vertelt Pheninckx.

Van 200 euro voor de opleiding handel tot

wel 1.200 euro voor horeca. “Dat zijn fikse

bedragen voor ouders. Wij willen 100 pro-

cent gelijke kansen voor iedere leerling.

En je kunt wel zeggen dat er in Nederland

diverse potjes zijn om ouders met lage

inkomens tegemoet te komen, maar in

de praktijk bereik je die ouders moeilijk.

Vaak verzinnen zij bijvoorbeeld uitvluchten

waarom hun kind niet mee kan op excursie.

Dus elke keer dat er een wijnreis vertrekt,

zijn er soms wel vijf leerlingen die niet

meegaan, omdat ze het niet kunnen beta-

len. Dat moeten we niet willen.”

Deze kinderen krijgen een stempel en

lopen hun hele leven achteraan, ook kinde-

ren uit gezinnen boven de armoedegrens,

gezinnen waar ziekte of scheiding plaats-

vinden. Dat zag Pheninckx vanuit zijn rol

als voorzitter van de Stichting Leergeld in

Tilburg, die ouders met beperkte financiële

middelen bijstaat. Daarom nam hij het initi-

atief op De Rooi Pannen. Pheninckx: “En ja,

we subsidiëren nu ook rijke ouders, maar

gelijkheid is gelijkheid. In Nederland

krijgt tenslotte ook iedereen AOW.”

De Rooi Pannen zal hiervoor jaarlijks onge-

veer drie miljoen euro uit eigen middelen

vrijmaken. Die middelen moet je dus wel

hebben. Vanwege het strakke financiële

beleid dat de school al jaren voert, is er vol-

doende ruimte in de exploitatie om dit ook

voor de komende tien jaar te garanderen,

zegt Pheninckx. “Maar je moet ook het lef

hebben om van sommige zaken te zeggen:

‘Dat doen we niet meer’. Zoals funreisjes.

Die zijn bij ons verboden. Er moet altijd een

inhoudelijk programma aan ten grondslag

liggen.”

De Rooi Pannen heeft pas na de wervings-

fase van nieuwe leerlingen besloten om

alle schoolkosten te schrappen. “We wil-

den niet dat boze tongen zouden zeggen

dat het een reclamestunt is. Of het een

aantrekkende werking heeft, kunnen we nu

nog niet zeggen. Dat zal de komende jaren

blijken.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

alle leerlingen mee
op studiereis

CvB-voorzitter Tiny Pheninckx in één van de keukens van
scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) in Tilburg.
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pa ssend onderwijs

Het aantal leerlingen in het speciaal
onderwijs neemt weer toe. Ook in
het speciaal basisonderwijs is het
leerlingenaantal gestegen, blijkt
uit de Staat van het Onderwijs, het
onderwijsverslag van de inspectie
over schooljaar 2016/2017. “Passend
onderwijs: doel ondersteund,
uitvoering weerbarstig”, is erin
te lezen. Het veld denkt daar
genuanceerder over.
tekst irene hemels

Volgens de onderwijsinspectie vindt 30 tot

40 procent van de leraren in het reguliere

onderwijs de uitvoering van Passend

onderwijs problematisch door tijdgebrek

en het grote aantal leerlingen met extra

ondersteuningsbehoeften. “Heel charge-

rend zal dat wel kloppen”, zegt Baukje van

den Berg, directeur van basisschool Klaver

Fjouwer. “Maar het hangt nogal af van de

situatie. Als je drie verschillende leerjaren in

een groep hebt en daarnaast ook verschil-

lende zorgleerlingen, is het een hele kluif

om elke kind steeds de aandacht te geven

die het nodig heeft. Bij ons lukt dat niet

altijd. Wij schakelen onderwijsassistenten

in bij zorgen rond leerlingen die niet onder

het basisarrangement vallen. Zij zijn een

vertrouwd figuur voor leerlingen die het

hard nodig hebben en ondersteunen tegelijk

leerkracht en leerling. Dat werkt goed.

Anderzijds hoort het bij het onderwijsvak

dat je als leraar voortdurend denkt: heb ik

wel iedere leerling in het oog?”

Verwachtingen
De inspectie concludeert verder dat ondui-

delijke verwachtingen over de basisonder-

steuning en beperkt zicht op de inzet van

ondersteuningsmiddelen kunnen leiden tot

een gevoel van overvraagd worden en de

overtuiging dat scholen te weinig middelen

krijgen. “Hierin kunnen we nog wel een

stap zetten”, erkent Van den Berg, naast

directeur ook kwaliteitszorgmedewerker

bij Stichting Palludara, waar basisschool

Klaver Fjouwer onder valt. “Hoe langer

we bezig zijn met Passend onderwijs, hoe

meer puzzelstukjes op hun plek vallen.

Intern begeleider, schoolleider en -bestuur

samen kunnen soms nóg beter doorploegen

over wat wordt verstaan onder zaken als

basisondersteuning en extra ondersteuning.

Ook het invullen van het schoolondersteu-

ningsprofiel kan met meer precisie. Dat zal

zich uiteindelijk vertalen naar leraren die

beter weten waar ze aan toe zijn.”

Volgens Joop Fortuin, CvB-voorzitter van

Stichting Palludara, is het begrijpelijk dat

leraren weinig zicht hebben op hoe het

precies zit met de ondersteuningsmiddelen.

“Maar het gevoel overvraagd te worden

heeft veel meer te maken met de toene-

mende complexiteit van vragen waar leer-

krachten en ib’ers dagelijks mee te maken

hebben.” Bij Palludara is sinds de invoering

van Passend onderwijs de uitstroom naar

het speciaal (basis)onderwijs gehalveerd.

Fortuin: “Wij hebben veel geïnvesteerd

in competenties van leerkrachten. Van de

reflex ‘we kunnen het niet meer, we gaan dit

kind verwijzen’ is de grondhouding van onze

leraren nu: wat zijn de onderwijsbehoeften

van deze leerling en hoe kunnen we daaraan

tegemoet komen?”

Toenemende frustratie
Berg en Bosch Onderwijs, een (v)so-school

gericht op leerlingen met een vorm van

autisme, volgt wel het landelijk beeld dat

zich aftekent. Na een lichte daling neemt

het aantal leerlingenaantal nu weer toe.

Rob Damwijk, directeur/bestuurder:

“Wij krijgen vooral zij-instromers binnen.

Kleuters krijgen we nauwelijks meer.

Kinderen komen bij ons later binnen en heb-

ben dan zwaardere problemen ontwikkeld.

Deels kost het socialisatie- en gewennings-

proces tijd, maar ook worden problemen

vaak onvoldoende onderkend in het regu-

liere onderwijs, waardoor de frustratie bij de

leerling toeneemt.”

Damwijk herkent het beeld van de inspectie

in de Staat van het Onderwijs dat kinderen

die eenmaal zijn ingeschreven in het

(voortgezet) speciaal onderwijs niet mak-

kelijk terugkeren in het reguliere onderwijs.

“Ouders zijn blij dat hun kind bij ons met

plezier naar school gaat, zij staan niet te

springen het terug te laten keren. Aan de

andere kant is terugkeer ook lastig door het

gebrek aan tijd en geld voor goede begelei-

ding in het reguliere onderwijs.”

Communicerende vaten
De omvang en ontwikkeling van het

(voortgezet) speciaal onderwijs verschilt

‘hoe langer we bezig zijn,
hoe meer puzzelstukjes op
hun plek vallen’

Directeur Brigitta Gadella van samen-

werkingsverband De Eem: “Het beeld

dat scholen niet weten welke onder-

steuningsmiddelen er zijn of dat de

uitvoering van Passend onderwijs

problematisch is, herken ik helemaal niet.”
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per regio. Gemiddeld hebben samen-

werkingsverbanden primair onderwijs

anderhalf procent van hun leerlingen in het

speciaal onderwijs (exclusief cluster 1 en

2). Samenwerkingsverband De Eem behoort

naar eigen zeggen tot de helft waarbij het

aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

is gedaald. Directeur Brigitta Gadella:

“Wij zien juist een lichte toename van het

aantal kinderen dat naar het sbo gaat en

een daling van leerlingen die naar het so

gaan. Dat zijn communicerende vaten. Zie je

een stijging in het so dan zul je een daling

in het sbo zien, en andersom. Bij ons is

de problematiek binnen het sbo zwaarder

geworden; daar worden meer kinderen met

so-problematiek geholpen. Het sbo houdt

dus wat van de so-populatie binnen, dat

zijn leerlingen die voorheen naar het speci-

aal onderwijs zouden zijn gegaan.”

Net als bij de meeste samenwerkingsver-

banden heeft ook De Eem geïnvesteerd

in de ontwikkeling van kwaliteitszorgsys-

temen. Gadella: “Het schoolondersteu-

ningsprofiel geeft zicht op de kwaliteit die

er is op school. Daarnaast maken we voor

iedere school en elk schoolbestuur inzich-

telijk welke arrangementen en middelen

worden gebruikt en hoe zich dat verhoudt

tot andere scholen binnen de stichting.

Het beeld dat scholen niet weten welke

ondersteuningsmiddelen er zijn of dat de

uitvoering van Passend onderwijs proble-

matisch is, herken ik helemaal niet. Ik ken

natuurlijk niet alle 3.500 leraren in onze

regio, maar het kan ook met beeldvorming

te maken hebben.”

Eerder aan de bel trekken
Ondanks alle verbeteringen – zoals

vroegsignalering en betere afstemming -,

sinds de invoering van Passend onderwijs

zou Gadella willen dat scholen tijdiger

het samenwerkingsverband raadplegen

om eerder interventies te kunnen doen en

preventiever betrokken te worden binnen

scholen. “Te vaak trekken scholen pas aan

de bel als het niet meer gaat. We laten nooit

een kind tussen wal en schip vallen, dus

dan geef je een toelaatbaarheidsverklaring

af. Als soms eerder anders was gehandeld,

had het ook anders kunnen lopen.”

Schoolleider Van den Berg van basisschool

Klaver Fjouwer (Stichting Palludara):

“Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Daarin

hebben wij grote stappen gezet. Wanneer

leerkrachten problemen signaleren delen

ze dit met de ib’er, waarna een aantal

gesprekken gevoerd wordt en afspraken in

overleg met de ouders worden gemaakt.

Eventueel komt onze ambulant begeleider

en/of orthopedagoog of een andere extern

deskundige in beeld en volgen relevante

interventies. Er wordt een heel proces door-

lopen, waarbij het voor ons zoeken is naar

het juiste moment waarop we het samen-

werkingsverband inschakelen. Ik denk dat

het samenwerkingsverband er ook niet op

zit te wachten dat we van elke zorgleerling

een melding maken.” _

Meer informatie:

www.onderwijsinspectie.nl/onder-

werpen/staat-van-het-onderwijs en

www.passendonderwijsis.nl

21-7000-2883-01 AVS KP 2017-2018-9
1000-21-7000-0328 AVS KP 2016-2017-10
1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9

Kleur:

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

Onderwijsaccountants

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

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

a dv ie s  onderwijsr a a d:  ‘een kr ac htige  rol  voor s c hool l eider s’

Versterking van leiderschap in de school vraagt om een gezamenlijke inspanning van

schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het advies

‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april verscheen. Met elkaar moeten zij vorm

geven aan een andere invulling van het beroep, waarbij er minder aandacht is voor management

en meer aandacht voor leiderschap. tekst tineke snel

Eigentijdse schoolleider
denkt en handelt
strategisch
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a dv ie s  onderwijsr a a d:  ‘een kr ac htige  rol  voor s c hool l eider s’

>

“Een goede strategische rol voor de schoolleider is
uitermate belangrijk op alle niveaus: meepraten bij het
bepalen van landelijk beleid en een formele rol bij het
vormen van beleid binnen de schoolorganisatie.”
Schoolleiders moeten kunnen reflecteren op hun eigen
handelen, zorgen voor een professionele cultuur, anti-
ciperen op risico’s en dilemma’s, complexe problemen
oplossen, strategisch omgaan met de omgeving en voor
veranderprocessen gebruikmaken van in- en externe
data. Deze strategische componenten van leiderschap
leiden tot onderwijsverbetering en -innovatie.
Medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen
bieden schoolleiders doorgaans geen platform om
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het strategisch
beleid. Een schoolleider die gemandateerd is om overleg
te voeren namens het bestuur, kan geen lid zijn van de
medezeggenschapsraad.

Academische opleiding Een van de adviezen van
de Onderwijsraad is het schoolleiderschap te verster-
ken vanuit een gemeenschappelijk beroepsbeeld (po,
vo, mbo), dat bijdraagt bij aan een erkenning van de
beroepsgroep en een stevigere positionering. “Dit moet
niet onder de sectorraden vallen”, benadrukt de voorzit-
ter van de Onderwijsraad. ”Schoolleiders kunnen beter
zelf de regie nemen over hun eigen ontwikkeling en
beroepspraktijk.”
Het schoolleiderstekort maakt leiderschapsontwik-
keling urgenter. Kom tot een integraal systeem voor
leiderschapsontwikkeling, adviseert de raad. Hogere
eisen stellen aan de professionalisering van school-
leiders is noodzakelijk. De raad pleit dan ook voor een

“Dat de schoolleider de spil is tussen het schoolbestuur
en de leraar zijn we een beetje vergeten”, zegt de voor-
zitter van de Onderwijsraad Henriëtte Maassen van den
Brink. “De schoolleider heeft een cruciale rol in de kwa-
liteit van het onderwijs, maar komt soms niet verder dan
de basiskwaliteit. Na de invoering van de lumpsum, na de
decentralisatie van het onderwijs, is er weinig aandacht
besteed aan de schoolleider.” Het advies van de raad gaat
over hoe de rol van de schoolleider in het po, vo en mbo
kan worden versterkt.
“Om schoolleiderschap te versterken is lef nodig”, zegt
AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos bij de presentatie
van het rapport. “Lef van het ministerie om te investeren
en positioneren, lef van schoolbesturen om ruimte te
creëren en vertrouwen te geven, om schoolleiders aan te
stellen die van buiten de sector komen, en lef van school-
leiders om te ondernemen.”
Er zijn veel kwaliteitsverschillen tussen schoolleiders.
Het merendeel mist specifieke capaciteiten die nodig zijn
om het onderwijs te verbeteren. Het handelingsvermogen
is nog te beperkt. Dat is gebaat bij goede afstemming en
samenwerking tussen schoolleiders en -bestuur. Daarom
moet de schoolleider niet alleen uitvoerder van beleid
zijn, maar betrokken worden bij de strategische onder-
wijsvisie, het personeelsbeleid en de manier waarop de
organisatie als geheel zich ontwikkelt. Strategisch den-
ken en handelen, wat vaak ontbreekt bij schoolleiders,
moet verder worden ontwikkeld.

Het krijgen en benutten van beleidsruimte is ook een
kwestie van een andere cultuur bij schoolleiders en
-besturen, vindt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Er zou-
den meer handelingsbrutale schoolleiders moeten zijn
die een eigen beleid voeren en schoolbesturen die hen
dat willen toevertrouwen. Met dat advies ben ik het
eens.” In de Staat van het Onderwijs die onlangs uit-
kwam, wees de inspectie er al op dat de schoolleider
de autonomie beter kan invullen. Voor een strategische
rol zijn verdere professionalisering en een betere posi-
tionering van schoolleiders noodzakelijk. Van Haren:

Voorzitter van de Onderwijsraad Henriëtte Maassen van den Brink
overhandigt het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ aan
minister Slob van Onderwijs. Foto’s: Bart Versteeg

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

AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos bij de presentatie van het advies:
“Om schoolleiderschap te versterken is lef nodig.”
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TIVOLIVREDENBURG

Midden in Utrecht staat het spectaculaire

gebouw TivoliVredenburg. Daar vind je

zes concertzalen onder één dak. Hier

vervagen de grenzen tussen muziek-

soorten – en dat zie je ook terug in ons

schoolprogramma. In de Grote Zaal

stampen achtstegroepers mee op een

popconcert. In Cloud Nine luisteren

kleuters ademloos naar een mini-opera.

Iedereen die naar school gaat, kan bij

ons terecht. Voor iedereen een leven

lang muziek!

VOOR IEDEREEN EEN LEVEN LANG MUZIEK

Ontdek het brede aanbod voor seizoen
2018-2019 op www.tivolivredenburg.nl/school

VOOR IEDEREEN EEN LEVEN LANG MUZIEK
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SPACE EXPO

Dichterbij de ruimte dan in Noord-

wijk kun je niet komen…als je ten-

minste geen astronaut bent.

Maak een spannende ontdekkings-

tocht en bekijk de echte capsule van

André Kuipers, lanceer een water-

stofraket of spring op de maan.

Space Expo

Keplerlaan 3

Noordwijk

www.space-expo.nl

Space Expo | Keplerlaan 3, Noordwijk | www.space-expo.nl

Lessen, speurspel en rondleidingen
Een bezoek aan Space Expo is een waardevolle verrijking voor
de lessen op school. Onze lessen duren een uur en zijn goed te
combineren met een rondleiding of een speurspel. Er wordt
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de aanwezige kennis
of een schoolproject. Ook zijn arrangementen met Naturalis
en Omniversum mogelijk.

Interactief
Onze lessen zijn interactief met proefjes, sluiten aan bij de
kerndoelen Rekenen/Wiskunde en Natuur en Techniek en zijn
afgestemd op het niveau van de groep. Alle lessen zijn terug
te vinden op www.space-expo.nl/ruimtelessen.

Bel voor meer informatie of een reservering naar
071 200 1400. Of mail naar reserveringen@space-expo.nl.
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academische opleiding voor schoolleiders en voor een
schoolleidersbeurs. Verder moeten schoolbesturen werk
maken van strategisch hrm-beleid, het aanbieden van een
introductieprogramma voor schoolleiders en het organi-
seren van informeel leren.
“Professionalisering van de schoolleider hoort onder-
deel te zijn van de van kwaliteitszorg binnen de
onderwijsorganisatie”, aldus AVS-voorzitter Van Haren.
“Schoolbesturen hebben een beperkte opvatting over de
rol en positie van schoolleiders. Het bestuur moet hen
faciliteren zoals de schoolleider leraren faciliteert.”

Minister Slob van Onderwijs geeft tijdens de presenta-
tie van het rapport aan de sectorraden mee: “Heb goed
scherp wat de positie van de schoolleider is. Besef dat
het een cruciale positie is. Voer goed beleid zodat deze
mensen hun werk goed kunnen doen. Daar hangt veel
van af. Het zijn de schoolleiders die zuurstof in de school
brengen.”

Meer leider De schoolleider zou meer leider en
minder manager moeten zijn. “Management gaat over
nu, leiderschap gaat over straks”, verduidelijkt AVS-
vicevoorzitter Doornbos. “Straks, dat is het onderwijs van
de toekomst. Als dat niet wordt geagendeerd door school-
leiders doordat er te veel werkdruk is of doordat zij opge-
slokt worden door de waan van de dag, welk onderwijs
hebben we dan straks? Schoolleiders spelen op deze

achtergrond

a a n b e v e l i n g e n

1. Versterk schoolleiderschap vanuit een

gemeenschappelijk beroepsbeeld (po, vo, mbo)

• Formuleer een sectoronafhankelijke beroepsstandaard

voor schoolleiders;

• Maak de gezamenlijke beroepsstandaard

richtinggevend;

• Organiseer een eigen vertegenwoordiging van

schoolleiders.

2. Realiseer een integraal systeem voor

leiderschapsontwikkeling

• Zorg voor een gedeelde kennisbasis met

kennisinfrastructuur;

• Stel hogere eisen aan professionalisering van

schoolleiders;

• Maak professionalisering van schoolleiders onderdeel

van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

3. Bied schoolleiders gelegenheid om hun strategische rol

vorm te geven

• Organiseer invloed van schoolleiders op strategisch

beleid

• Betrek schoolleiders structureel in het toezicht op

onderwijskwaliteit

(Bron: ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’,

Onderwijsraad, voorjaar 2018)

‘ h e t  s c h o o l b e s t u u r  m o e t
s c h o o l l e i d e r s  fa c i l i t e r e n
z o a l s  d e  s c h o o l l e i d e r  l e r a r e n
fa c i l i t e e r t ’

manier een cruciale rol in de kwaliteit van ons huidige,
maar ook van ons toekomstige onderwijs.”
Jasmijn Kester, directeur van het Vathorst College in
Amersfoort, is blij met het verschil dat wordt gemaakt
tussen manager en leider. “De transitie naar leider begint
vanuit jezelf”, zegt ze tijdens het debat bij de presentatie
van het advies. “Je bent de ziel van de school, je hebt heel
veel invloed op de cultuur. Als schoolleider stimuleer je
de groei van leraren en leerlingen.” Gezien de cruciale rol
van de schoolleider zegt ze: “Maak opleiden en professio-
naliseren van schoolleiders verplicht.”

De AVS onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijs-
raad. Van Haren: “Waar het de afgelopen tijd vooral ging
over schoolbesturen en leraren, is het besef doorgedron-
gen dat schoolleiders een cruciale positie hebben inzake
de kwaliteit van het onderwijs en de richting waarin de
school zich ontwikkelt. Schoolleiders zijn belangrijk voor
de kwaliteit van leraren en het faciliteren van werk in
de klas. Daarom is leiderschapsontwikkeling van groot
belang.” _

Het adviesrapport ‘Een krachtige rol voor school-
leiders’ van de Onderwijsraad is te downloaden op
www.onderwijsraad.nl

“Je bent de ziel van de school en hebt heel veel invloed op de cultuur”, zegt
Jasmijn Kester, directeur van het Vathorst College in Amersfoort tijdens het
schoolleidersdebat bij de presentatie van het advies.

Te warme klaslokalen nefasT voor
concenTraTie en goeie presTaTies
Renson HealtHy scHool concept zet in op gezonde en
comfoRtabele klaslokalen

nog even en het schooljaar is alweer uit. maar met

de examens en proefwerken in zicht is het vooral

kwestie om in de klas het hoofd letterlijk en figuurlijk

koel te kunnen houden. Helaas loert oververhitting

op warme dagen in heel wat klaslokalen om de hoek.

Ongezond
binnenklimaat leidt
onvermijdelijk tot
verminderde prestaties
Laat ons niet om de hete brij heen
draaien: steeds meer klaslokalen
in onze scholen zijn overbevolkt.
Bovendien zijn heel wat oudere
lokalen (nog) niet voorzien van een
(goed werkend of goed onderhou-
den) ventilatiesysteem, en krijgt de
zon vaak vrij spel via grote ramen.
Het hoeft dan ook geen betoog dat
het binnenklimaat er alles behalve
gezond, laat staan comfortabel is.
Dat het in zo’n klassen niet aan-
genaam vertoeven is, is een open
deur intrappen. De oorzaak van
klachten als hoofdpijn, sufheid en
zelfs ademhalings- en concentratie-
stoornissen is vaak daar te zoeken.
Gevolg: concentratieproblemen en
verminderde prestaties.

Oververhitting steeds
groter probleem
De bedenkelijk kwaliteit van de
binnenlucht (waarvan een te hoog
CO2-gehalte mee aan de basis ligt)
even buiten beschouwing gelaten,
is in deze periode van het jaar in
heel wat klaslokalen vooral ook de
binnentemperatuur een boosdoe-
ner. Ramen openzetten is op warme
dagen geen optie. Actieve koeling
(airco) kan wel soelaas bieden,
maar betekent een flinke meer-
kost op de energiefactuur. Grote
raampartijen zorgen dan wel voor
veel welkom daglicht, maar zeker
in goed geïsoleerde en luchtdicht
afgewerkte nieuwbouwscholen kan
de warmte die binnen zit, niet meer
opnieuw naar buiten.

Hou de zon tegen nog
voor die het glas bereikt
Een even efficiënte als logische
oplossing is om binnenvallend
zonlicht tegen te houden nog voor
dat het glas bereikt. Dynamische
buitendoekzonwering is daarvoor
perfect geschikt aangezien je daar-
mee in de winter toch nog van de
gratis zonnewarmte kan genieten
én het zicht naar buiten ook met
de screens naar beneden behouden
blijft. Het effect is niet te ontken-
nen: de binnentemperatuur loopt
minder hoog op en bovendien is er
niet langer sprake van vervelende
reflecties op schermen. Nu wind-
vaste doekzonwering steeds grotere
glasoppervlakken kan coveren en
subtiel in de gevel geïntegreerd kan
worden, is het trouwens lang niet
enkel een residentiële oplossing.

Meer info:
www.renson.nl

Kleur: fc

– Advertorial –
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v i s ie s  m e t  l ef

Hoe ziet het primair onderwijs eruit in 2030? Dat vroeg de AVS in een ledenpeiling rond een

van de lerarenstakingen. Want naast betere salarissen en minder werkdruk – die beslist ook

nodig zijn! – is het voor leidinggevenden in het onderwijs belangrijk om een visie neer te zetten.

Een visie met lef. tekst susan de boer

‘Leer kinderen te reizen
naar hun innerlijke wereld’

interviews

Aan visie geen gebrek onder leidinggevenden in het
onderwijs. De AVS ontving maar liefst 72 visies op de
toekomst van het onderwijs. Daarin zijn een paar duide-
lijke trends te ontwaren. Zo voorziet een groot deel van
de schoolleiders dat het eigenaarschap van het leerpro-
ces in de toekomst bij de leerlingen zelf ligt. Het leer-
stofjaarklassensysteem zal verdwijnen en daarvoor in
de plaats komt gepersonaliseerd leren. Natuurlijk wordt
daar moderne technologie voor ingezet. Opvallend is dat
naast ict-vaardigheden – die in 2030 vanzelfsprekend
in het curriculum zijn opgenomen – er in de toekomst
veel aandacht zal gaan naar zaken als talentontwikke-
ling en persoons- en burgerschapsvorming. Doorlopende
leerlijnen zijn in 2030 vanzelfsprekend. Verder zien veel
leidinggevenden de vorming van een integraal kindcen-
trum als dé manier om een breed aanbod aan onderwijs-
en andere activiteiten te kunnen realiseren, zijn ouders
in de toekomst nog meer betrokken bij het onderwijs,
zijn de schooltijden verruimd en kunnen vakanties flexi-
bel worden ingepland. En natuurlijk is de school in 2030
inclusief.

Inclusiviteit centraal “Inclusiviteit zou centraal
moeten staan. Wat heeft dit kind nodig en wat moet
ik daar als leerkracht, intern begeleider of directeur
voor doen? We moeten werken aan een inclusieve
mindset en denken in mogelijkheden”, schrijft Johan
Vroegindeweij, directeur van samenwerkingsverband
Unita in de regio Gooi en Vechtstreek in zijn visie.
“Een inclusieve maatschappij begint bij een inclusieve
school”, zegt hij. “We doen nu soms of kinderen een
soort treintje vormen en als we de laatste wagon te traag
vinden, koppelen we die af. Ik wil dat we die laatste

j o h a n  v r o e g i n d e w e i j :

‘d e n k  i n  m o g e l i j k h e d e n
e n  s p r e i d  d e  ta k e n  o v e r
l e e r k r a c h t ,  o u d e r s  e n

z o r g p r o f e s s i o n a l ’

wagon erbij houden in ons denken en handelen. Want
als de traagste is afgekoppeld, is een andere wagon
de traagste.” De kinderen in de gemeenten Blaricum,
Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Naarden en Wijdemeren gaan dan ook als het even kan
naar het reguliere basisonderwijs.
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v i s ie s  m e t  l ef

‘Leer kinderen te reizen
naar hun innerlijke wereld’

>

jaar geopende integrale kindcentrum zijn naast een
basisschool een dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en
buitenschoolse opvang gehuisvest. Caris schrijft in zijn
visie: “In 2030 werken professionals, ouders en kin-
deren samen. Dit kan niet anders dan in de vorm van
een integraal kindcentrum, waar kinderen een breed
aanbod van onderwijs en andere activiteiten krijgen,
gedurende een langere dag. Kinderen ontwikkelen
zich niet alleen op school, maar ook op sportvelden, in
een kunstcentrum of bij andere IKC’s.” Samenwerking
met de organisaties in de wijk is vanzelfsprekend
en ouders spelen ook nu al een grote rol. Caris: “Bij
ons geven ouders soms gastlessen, bijvoorbeeld over
gezond gedrag. Ook is er een ouderklankbordgroep,
waarin we sparren we over ideeën om het onderwijs
en de opvang te verbeteren.” Als schoolleider geeft
Caris leiding aan zowel de leerkrachten als de peda-
gogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang.
“Samen met de assistent-leidinggevende van de opvang
heb ik de leergang Directeur IKC* gevolgd bij het AVS
Centrum Educatief Leiderschap”, vertelt hij. “Ik deel
ook mijn kantoor met deze assistent-leidinggevende.
In het begin was het wennen, maar langzamerhand
groeien we naar elkaar toe. Doordat we over en weer
bij elkaars teams over ons werk hebben gepraat, is er
wederzijds respect en waardering ontstaan.” Dat de
arbeidsvoorwaarden verschillen is een knelpunt dat,
als het aan Caris ligt, zo snel mogelijk wordt opgelost.
“Als we een open dag organiseren, staat dat gewoon
in het taakbeleid van de leerkrachten, maar voor de
pedagogisch medewerkers komt het erbij. We hebben

Met een ‘inclusieve mindset’ en ‘denken in mogelijk-
heden’ bedoelt Vroegindeweij dat er een bredere kijk op
onderwijs en zorg nodig is. “We moeten over onze gren-
zen heen kijken en ons afvragen wat we wél kunnen.
Wij hebben met gemeenten, zorgsectoren en schoolbe-
sturen recent een inspiratiebijeenkomst gehouden om
gezamenlijk te benoemen aan welke items we willen
werken. We willen van elkaar weten wat we doen, zodat
we snel kunnen schakelen. Neem een leerling die dat in
groep 4 nog niet zindelijk is. Wat is hier aan de hand?
Misschien is er specialistische hulp nodig om ouders te
helpen dit kind zindelijk te maken, misschien is er een
medisch probleem of een ontwikkelingsstoornis. Maar
we willen dit kind ook op de reguliere school hebben en
dat kan door zorgtaken te verdelen. Die mindset bedoel
ik. Denk in mogelijkheden en spreid de taken over leer-
kracht, ouders en zorgprofessional.”

Leren leren Bea Vos, schoolleider van basisschool
De Nieuwe Link, onderdeel van Filios scholengroep
in Oss, vindt dat het onderwijs van de toekomst
vooral gericht moet zijn op het proces van het leren.
Zij schrijft: “Door inspanning kun je jezelf verbeteren.
We moeten onze leerlingen een kritische, vragende
houding bijbrengen.” Op basisschool De Nieuwe Link
stelt de leerkracht van de bovenbouw aan het begin van
ieder schooljaar samen met het kind en de ouders het
leerdoel en het persoonlijke doel vast. De school zorgt
voor goed onderwijs dat aansluit op het vervolgonder-
wijs en dat leerlingen uitdaagt hun talenten te ontwik-
kelen. “We willen dat de leerlingen leren metadenken.
Ze moeten in de onderbouw de tools leren waarmee ze
in de bovenbouw opdrachten kunnen aanpakken”, zegt
Vos. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van een mind-
map.” Methodes worden steeds minder belangrijk in het
leerproces. “De leerstoflijnen zijn belangrijk, niet de
methode”, zegt ze. “Leerkrachten hebben kennis van de
leerstoflijnen en van de manier waarop kinderen leren.
Leerkrachten gaan zichzelf meer zien als coach. Ze sti-
muleren leerlingen in hun denken door de juiste vragen
te stellen. De zone van naaste ontwikkeling is daarbij
een waardevol concept. In het kleuteronderwijs is dat
al heel lang gangbaar, in de andere bouwen behoeft dit
doorontwikkeling. Ook concepten als een betekenis-
volle context en een rijke leeromgeving kunnen verder
doorontwikkeld worden.” Om te kunnen leren is het
belangrijk dat fouten maken mag, zelfs moet. “Een dag
geen fouten gemaakt, is een dag niet geleerd”, zegt
Vos. “Alle kinderen hebben uitdaging nodig om te leren
leren. Ze moeten zich kunnen vastbijten in een pro-
bleem en ervaren dat ze iets nog niet kunnen.”

Breed aanbod in IKC De omgeving van de school
– de wijk, ouders, sport-, muziek- en andere verenigin-
gen – speelt een belangrijke rol in de toekomstvisie
van Bart Caris, directeur van IKC Leuken. In dit vorig

b e a  vo s :

‘d e  l e e r s to f l i j n e n  z i j n
b e l a n g r i j k ,  n i e t  d e  m e t h o d e ’
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Met de online cursussen van E-WISE heeft uw team altijd en overal toegang tot een ruim en actueel

aanbod van vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische cursussen. Actuele theorieën zonder daarbij

de kracht van de praktijk uit het oog te verliezen. Het nascholingsaanbod is ontwikkeld met topexperts en

wordt voortdurend geactualiseerd. Kortom: kennis waar iedereen direct mee aan de slag kan!

Vraag nu de gratis demo aan op www.e-wise.nl/avs

Werken aan continue kwaliteit van uw school

Online nascholing
voor Leraren

Investeren
in de
toekomst
van de
school

Dat wíl je.
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interviews

nu met de opvangorganisatie afgesproken dat de bso-
medewerkers voor dit soort activiteiten dezelfde beta-
ling krijgen als het onderwijspersoneel. Daar mag geen
verschil in zijn.”

Sociale cohesie “In 2030 is mijn pasgeboren
kleinkind 12 jaar en al bijna weer van de basisschool
af”, beseft José Ouwerkerk, schoolleider van obs ‘t
Kraaienest in Beverwijk, als ze nadenkt over haar visie
op onderwijs. “Mijn kleinkind zal ongetwijfeld leven in
een tijd die draait om digitalisering en leerlingen zul-
len allemaal gepersonaliseerd leren met ict. Dat schept
ruimte voor andere dingen, dingen die er werkelijk toe
doen. Want we willen gelukkige mensen. En dat heeft te
maken met sociale cohesie, samen musiceren, dansen
en elkaar ontmoeten.” Op de school van de toekomst
staan creatieve vakken dan ook hoog op de agenda.
“In atelierplekken leven de leerlingen zich uit in schil-
deren, tekenen, muziek maken, drama, dans en sport.
Of ze gaan naar buiten, helpen op de kinderboerderij of
in de moestuin”, voorziet Ouwerkerk. “Het gaat om aan-
sluiten bij wat de leerling leuk vindt, waar het talent zit.
Het zijn bezigheden waarvan het kind in een flow raakt.

Kinderen leren dan te voelen en genieten. Ze leren te
reizen naar hun innerlijke wereld.”
’t Kraaienest in Beverwijk is een school met een hete-
rogene populatie. “Onze leerlingen zijn van allerlei
pluimage. We moeten tegemoet komen aan die diversi-
teit”, zegt Ouwerkerk. “Burgerschapsvorming is daarom
erg belangrijk. ’t Kraaienest is een Vreedzame School,
we besteden veel aandacht aan sociale competentie en
democratisch burgerschap. Debatteren, tolereren en
omgaan met verschillen zijn waardevolle aspecten daar-
van en dat moeten we uitleggen en voorleven. Daarnaast
is het belangrijk dat een kind weet wíe het is. We hebben
een onderwijsassistent die yogales geeft. Ze ondersteunt
nu de leerlingen die dat nodig hebben, maar als het aan
mij lag, zou ze alle leerlingen yoga geven. Er moet meer
ruimte zijn, meer lucht in het onderwijs.” �

* Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verzorgt de leergang

Directeur Integraal KindCentrum, zie www.avs.nl/cel/

directeurikc
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j o s e  o u w e r k e r k :

‘ h e t  g a at  o m  a a n s l u i t e n
b i j  w at  h e t  k i n d  l e u k  v i n d t ,

w a a r  h e t  ta l e n t  z i t ,  w a a r v a n
h e t  i n  e e n f lo w  r a a k t ’

b a r t  c a r i s :

‘ i n 2 0 3 0  w e r k e n
p r o f e s s i o n a l s ,  o u d e r s  e n

k i n d e r e n  s a m e n .  d i t  k a n
n i e t  a n d e r s  d a n  i n  d e

vo r m  v a n  e e n  i n t e g r a a l
k i n d c e n t r u m ’
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Te warme klaslokalen nefasT voor
concenTraTie en goeie presTaTies
Renson HealtHy scHool concept zet in op gezonde en
comfoRtabele klaslokalen

nog even en het schooljaar is alweer uit. maar met

de examens en proefwerken in zicht is het vooral

kwestie om in de klas het hoofd letterlijk en figuurlijk

koel te kunnen houden. Helaas loert oververhitting

op warme dagen in heel wat klaslokalen om de hoek.

Ongezond
binnenklimaat leidt
onvermijdelijk tot
verminderde prestaties
Laat ons niet om de hete brij heen
draaien: steeds meer klaslokalen
in onze scholen zijn overbevolkt.
Bovendien zijn heel wat oudere
lokalen (nog) niet voorzien van een
(goed werkend of goed onderhou-
den) ventilatiesysteem, en krijgt de
zon vaak vrij spel via grote ramen.
Het hoeft dan ook geen betoog dat
het binnenklimaat er alles behalve
gezond, laat staan comfortabel is.
Dat het in zo’n klassen niet aan-
genaam vertoeven is, is een open
deur intrappen. De oorzaak van
klachten als hoofdpijn, sufheid en
zelfs ademhalings- en concentratie-
stoornissen is vaak daar te zoeken.
Gevolg: concentratieproblemen en
verminderde prestaties.

Oververhitting steeds
groter probleem
De bedenkelijk kwaliteit van de
binnenlucht (waarvan een te hoog
CO2-gehalte mee aan de basis ligt)
even buiten beschouwing gelaten,
is in deze periode van het jaar in
heel wat klaslokalen vooral ook de
binnentemperatuur een boosdoe-
ner. Ramen openzetten is op warme
dagen geen optie. Actieve koeling
(airco) kan wel soelaas bieden,
maar betekent een flinke meer-
kost op de energiefactuur. Grote
raampartijen zorgen dan wel voor
veel welkom daglicht, maar zeker
in goed geïsoleerde en luchtdicht
afgewerkte nieuwbouwscholen kan
de warmte die binnen zit, niet meer
opnieuw naar buiten.

Hou de zon tegen nog
voor die het glas bereikt
Een even efficiënte als logische
oplossing is om binnenvallend
zonlicht tegen te houden nog voor
dat het glas bereikt. Dynamische
buitendoekzonwering is daarvoor
perfect geschikt aangezien je daar-
mee in de winter toch nog van de
gratis zonnewarmte kan genieten
én het zicht naar buiten ook met
de screens naar beneden behouden
blijft. Het effect is niet te ontken-
nen: de binnentemperatuur loopt
minder hoog op en bovendien is er
niet langer sprake van vervelende
reflecties op schermen. Nu wind-
vaste doekzonwering steeds grotere
glasoppervlakken kan coveren en
subtiel in de gevel geïntegreerd kan
worden, is het trouwens lang niet
enkel een residentiële oplossing.

Meer info:
www.renson.nl

Kleur: fc

– Advertorial –
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rudmer Heerema,

woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.

politieke column

de staat van
het onderwijs

Onlangs is de Staat van het Onderwijs over

schooljaar 2016/2017 gepresenteerd. Ik was

erg benieuwd naar de conclusies. Ik was

vooral benieuwd in hoeverre de ervaringen

die ik bij mijn werkbezoeken tegenkom over-

een zouden komen met de bevindingen in

dit Onderwijsverslag. Veel informatie bleek

inderdaad overeen te komen. Nederland

is zijn internationale toppositie langzaam

aan het kwijtraken. Daarnaast nemen de

leesprestaties af, groeit het percentage

laaggeletterden en dalen de prestaties bij

cultuureducatie, natuur en techniek, en

bewegingsonderwijs. En, heel opvallend:

Nederland heeft zo ongeveer de gelukkigste

kinderen ter wereld en ze gaan met veel

plezier naar school, maar de motivatie om te

leren is in weinig andere landen zo laag.

Graag wil ik inzoomen op twee aspecten.

Het eerste aspect is excellentie. Wij hebben

in verhouding ontzettend veel aandacht voor

kinderen die moeite hebben met school of

een achterstand hebben. Daar doen we het

internationaal uitstekend. We doen het goed

bij de grote middengroep die op het gemid-

delde niveau onderwijs krijgt. Maar… We

doen het gewoon niet goed bij de kinderen

die meer in hun mars hebben. De excellente

leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd

in ons schoolsysteem. Dat blijkt al jaren,

maar de kloof met andere landen wordt

steeds groter. Kinderen gaan naar school

om uitgedaagd te worden, om te leren en te

kijken wat ze leuk vinden. Dus moet elk kind

die kans krijgen, niet alleen als je moeite

hebt met school, maar juist ook als je tot

unieke prestaties in staat bent. Voor die leer-

lingen hebben we meer ruimte in het rooster

nodig, meer uitdaging en meer ontwikke-

ling van het talent. Dat geldt niet alleen

voor kinderen die excellent zijn binnen het

onderwijssysteem, maar ook voor hen met

een talent buiten het onderwijs. Gelukkig

wordt op dit moment de LOOT-beleidsregel

geëvalueerd. Met deze beleidsregel kunnen

jonge topsporters onderwijs en topsport

combineren en ondanks alle trainingen en

wedstrijden toch een diploma halen. Ik vind

dat deze beleidsregel ook beschikbaar moe-

ten komen voor talenten in kunst en cultuur,

theater, voor jonge ondernemers. Voor alle

kinderen met een talent.

Het dalende niveau van het onderwijs bij

excellente kinderen is helaas ook op andere

plekken in de school zichtbaar. De Staat

van het Onderwijs geeft aan dat vijf van de

zes schoolbesturen het basisniveau goed

genoeg vinden. Vijf van de zes! Dat had

ik niet verwacht. Ik vind dat elke school

de drive moet hebben om boven dat

basisniveau uit te willen stijgen. Dat het

basisniveau een startpunt is en niet het

einddoel. Want elke leerling verdient het om

uitgedaagd te worden het beste uit zichzelf

te halen.

Het tweede aspect wat me intrigeert is de

opmerking van de minister dat de vrijheid

van onderwijs en te grote autonomie leiden

tot onduidelijkheid. Vergelijkbare scholen,

met vergelijkbare leerlingen en leraren,

in vergelijkbare wijken, hebben (te) vaak

fors verschillende onderwijsresultaten. Feit

is dat ons onderwijs al jarenlang in een

dalende trend zit. We investeren jaar op jaar

meer in leerlingen, maar de onderwijsre-

sultaten worden jaar na jaar slechter. Meer

geld is volgens mij dus niet de oplossing,

maar de rol van de overheid moet wel

opnieuw tegen het licht gehouden worden.

De investering in het primair en voortgezet

onderwijs is alleen al bijna 20 miljard euro,

een beetje beter zicht op hoe dat besteed

moet worden lijkt me verstandig. _

Reageren?
Mail naar r.heerema@tweedekamer.nl

‘ i k  v i n d  d at  e l k e  s c h o o l  d e d r i v e
m o e t  h e b b e n  o m  b o v e n  h e t  b a s i s n i v e a u
u i t  t e  w i l l e n  s t i j g e n ’
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Van de AVS

Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

tekst paul van lent

Naar aanleiding van vragen over de verandering van de

voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit

welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen

met je team, vorm kunt geven.

Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de onder-

wijsinspectie ingevoerd. Hierin zijn ook de voorschriften voor het

schoolplan veranderd. In het onderzoekskader 2017 wordt een

helder onderscheid gemaakt in basiskwaliteit – die verankerd is in

de wet – en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen.

Die eigen ambities vormen de basis voor het schoolplan. In het

nieuwe schoolplan kunnen scholen hun ambities en de eigen visie

op onderwijskwaliteit een plek geven. Hiermee kan elke school haar

eigen kwaliteitseisen en ambities laten zien. Zo kan het nieuwe

schoolplan een mooie basis vormen voor het gezamenlijk gesprek

over onderwijskwaliteit en de verdere verbetering daarvan.

Wat verandert er?
Bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig.

Er hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan te worden aange-

past. Is het schoolplan binnenkort wel aan vernieuwing/actualise-

ring toe? Dan zijn dit de twee belangrijkste wijzigingen:

1. In het schoolplan beschrijf je voortaan ook hoe het personeels-

beleid eruit ziet dat is gericht op het pedagogisch-didactisch

handelen van het onderwijspersoneel;

2. Het schoolplan geeft een beschrijving van het stelsel van

kwaliteitszorg.

Ook behoeft de aanpassing of vernieuwing van het nieuwe school-

plan de instemming van de medezeggenschapsraad (WMS artikel

10 1b).

Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Het schoolplan veran-

dert’. Deze beschrijft hoe zo’n nieuw schoolplan er uit kan zien,

waar het aan moet voldoen en hoe de inspectie daar op toeziet.

Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

a v s  i n  d e  p e r s

Ouderbijdrage, privacy en krachtige schoolleiders

Uit een analyse die het Algemeen Dagblad maakte van de extra

inkomsten die scholen binnenkrijgen, blijkt dat de vrijwillige ouder-

bijdrage op veel scholen stijgt. Dat kan ongelijkheid tussen leerlin-

gen veroorzaken, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren op 24 april

in het dagblad. “Iedere ouder moet elke school kunnen kiezen voor

zijn of haar kind, ongeacht de hoogte van de ouderbijdrage. Ik wil

nader onderzoeken waarom scholen kiezen voor een verhoging van

de bedragen.’’

De Telegraaf stond op 23 april stil bij de betekenis van de nieuwe

Europese privacywetgeving (AVG) voor scholen, geldig vanaf 25 mei

aanstaande. AVS-voorzitter Petra van Haren bevestigt de klachten

van schoolleiders dat deze veel werk met zich meebrengt. “Een zeer

complexe wet gaan invoeren in een al overbelaste sector: dat is

voor scholen gewoon te véél. Ook al betwist niemand het belang

van privacy voor kinderen.”

Verder besteedde onder andere de Algemene Onderwijsbond (AOb)

aandacht aan de AVS-reactie op het advies ‘Een krachtige rol voor

schoolleiders’ van de Onderwijsraad, dat op 19 april verscheen.

De AVS onderschrijft de aanbevelingen van de raad over hoe de rol

van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt (zie ook

pagina 24).

l i d m a at s c h a p

Nieuwe contributietarieven
De tarieven voor het AVS-lidmaatschap in schooljaar 2018-2019

zijn bekend. De contributie stijgt met 1 procent, conform de

ConsumentenPrijsIndex (CPI).

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden (Lidmaatschapskosten)
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a v s  v o o r d e e l

Presikhaaf Schoolmeubelen
nieuwe voordeelpartner

De AVS verwelkomt Presikhaaf Schoolmeubelen als nieuwe
voordeelpartner. AVS-leden kunnen daardoor gebruikmaken
van heel wat voordelen.

Het Arnhemse Presikhaaf Schoolmeubelen is toonaangevend als het

gaat om de inrichting van scholen in het primair en voortgezet onder-

wijs, de buitenschoolse opvang, brede scholen en IKC’s in Nederland.

De sociaalmaatschappelijke onderwijs inrichtingsspecialist en -pro-

ducent van schoolmeubelen in Nederland biedt een passend inrich-

tingsadvies met meubels van hoge kwaliteit. De dochterorganisatie

van Koninklijke Ahrend BV is koploper in Nederland als het gaat om

de inzet van mensen met een arbeidsbeperking (Participatiewet) en

de ontwikkeling van circulaire producten. Het is een actieve partner

van MVO Nederland met een gecertificeerd milieu- en kwaliteits-

managementsysteem en is gecertificeerd voor PSO trede 3 (keurmerk

van TNO voor sociaal ondernemen).

Voordeel
Door het voordeelpartnerschap kunnen AVS-leden rekenen op voor-

delen als:

• gratis inrichtingsadvies en interieurontwerp

• geen extra kosten voor de afvoer van gebruikt meubilair

• geen extra kosten voor het inhuizen, plaatsen en monteren van het

meubilair

• gratis Social Return-rapportage: inzicht in aantal doelgroep-

medewerkers dat gewerkt heeft aan de opdracht

• een concurrerende prijs

Onderzoek
Presikhaaf ondersteunt bovendien wetenschappelijk onderzoek.

De Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoekt gedurende

drie jaar in het project ‘Jong Geleerd’ wat er gebeurt als we basis-

schoolleerlingen de keuze geven om zitten af te wisselen met staan.

Welk effect heeft dit op hun leerprestaties en hun (fysieke) fitheid?

Want te lang zitten is ongezond, denk aan overgewicht, hart- en

vaatziekten en diabetes. Op de Lorentzschool in Leiden hebben alle

leerlingen van groep 5 zit/sta-tafeltjes gekregen. Zij kunnen hiermee

gemakkelijk zelf de werkhoogte bepalen en afwisselen tussen zitten en

staan. Ook de leerkracht heeft een zit/sta-bureau. In een andere klas

(ook groep 5) wordt reguliere schoolmeubilair gebruikt. De twee klas-

sen worden drie jaar lang gevolgd; het is wereldwijd voor het eerst dat

een dergelijk langlopend onderzoek is opgezet. Najaar 2019 worden

de resultaten bekendgemaakt. Het onderzoek wordt mede mogelijk

gemaakt door gemeente Leiden en Presikhaaf Schoolmeubelen.

Meer informatie: www.schoolmeubelen.com/inrichtingsspecialisten

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Jaargids PO 2018/2019
verschenen: agenda,
professionaliseringsaanbod
en vakinformatie

De jaargids – inclusief agenda, professionaliseringsaanbod
en vakinformatie – is onlangs verschenen. AVS-leden in het
primair onderwijs hebben een exemplaar thuisgestuurd
gekregen. Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis
exemplaar aanvragen. Daarnaast is het mogelijk, ook voor
niet-leden, om (extra) exemplaren te bestellen.

In de jaargids staat het professionaliseringsaanbod van het AVS

Centrum Educatief Leiderschap, dat in schooljaar 2018/2019 is

uitgebreid met nieuwe (gecertificeerde) leergangen. Ook is een

calendarium opgenomen en relevante vakinformatie voor de school-

leider, zoals de schoolvakanties, wet- en regelgeving en verwijzing

naar de CAO PO. Bovendien is informatie over de activiteiten en

dienstverlening van de AVS in de jaargids te vinden. De jaargids is

meteen te gebruiken bij de planningen voor schooljaar 2018/2019.

(Na)bestellen à 15 euro kan via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

Nieuwe medewerker
Sinds april is de AVS een nieuwe medewerker rijker:

Erwin Timmermans (e.timmermans@avs.nl) versterkt

de afdeling communicatie als webmaster/content-

manager. Hij plaatst informatie op en draagt zorg voor

het onderhoud van de website(s) van de AVS. Dat geldt

ook voor het vacaturegedeelte (avs.nl/vacatures).

Daarnaast bewaakt hij de structuur, gebruiksvriendelijkheid en draagt

bij aan webinnovatie. Erwin houdt zich verder bezig met het opmaken

(en verzenden) van diverse digitale uitingen, waaronder de e-mail

nieuwsbrieven. Hiervoor was hij actief als medewerker collectiebeheer

en beeldbewerking bij een fotobureau. Zijn werk door de AVS wisselt

hij af met vrijwilligerswerk, vaak op het vlak van communicatie.
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21-7000-2446-12 AVS KP 2017-18-08 Kleur:

Groepsovernachtingen met respect
voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

44 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

www.groepsgebouw.nl/avs

Groepsovernachtingen voor Onderwijs

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

0577 411 556

44 VERBLIJVEN IN:
Austerlitz

Baarn

Epe

Evertsoord

Huizen

Nunspeet

Oosterhout

Oostvoorne

Ossendrecht

Stroe

Vierhouten

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 22-03-18   15:57

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1000-21-7000-2681-1 Kleur:

Kinderen doen
het beter 

als ouders en school
samenwerken!

David	Kranenburg
Directeur Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN	PLAATS	VAN
OUDERS	BETREKKEN

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 18-12-17   11:42

21-8000-0197-03 AVS KP 2017-18-09 Kleur:

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

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

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Hoe	bespreken	we
onze zorgen	over
een	leerling	met

de	ouders?

Wat kan ik doen
als mijn kind niet
naar school wil?

Vermeld onze gegevens in de schoolgids!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O&O - advertentie 23 april v3.pdf  19   26-04-18   09:29

1_4_st_AVS_fc_i.indd   1 30-04-18   17:23

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

ad
ve
rt
en

ti
e

36

934309-02_036_07-May-18_14:16:14_walter



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

‘Neem de tijd voor teamdialoog over inzet werkdrukgelden’
De voltallige beleidscommissie Onderwijs van de AVS
kwam op 4 april bijeen. Verschillende zaken zijn besproken:
medezeggenschap, muziekonderwijs, het werkdrukakkoord
en wetgeving rond de eindtoets. Hierover is advies
uitgebracht aan het AVS-bestuur

Medezeggenschap voor schooldirecties blijft een punt van zorg en

vraagt om aandacht. Dat gebeurt in de nieuwsuitingen van de AVS

en tijdens het (kosteloze) ondersteuningsbijeenkomsten vanuit het

project Versterking medezeggenschap (https://infowms.nl/content/

ondersteuning). Er wordt ook gewezen op de adviseringsrol van het

directieberaad. Hierin kunnen schoolleiders binnen dezelfde stich-

ting afspraken maken de besluitvorming. De adviezen van het direc-

tieberaad over voorgenomen besluiten aan de GMR zijn belangrijk.

Meer muziek
De directeur van het project Meer Muziek in de Klas is aanwezig met

twee ondersteunende adviseurs. Er is vooral gesproken over de rol

die schoolleiders hier in spelen, te weten: stimuleren en faciliteren,

en onderhandelen/overleggen met het schoolbestuur (onder andere

over extra middelen). Het AVS-bestuur krijgt het advies mee enthou-

siasme voor dit onderwerp te stimuleren. Met een duidelijke rol

voor de schoolleider als initiator en voortrekker. Visie en overtuiging

zijn daarvoor nodig. Want we willen muziek wel verankeren in het

curriculum, maar dan moet er ook iets gedaan worden aan de geld-

stromen en planperiode van scholen. De AVS speelt een inspirerende

rol. In de leergang Ondernemend leiderschap van het AVS Centrum

Educatief Leiderschap is ook ruimte voor cultuur en muziek.

Werkdrukakkoord
De schoolleiders in de beleidscommissie Onderwijs van de AVS zijn

allemaal in gesprek met hun team om te komen tot een voor de

school goede besteding van de gelden uit het werkdrukakkoord.

Hoe wordt deze dialoog gevoerd en welke keuzes maakt men in

relatie tot de onderwijskwaliteit? Het advies van de commissie is om

hier echt tijd voor te maken en iedereen de kans te geven iets in te

brengen.

Eindtoets
Tot slot bespreekt de commissie de inhoud van een OCW-brief van

24 november 2017 over de gewijzigde wetgeving rond de eindtoets.

De brief gaat over de termijn en doeltreffendheid van de wet, nu er

sprake is van een later afnamemoment waardoor het schooladvies

leidend is. Maar de eindevaluatie van de wetswijziging is volgens

de schoolleiders niet in 2018 maar pas in 2020. De commissieleden

adviseren de AVS een duidelijk standpunt in te nemen, want de brief

voelt als terug in de tijd. De commissie vraagt het AVS-bestuur om bij

de minister aan te geven zich niet te kunnen vinden in het gestelde

en dat het werkveld primair onderwijs teleurgesteld is over de

inhoud van de brief. Kortom: om nog geen voorschot te nemen op de

analyse van de gewijzigde wetgeving.

Op 15 juni komt de beleidscommissie Onderwijs van de AVS weer bij

elkaar om onder andere te spreken over de Staat van het Onderwijs

van de inspectie.

a c t i e

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

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

Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap.

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

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

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

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

dejaartaakinhetprimaironderwijs

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden (Acties) * De actie geldt alleen indien men lid blijft tot minimaal 1 augustus 2019.
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21-7000-2435-03 AVS KP Kleur: fc

Stichting Panta Rhei beheert 16 basisscholen in

Leidschendam-Voorburg, Den Haag,Voorschoten en

Oegstgeest. De stichting telt ruim 5.000 leerlingen en

400 personeelsleden. Sinds 2015 heeft Panta Rhei de

HR- en salarisadministratie uitbesteed aan Onderwijs-

bureau Hollands Midden (OHM). Hierbij wordt gebruik

gemaakt van Youforce, de HR-cloudsoftware van Raet.

Voorzitter College van Bestuur van Panta Rhei, Harry

van de Kant en directeur van OHM, John de Leeuw,

vertellen hoe de dienstverlening van OHM en de soft-

ware van Raet bijdragen aan de ambitie en doelstellin-

gen van Panta Rhei.

Focus op goed onderwijs
Harry van de Kant: “Goed onderwijs heeft onze maximale

focus. Werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten van

ons schoolbestuur behoren, besteden we uit. Denk hierbij

aan de HR-en salarisadministratie maar ook de financiële

administratie. We zijn te klein om alles zelf uit te voeren

en hebben alleen een paar specialisten in dienst voor ad-

vies. Wij werken daarom graag met een onderwijsbureau.

Zo weten we zeker dat alle specifieke kennis over wet-en

regelgeving en de software is geborgd en zijn we minder

kwetsbaar bij ziekte en uitval. We hadden HR en Finance

al uitbesteed aan een onderwijsbureau – OSG-Metrium

– maar toen deze dienstverlener failliet ging, moesten

we op zoek naar een nieuwe partner. Na een kort maar

gedegen selectietraject kozen we voor OHM.”

Van de Kant geeft aan dat de prijs-kwaliteitverhouding

het belangrijkste criterium in het selectietraject was.

“OHM liet tijdens het selectietraject de beste indruk

achter. Ze bieden een zeer uitgebreide dienstverlening en

werken met innovatieve software. Het onderwijsbureau

bestaat sinds 1922 en heeft in haar bijna 100-jarig be-

staan een uitstekende reputatie opgebouwd. De medewer-

kers van OHM beschikken over ontzettend veel kennis en

denken goed mee. Heel prettig is ook dat OHM een goed

netwerk heeft in de onderwijswereld.”

Betrouwbare HR-software
Met de keuze voor OHM ging Panta Rhei ook werken met

de HR-software van Raet.Van de Kant is vooral enthousi-

ast over de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid om

eenvoudig data uit het HR-systeem te halen.“Youforce

van Raet is een compleet e-HRM pakket waar onze lei-

dinggevenden graag mee werken. Ze ervaren de soft-

ware als een krachtige steun in de rug bij hun dagelijkse

werkzaamheden. De software helpt bij het verminderen

van administratieve lasten voor leidinggevenden. Maar

leidinggevenden kunnen met selfservice ook zelf uren-

en aanstellingswijzigingen of een tijdelijke uitbreiding

doorgeven.”

John de Leeuw, directeur van OHM: “Wij vinden het pret-

tig om met de software van Raet te werken. We maken

gebruik van slimme workflows die ervoor zorgen dat

alle mutaties zo efficiënt mogelijk volgens de gemaakte

afspraken worden verwerkt. Een aantal dagen voor de sa-

larisverwerking controleren wij of alles klopt.Vervolgens

wordt volledig automatisch een betaalbestand aange-

maakt en vindt de uitbetaling van de salarissen plaats.

Omdat wij ook de financiële administratie van Panta Rhei

doen, hebben wij ook zicht op de voorschotbetalingen van

het ministerie van OCW aan het bestuur”.

Daarnaast zorgt OHM ervoor dat de journaalposten klop-

pen en de managementinformatie wordt bijgewerkt.Van

de Kant:“Halverwege de maand krijgen de schooldirec-

teuren een geactualiseerde set managementinformatie

van euro’s tot fte’s. Daarnaast hebben zij online inzicht

in belangrijke kengetallen als verzuim, de functiemix en

de uitnutting van de Werkkostenregeling. De Leeuw vult

aan:“De data uit de personeels- en salarisadministratie

van Raet worden door OHM gepresenteerd in heldere

rapportages. De scholen van Panta Rhei kunnen deze ook

aanpassen of hun eigen rapportages bouwen. Rapportages

kunnen ook worden uitgebreid worden met financiële

gegevens of informatie uit externe bronnen zoals leerling-

prognoses en leerlinggroei bij andere scholen in de regio.

Daarnaast bieden we een formatie- en begrotingstool die

gebruik maakt van de data uit de Raet-software. Met

deze tool kan Panta Rhei prognoses maken over een tijd-

spanne van vijf jaar. Een directeur die weet dat iemand

over twee jaar minder wil gaan werken, kan dit door-

rekenen. Ontstaat er bijvoorbeeld een vacature en welke

inschaling hoort hierbij? Je kunt spelen met de loonkos-

ten en weet zo precies waar je aan toe bent.”

In beweging blijven
Van de Kant:“Zoals onze naam al aangeeft zijn wij voort-

durend in beweging. De komende jaren blijven we werken

aan een professionele organisatie waarin de ontwikkeling

van onze leerkrachten, jong en oud centraal staat. We

gaan samen met OHM kijken naar het digitaliseren van

de gesprekscyclus en het werving-en selectieproces. Een

mooie ontwikkeling waardoor het aantrekken en ontwik-

kelen van talent nog meer aandacht krijgt.Verder willen

we het ons personeel vooral makkelijker maken, of het

nou gaat om een aanstellingsprocedure of een declara-

tie. De medewerkers van OHM en de software van Raet

helpen hierbij. Onze medewerkers krijgen zo de handen

vrij om al hun energie te steken in goed onderwijs voor al

onze leerlingen. Want daar draait het echt om bij Panta

Rhei”.

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Panta Rhei focust maximaal
op goed onderwijs, OHM en
Raet doen de rest

We willen het ons personeel vooral makkelijker maken, de
medewerkers van OHM en de software van Raet helpen hierbij.

Harry van de Kant, John de Leeuw
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Stichting Panta Rhei beheert 16 basisscholen in

Leidschendam-Voorburg, Den Haag,Voorschoten en

Oegstgeest. De stichting telt ruim 5.000 leerlingen en

400 personeelsleden. Sinds 2015 heeft Panta Rhei de

HR- en salarisadministratie uitbesteed aan Onderwijs-

bureau Hollands Midden (OHM). Hierbij wordt gebruik

gemaakt van Youforce, de HR-cloudsoftware van Raet.

Voorzitter College van Bestuur van Panta Rhei, Harry

van de Kant en directeur van OHM, John de Leeuw,

vertellen hoe de dienstverlening van OHM en de soft-

ware van Raet bijdragen aan de ambitie en doelstellin-

gen van Panta Rhei.

Focus op goed onderwijs
Harry van de Kant: “Goed onderwijs heeft onze maximale

focus. Werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten van

ons schoolbestuur behoren, besteden we uit. Denk hierbij

aan de HR-en salarisadministratie maar ook de financiële

administratie. We zijn te klein om alles zelf uit te voeren

en hebben alleen een paar specialisten in dienst voor ad-

vies. Wij werken daarom graag met een onderwijsbureau.

Zo weten we zeker dat alle specifieke kennis over wet-en

regelgeving en de software is geborgd en zijn we minder

kwetsbaar bij ziekte en uitval. We hadden HR en Finance

al uitbesteed aan een onderwijsbureau – OSG-Metrium

– maar toen deze dienstverlener failliet ging, moesten

we op zoek naar een nieuwe partner. Na een kort maar

gedegen selectietraject kozen we voor OHM.”

Van de Kant geeft aan dat de prijs-kwaliteitverhouding

het belangrijkste criterium in het selectietraject was.

“OHM liet tijdens het selectietraject de beste indruk

achter. Ze bieden een zeer uitgebreide dienstverlening en

werken met innovatieve software. Het onderwijsbureau

bestaat sinds 1922 en heeft in haar bijna 100-jarig be-

staan een uitstekende reputatie opgebouwd. De medewer-

kers van OHM beschikken over ontzettend veel kennis en

denken goed mee. Heel prettig is ook dat OHM een goed

netwerk heeft in de onderwijswereld.”

Betrouwbare HR-software
Met de keuze voor OHM ging Panta Rhei ook werken met

de HR-software van Raet.Van de Kant is vooral enthousi-

ast over de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid om

eenvoudig data uit het HR-systeem te halen.“Youforce

van Raet is een compleet e-HRM pakket waar onze lei-

dinggevenden graag mee werken. Ze ervaren de soft-

ware als een krachtige steun in de rug bij hun dagelijkse

werkzaamheden. De software helpt bij het verminderen

van administratieve lasten voor leidinggevenden. Maar

leidinggevenden kunnen met selfservice ook zelf uren-

en aanstellingswijzigingen of een tijdelijke uitbreiding

doorgeven.”

John de Leeuw, directeur van OHM: “Wij vinden het pret-

tig om met de software van Raet te werken. We maken

gebruik van slimme workflows die ervoor zorgen dat

alle mutaties zo efficiënt mogelijk volgens de gemaakte

afspraken worden verwerkt. Een aantal dagen voor de sa-

larisverwerking controleren wij of alles klopt.Vervolgens

wordt volledig automatisch een betaalbestand aange-

maakt en vindt de uitbetaling van de salarissen plaats.

Omdat wij ook de financiële administratie van Panta Rhei

doen, hebben wij ook zicht op de voorschotbetalingen van

het ministerie van OCW aan het bestuur”.

Daarnaast zorgt OHM ervoor dat de journaalposten klop-

pen en de managementinformatie wordt bijgewerkt.Van

de Kant:“Halverwege de maand krijgen de schooldirec-

teuren een geactualiseerde set managementinformatie

van euro’s tot fte’s. Daarnaast hebben zij online inzicht

in belangrijke kengetallen als verzuim, de functiemix en

de uitnutting van de Werkkostenregeling. De Leeuw vult

aan:“De data uit de personeels- en salarisadministratie

van Raet worden door OHM gepresenteerd in heldere

rapportages. De scholen van Panta Rhei kunnen deze ook

aanpassen of hun eigen rapportages bouwen. Rapportages

kunnen ook worden uitgebreid worden met financiële

gegevens of informatie uit externe bronnen zoals leerling-

prognoses en leerlinggroei bij andere scholen in de regio.

Daarnaast bieden we een formatie- en begrotingstool die

gebruik maakt van de data uit de Raet-software. Met

deze tool kan Panta Rhei prognoses maken over een tijd-

spanne van vijf jaar. Een directeur die weet dat iemand

over twee jaar minder wil gaan werken, kan dit door-

rekenen. Ontstaat er bijvoorbeeld een vacature en welke

inschaling hoort hierbij? Je kunt spelen met de loonkos-

ten en weet zo precies waar je aan toe bent.”

In beweging blijven
Van de Kant:“Zoals onze naam al aangeeft zijn wij voort-

durend in beweging. De komende jaren blijven we werken

aan een professionele organisatie waarin de ontwikkeling

van onze leerkrachten, jong en oud centraal staat. We

gaan samen met OHM kijken naar het digitaliseren van

de gesprekscyclus en het werving-en selectieproces. Een

mooie ontwikkeling waardoor het aantrekken en ontwik-

kelen van talent nog meer aandacht krijgt.Verder willen

we het ons personeel vooral makkelijker maken, of het

nou gaat om een aanstellingsprocedure of een declara-

tie. De medewerkers van OHM en de software van Raet

helpen hierbij. Onze medewerkers krijgen zo de handen

vrij om al hun energie te steken in goed onderwijs voor al

onze leerlingen. Want daar draait het echt om bij Panta

Rhei”.

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Panta Rhei focust maximaal
op goed onderwijs, OHM en
Raet doen de rest

We willen het ons personeel vooral makkelijker maken, de
medewerkers van OHM en de software van Raet helpen hierbij.

Harry van de Kant, John de Leeuw
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
juni en september 2018

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

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo en mbo) 6 juni Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 7 juni Tom Roetert

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 12 juni Jan Stuijver

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 14 juni Jan Stuijver

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

– van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 19 juni Jan Stuijver

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 20 juni Joke Walraven

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 21 juni Jan Stuijver

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap voor

tevreden medewerkers*** (po) 26 juni Jan Stuijver

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

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

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

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

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

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

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

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

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

Foto’s: Hans Roggen
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1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol

als volgende stap in uw carrière en wilt

daarin meer inzicht krijgen. U krijgt de

gelegenheid om vanuit theorie en prak-

tijk meer kennis te nemen van de inhoud en complexiteit van een

functie als onderwijsbestuurder. Daarbij vindt doorlopend reflectie

plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie. Centraal

staan de vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een

bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij?

Ook loopt u vier dagen in de praktijk mee met een onderwijsbe-

stuurder buiten de eigen organisatie.

Doelgroep: ervaren (adjunct-)directeuren, clusterdirecteuren, meer-

scholendirecteuren of interim-managers die zich willen oriënteren

op een bestuurlijke rol

Startdatum: 11 oktober 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe kunnen schoolleiders ervoor zor-

gen dat medewerkers in korte tijd met

elkaar tot een gefocuste samenwerking

komen in (wisselende) teams, met

daarin een juiste balans tussen plezier en prestatie? Samen neven-

activiteiten oppakken, naast het lesgeven, kost soms extra energie,

met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte

projecten of een negatieve onderlinge sfeer. U krijgt zicht op de the-

orie en praktijk van (team)flow en de positieve organisatiepsycholo-

gie. Het teamflow-model geeft inzicht in welke condities je nodig

hebt om tot een effectieve samenwerking te komen. Kennis van en

werken met het teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar

betere prestaties van medewerkers en de organisatie als geheel en

creëert een positief werkklimaat. In samenwerking met Flow

concepts.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Startdatum: 9 oktober 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Leidinggeven aan verandering’

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

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

enkele IKC’s en maken een ondernemingsplan. Na afloop hebben zij

hun strategisch denken en handelen vergroot in relatie tot de ont-

wikkeling en/of aansturing van een IKC en kunnen een integraal

curriculum ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 29 mei, 2 oktober 2018 of 12 maart 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘In relatie staan tot de

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

onderwijs’ en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering’ (hoort bij thema ‘Regie

en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (hoort bij thema

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

4 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van

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

gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de veranderende

professional en opbrengsten.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 28 september 2018 of 15 februari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

Nieuw!
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6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we al aan bildung

doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 5 oktober 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’ en

‘Persoonlijk leiderschap’

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

8 eendaagsen

Leergang Cultuurpracticum
Als de schoolcultuur negatief en belem-

merend is, is de kans groot dat de

beoogde doelen niet worden gereali-

seerd. In deze leergang leert u de eigen

schoolcultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden. Door vast te stellen

wat de gedeelde vooronderstellingen zijn binnen de cultuur waarop

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

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

tuurverandering over het veranderen van een of twee dominante

mindsets. Deze zoektocht staat centraal. Ook schenken we de

nodige aandacht aan het opstellen van passende interventies: wat

werkt in welke situatie?

Doelgroep: schoolleiders en directeuren po en vo.

Het is aanbevelenswaardig een collega mee te nemen.

Startdata: 25 september 2018 of 15 februari 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verande-

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

verschillen als team en Professionele leergemeenschap

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

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling

door het ontwikkelen van professionele en

persoonlijke kwaliteiten en het coachen van

collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie

als sparringpartner en bent u in staat om op een concreet vraagstuk

actieonderzoek uit te voeren. De Leergang Middenkader is

opgenomen in het Lerarenregister (160 registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunctdirecteuren, afdelings-

leiders (po) of u heeft de ambitie een dergelijke leidinggevende

positie te vervullen.

Startdatum: 7 februari 2018

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

eendaagse training

De schoolleider als goede
werkgever – de highlights

Goed personeelsbeleid op school komt aan bod. Welke gesprekken

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

hierin betekenen? Schoolleiders krijgen geregeld te maken met

diverse personele kwesties: aanname, werkdrukbeleving, disfunc-

tioneren en soms ook ontslag van medewerkers. Wat vraagt dit

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

schoolleider met kennis van zaken medewerkers daarbij ondersteu-

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

de jurisprudentie.

Doelgroep: schoolleiders, intern begeleiders po

Datum: 25 september 2018

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

(Trainingen)

Nieuw! Nieuw!
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leergang regisseur onderwijs & gebouw

‘Houd regie over het bouwproces,
maar voorkom dat je alles zelf wilt doen’
“Een school bouwen of verbouwen is een complexe
aangelegenheid. Waar begin je? Wat zijn de
mogelijkheden? Hoe compenseer je je gebrek aan
bouwkundige kennis?” Schoolleider Jeroen Sterk van de
Burgemeester van Mierloschool in Rijen ondervond het
aan den lijve. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap
ontwikkelde de nieuwe leergang Regisseur Onderwijs
& Gebouw om schoolleiders te ondersteunen in hun
professionele opdrachtgeversrol bij een nieuwbouw- of
verbouwtraject. tekst winnie lafeber

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolge-

bouwen. Veel daarvan zijn aan vernieuwing toe,

met het oog op de kwaliteit van het gebouw of

de toekomstige (multifunctionele of multidis-

ciplinaire) functie. Vera Ruitenberg, program-

mamanager van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap: “We hebben deze leergang ontwik-

keld omdat we de schoolleider meer bagage

willen meegeven. Er komt zoveel op je af in zo’n

proces.” Martin van Osch, directeur-bestuurder

en kennismanager bij het Waarborgfonds

Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK

is mede-initiator van de leergang: “Hoe staat

het met de bouwkwaliteit, het binnenklimaat,

de verduurzamingsopgave, energieneutraal

bouwen en voldoet het gebouw conceptueel en

technisch (nog) aan de moderne tijd? In principe

bouw je een school voor veertig jaar, maar de

samenleving ontwikkelt zich zo snel. Het gebouw

moet aansluiten bij recente maatschappelijke

en onderwijskundige ontwikkelingen.” Zijn expertise op het gebied

van bedrijfsvoering, financiën en exploitatie wordt ingezet bij deze

leergang én bij de leergang Directeur IKC, waar hij gastdocent is.

Slapeloze nachten “Een verbouwing is een zwaar traject,

lastig te overzien. Je wordt geconfronteerd met je gebrek aan

bouwkundige kennis, te weinig geld en slapeloze nachten”,

vertelt schoolleider Jeroen Sterk, die met zijn Burgemeester

van Mierloschool in Rijen vanaf de voorjaarsvakantie in een

verbouwingstraject zit: een complete modernisering en

opknapbeurt vanwege achterstallig onderhoud. Ook moeten de

nieuwe visie en ict-innovaties terugkomen in het gebouw. “Ik heb

flink moeten lobbyen bij de gemeente en mijn schoolbestuur om

geld. En ik was voortdurend bezig gaten in de begroting te dichten.

Dan is het ook een uitdaging om je visie overeind te houden.”

Sterk verzamelde al gauw hulp. Een ouder uit de MR en de partner

van een leerkracht beschikten door hun werk over de benodigde

kennis. “Zij waren mijn gesprekspartner en wisten welke vragen

ik kon stellen aan aannemers, bouwkundigen en de architect.

Ook hielpen zij met het visiestuk over de school en de functionele

omschrijving.” Sterk – die één keer eerder een nieuwbouwtraject

leidde maar in deze omvang nooit eerder een bouwtraject aanging

– vindt het vooral lastig deze opgave te vervullen naast zijn taak als

schoolleider in het primaire proces. “De school moet ook gewoon

doordraaien!”

Volgens Van Osch van Ruimte-OK is het belangrijk dat de school-

leider weet waar hij naartoe wil. “Als regisseur ben je de spin in het

web. Je bereikt je einddoel met hulp van andere

mensen. Je hoeft niet alles te weten.” Sterk:

“Ik stel mezelf iedere keer de vraag: heb ik hier

genoeg verstand van? Zo nee, dan besteed ik

het uit. Het is wel mijn verantwoordelijkheid,

maar ik moet niet alles zelf willen doen.”

Goed toegerust In de leergang Regisseur

Onderwijs & Gebouw, die één schooljaar

beslaat, passeren diverse onderwerpen en

opdrachten de revue, zoals visieontwikkeling,

ontwerpen voor de toekomst/het interieur,

projectmanagement, multifunctionaliteit,

IKC-ontwikkeling, werken onder stress, en

bedrijfsvoering en financien. Deelnemers

maken een eigen plan van aanpak,

een programma van eisen (PvE) en een

businessplan. Samen vormen ze een netwerk

voor collegiale consultatie en intervisie.

De nieuwe leergang komt voor Sterk net te laat.

Zijn verbouwing verwacht hij voor de zomer

succesvol af te ronden. De stap naar verduurzaming volgt daarna.

“Deze leergang had mij heel wat kopzorgen kunnen besparen.

Je weet meer wat de (on)mogelijkheden zijn. Bouwen of verbouwen

is een vak apart.“ Programmamanager Ruitenberg: “Deelnemers

aan de leergang krijgen brede inhoudelijke kennis van het (ver)bou-

wingsproces en leren met vertrouwen de leiding hierover te nemen

en geven. Schoolleiders worden beter toegerust om een actieve en

vanuit de maatschappelijke opdracht verantwoorde rol te vervullen

in het proces.” Van Osch sluit daarbij aan: “Als schoolleiders goed

zijn toegerust om hun rol als professionele opdrachtgever te vervul-

len, zijn ze ook minder druk met het bouwproces. Je hebt duidelijke

kaders om goede keuzes te maken, je ‘verzuipt’ niet.” �

Doelgroep: directeuren primair onderwijs. De eigen bestuurder

sluit aan in de afsluitende bijeenkomst.

Startdatum: 13 november

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

Schoolleider Jeroen Sterk (links):
“Je hebt voldoende kennis en inzicht
nodig om de juiste vragen te stellen en
opdrachten te geven aan de architect
(Thijs Timmers, rechts).”

Nieuw!
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voor: iedereen die in en rond het onderwijs werkt,

bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers

van: Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt CAOP

wanneer: 30 mei

waar: CAOP, Den Haag

wat: gratis congres

Onderwijs aan het werk
Over actuele arbeidsmarktontwikkelingen in het onderwijs.

Met analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.

Rode draad zijn de thema’s als onderwijsbeleid, leraarschap,

professionalisering, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden,

productiviteit en mobiliteit. Ga hierover in gesprek met hoog-

leraren prof. dr. Frank Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer

en een panel van onderwijsverantwoordelijken uit de sectoren

politiek, bestuur, beleid en belangenbehartiging. Aanmelden:

www.caop.nl/actueel/agenda

voor: schoolleiders en leerkrachten

van: Logacom

wanneer: 13 juni

waar: Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht

wat: symposium

Kracht van onderwijs
Onderwerpen die aan bod komen: regieversterkend leiderschap,

motiveren is te leren, wat betekent de school voor nieuwkomers,

en differentiëren in de klas. Bij het eerste onderwerp staat

centraal: hoe zorg je ervoor dat er een professionele en inspire-

rende cultuur in de school ontstaat waarbij de collectieve ambi-

tie zichtbaar en voelbaar is? Deelnemers krijgen handvatten,

inspiratie en concrete casussen aangereikt om met nog meer

enthousiasme, kennis van zaken en plezier het onderwijs vorm

te geven. www.130618.logacom.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)

maatschappelijk werkers, remedial teachers,

zorgcoördinatoren en andere hulpverleners

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 7 juni

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Traumasensitief werken
Hoe herken je een psychotrauma? Wat veroorzaakt trauma’s

bij kinderen, welke soorten trauma zijn er en hoe houd je

daar rekening mee in de manier waarop je kinderen bejegent?

Wat verstaan we onder traumasensitief werken en hoe doe

je dat in de praktijk? Welke impact heeft psychotrauma op

gehechtheid en hechtingsproblematiek? In de middag zijn er

twee deelsessierondes: onderwijsgericht of hulpverleningsge-

richt. www.congresburo.com/traumasensitief

voor: academische leerkrachten en onderzoekers

van: NRO en Beroepsvereniging Academische

Basisschooldocenten (BAB)

wanneer: 30 mei (17-20 uur)

waar: PO-Raad, Utrecht

wat: bijeenkomst

Uitwisseling praktijk- en
onderzoeksvragen

Academische leerkrachten en onderzoekers gaan met

elkaar in gesprek en delen tips en ervaringen over weten-

schap in de onderwijspraktijk. Er zijn twee werkvormen: bij

vraagarticulatie zetten onderzoekers praktijkvragen om naar

onderzoeksvragen. Bij omgekeerde vraagarticulatie vertel-

len leerkrachten over hun (dagelijkse) lespraktijk en kunnen

onderzoekers vragen stellen of juist informatie delen uit

(lopend) onderzoek. www.bab.nl/index.php/nl/agenda/

event/30-followup-babcongres

voor: schoolleiders en teams

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: factsheet, praktijkverhalen en gesprekskompas

Gesprek over werkdruk
Drie instrumenten waarmee onderwijsteams zelfstandig het

gesprek over werkdruk kunnen voeren. In de factsheet staat

welk proces elke school dient te doorlopen om tot de juiste

maatregelen te komen, onder andere het gesprek in het team.

Verder zijn er praktijkverhalen ter inspiratie: welke keuzes heb-

ben zeven scholen gemaakt en wat levert het op? Het gespreks-

kompas is een poster met acht stappen waarin de schoolleider

met het team dieper ingaat op de werkdrukbeleving, oorzaken

en mogelijke oplossingen. www.arbeidsmarktplatformpo.nl/

werkdrukakkoord
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voor: onderwijsprofessionals

van: uitgeverij OMJS i.s.m. CEGO VZW

wat: boek

Grip op competenties
Hoe versterk je de vermogens van leerlingen? In een mix van

theoretisch onderzoek en praktijkvoorbeelden bieden de

auteurs een helder kader met handvatten om competentie-

ontwikkeling van kinderen zichtbaar en meetbaar te maken.

Het boek beschrijft tien ontwikkelingsdomeinen, en wat van

iemand een expert maakt in dat domein. Met een vijfpunts-

schaal voor elk domein, voor het hele leeftijdsbereik van kleuter

tot einde vo. Inclusief elf portretten van kinderen tussen 4 en 12

jaar. ISBN: 978-90-79336-26-5. www.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: directieleden, leraren, gedragsspecialisten, intern

begeleiders

van: uitgeverij SWP

wat: boek

Samenleren op een
superdiverse school

De diversiteit in onze samenleving neemt toe. Dit tekent zich

ook af op scholen door het hele land en doet een beroep op

interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijke, didactische

en organisatorische competenties. Diverse vragen komen aan

de orde in deel 1 van de uitgave, zoals: vraagt superdiversiteit

een andere visie op onderwijs? In hoeverre kan het onderwijs

een rol spelen bij de identiteitsontwikkeling? Wat betekent de

school voor nieuwkomers en andersom? In deel 2 beschrijft

juf Sofie haar praktijkervaringen. ISBN 9789088508141.

www.swpbook.com

voor: onderwijsprofessionals

van: Dyade Academy

wanneer: 30 mei

waar: Beatrix Theater, Utrecht

wat: professionaliseringsevent

Leraren maken het verschil!
Thema: toekomstgericht lesgeven. Een kijkje in de maatschap-

pelijke en onderwijsgerelateerde trends en ontwikkelingen.

Hoe ziet het onderwijs, de school en het klaslokaal van de

toekomst eruit? Welke manier van toekomstgericht lesgeven

wordt gevraagd en hoe bereid je je daarop voor? Welke tech-

nologische hulpmiddelen helpen het onderwijs de komende

jaren verder? Met tips en handvatten om op te leiden voor

de banen van morgen. Maggie MacDonnell, uitgeroepen

tot beste leraar ter wereld, is een van de gastsprekers.

www.lerarenmakenhetverschil.nl

voor: basisscholen en peutercentra

van: VoorleesExpress

waar: diverse plaatsen in het land

wat: ondersteuning

VoorleesExpress
Ondersteunt onder andere scholen en peutercentra bij het

helpen van leerlingen met een taalachterstand. Een vrijwilliger

gaat buiten de reguliere lesuren thuis bij een gezin aan de slag.

De achterstand van kleuters en peuters wordt zoveel mogelijk

ingelopen voordat ze aan groep 3 beginnen. Bij de wat oudere

kinderen wordt de leesvaardigheid ontwikkelt, waardoor ze

beter aansluiten op de gevraagde niveaus van groep 3 en 4.

Sluit aan bij thema’s en biedt handvaten zodat ouders het

voorlezen kunnen voortzetten. https://voorleesexpress.nl/

hoe-werkt-het/scholen-peutercentra/

voor: onderwijsprofessionals

van: Ten Brink uitgevers

wat: boek

Wat doen goede leraren anders
Onderwijs is een ambacht. Het vraagt veel van je om leraar te

zijn. Je vraagt je je hele onderwijsleven af: hoe kan het beter?

Welke didactiek is effectief? Welke werkvormen maken een les

gevarieerder en interessanter? Over vijftien thema’s, waaronder:

motivatie, stress, zelfstandig werken, toetsen, verbeelding en

drukte in de klas. Met praktische informatie en werkvormtips.

Geschreven door twee leraren: Frans Ottenhof en Gerard

Rozing. ISBN 9789077866450. www.tenbrinkuitgevers.nl/

wat-doen-goede-leraren-anders

voor: geïnteresseerden

van: Sardes

wat: boek

Kansen bieden in plaats van
uitsluiten

Met wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen. Bijdragen

van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en

Eddie Denessen. Zij en anderen beschrijven hoe verschillen

ontstaan, wat de oorzaken zijn, welke oplossingen in de loop

der tijd gezocht zijn en met welk resultaat. Naast deze sociolo-

gische bijdragen komen ook specifieke aspecten naar voren als

taalstimulering, ouderbetrokkenheid, vve en de diverse (voor)

schoolovergangen. ISBN: 9789055631339
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voor: onderwijsprofessionals

van: Natuurlijk Leren BV

wanneer: 1 en 2 november

waar: Van der Valk hotel, Vianen

wat: tweedaagse masterclass door Howard Gardner

A lifetime in education
Professor Howard Gardner van de Harvard Graduate School of

Education werd vooral bekend door zijn theorieën over cognitieve

ontwikkeling en meervoudige intelligentie. Hij leidt The Good

Project, gericht op het bevorderen de drie E’s in ons werk: excel-

lence, engagement en ethics. Ook houdt hij zich bezig met de

vraag wat scholen hun leerlingen anno nu moeten meegeven en

wat het inhoudt om leraar en schoolleider te zijn in het digitale

tijdperk. Wat betekent het om te leren en onderwijzen in een

wereld die zo snel verandert en wat zijn de gevolgen voor levens-

lang leren? www.natuurlijkleren.org/nieuws/item/30voor: geïnteresseerden

van: Pedagogiek in Praktijk (PiP), Logacom en SWP

wanneer: 6 juni

waar: Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht

wat: PiP-talk en boek

Ontschoolsing: een pleidooi
tegen slecht onderwijs

Discussiebijeenkomst ter gelegenheid van het verschijnen van

het boek ‘Leven zonder school – een pleidooi om het leven te

ontschoolsen’. Bestaat er ook zoiets als een leven en een leren

zonder school? Het boek verkent de levens van ontscholers.

Na een kort gesprek met de auteurs krijgen pedagogen en publiek

de ruimte om te reageren op het boek en vragen te stellen.

Aanmelden: www.piptalks.pedagogiek.nu. ISBN: 9789088507977

voor: scholen en andere organisaties die te maken hebben

met laaggeletterde ouders

van: ministeries OCW, SZW en VWS

wanneer: tot 30 juni

wat: subsidie

Taaltraject laaggeletterde ouders
Investeren in laagtaalvaardige ouders geeft kind meer kansen.

Laagtaalvaardige ouders hebben grote moeite om te com-

municeren met en over hun kinderen. Organisaties zoals

scholen kunnen nog tot 30 juni 2018 subsidie aanvragen voor

taaltrajecten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders

vergroten. De aanvraag wordt gedaan door één organisatie

(rechtspersoon) namens ten minste drie partijen, waaronder ten

minste een gemeente, een basisbibliotheek en een instelling die

de jeugdgezondheidszorg uitvoert (een school of voorschoolse

voorziening). Aanvragers kunnen tot maximaal 80 procent van

de kosten vergoed krijgen. www.telmeemettaal.nl/subsidie

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: Kennisnet i.s.m. Mediawijzer.net, Beeld en Geluid

wanneer: 22 juni

waar: Beeld en Geluid, Hilversum

wat: conferentie

Digitale geletterdheid
Wat weten we over de digitale vaardigheden van leerlingen?

En hoe maak je ze digitaal vaardig? Verschillende wetenschap-

pers zoals Patti Valkenburg (Universiteit van Amsterdam) vertel-

len over recent onderzoek. Ook bedoeld om het ontwikkelteam

Digitale geletterdheid van Curriculum.nu van inzichten te

voorzien. www.kennisnet.nl/bijeenkomsten

voor: primair onderwijs

van: Schooljudo

wat: (gratis) digitaal pakket

Stoeipakket
Stoeien is erg belangrijk voor jonge kinderen; voor het zelfver-

trouwen en de weerbaarheid. Stoeien op school gebeurt vaak

niet meer uit angst voor ongelukken en door gebrek aan oefen-

vormen. Het digitale Stoeipakket van Schooljudo bevat vijftien

veilige en uitdagende stoeivormen voor in de klas, de gymzaal en

voor op het schoolplein. Ieder jaar voegt Schooljudo vijf nieuwe

vormen toe. De stoeivormen worden stapsgewijs uitgelegd via

korte video’s. Scholen van AVS-leden die zich vóór 30 juni 2018

aanmelden voor het afnemen van een Stoeipakket loten mee

voor een gratis exemplaar. Er worden er drie verloot. Vermeld

‘AVS-actie’ bij de actiecode op www.schooljudo.nl/stoeipakket

voor: schoolleiders

van: uitgeverij Pica

wat: handreiking

Sociale veiligheid in school
Bij sociale veiligheid gaat het naast het handhaven van

gedragsregels en het opstellen van anti-pestprotocollen ook

om het inspireren en begeleiden van het team naar een levend

veiligheidsbeleid. Om daarmee team, leerlingen en ouders een

positieve en veilige leeromgeving te bieden. Dit is een rand-

voorwaarde om te kunnen leren en verdient prioritering, ook bij

schoolleiders. In de handreiking komen de verantwoordelijkheid

en benodigde competenties van de schoolleider uitgebreid aan

bod. Met onder andere praktijkvoorbeelden, een stappenplan

voor de implementatie van sociale veiligheid en een overzicht van

voorlopig goedgekeurde programma’s. ISBN 9789492525406
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boekbespreking

Medezeggenschap is een groot goed. Medewerkers, ouders en leerlingen

kunnen daardoor een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Iedere stem telt. MR-leden vertegenwoordigen de geleding waarvoor zij

in de raad zitten. Hoe komt het dat maar een deel slaagt om optimale

medezeggenschap te realiseren? Het boek ‘De nieuwe medezeggenschap in

het onderwijs’ geeft medezeggenschapsraden praktische handvatten om de

inspraak in de eigen situatie te optimaliseren. tekst jan stuijver, avs

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten

bij medezeggenschap: bondgenootschap,

draagvlak realiseren en werken aan ver-

trouwen. Schrijver Frederik Smit zegt in de

publicatie ‘de uitdaging van het onbekende

te vertalen in concrete actiedoelen voor de

korte termijn’. Voor die doelen zijn in feite

de zaken uit het jaarplan van de school en

de zaken voor de MR in het activiteitenplan

samengevoegd in een jaarlijks plan. Maar er

gaat volgens Smit nogal eens wat mis in de

informatie-uitwisseling en samenwerking

tussen (G)MR, schoolleiding, -bestuur en

Raad van Toezicht om gezamenlijke, col-

lectieve ambities te realiseren. Wederzijdse

verwachtingen worden niet altijd goed op

elkaar afgestemd.

Het is de bedoeling dat de schoolleider of

-bestuurder samen met de (G)MR het beleid

vormgeeft en dat de MR een activiteitenplan

opstelt op basis van het jaarplan van het

bestuur. Het activiteitenplan geeft duidelijk-

heid wie, wat, wanneer gaat doen. Het is

ook een instrument om aan alle betrokke-

nen te laten zien wat zij van de MR kunnen

verwachten. Als het schoolbestuur de MR

niet serieus neemt en slordig omgaat met

hun activiteitenplan, ontstaan er irritaties,

neemt het vertrouwen af en duurt het langer

om draagvlak te krijgen voor het beleid.

Kernvragen bij medezeggenschap die de

schrijver uitwerkt met concrete voorbeelden

zijn:

• Wordt er daadwerkelijk tegenspraak

georganiseerd?

• Maakt de (G)MR daadwerkelijk gebruik

van zijn bevoegdheden ten aanzien van

advies en instemming?

de nieuwe medezeggenschap
in het onderwijs

• Wordt de medezeggenschap aantoonbaar

serieus genomen?

• Neemt de schoolleiding/-bestuurder het

recht op overleg serieus?

Smit beschrijft ook het krachtenveld bij

medezeggenschap. Hoe verhouden de

partners zich tot elkaar en hoe kunnen zij

inhoud geven aan hetgeen in de wet is vast-

gelegd. De wet Versterking bestuurskracht,

die sinds 1 januari 2017 geldt, vraagt van de

partners een actieve samenwerking.

In hoofdstuk 2 staan voorbeelden om

binnen de medezeggenschapstructuur

een optimale overlegcultuur te realiseren,

met constructieve tegenspraak. Hierbij

gaat het om het positioneren van de

medezeggenschap als tegenmacht van het

schoolbestuur. In hoofdstuk 3 komt aan bod

hoe de overlegvergadering tussen MR en

schoolbestuur te organiseren en hoe om te

gaan met geschillen en mediation. Tot slot

gaat hoofdstuk 4 over hoe de (G)MR daad-

werkelijk een optimale bijdrage kan leveren

aan de onderwijskwaliteit en werkdrukverla-

ging. Een vraag die daarbij gesteld wordt is

of de (G)MR volgend wil zijn of proactief, en

wat dat vraagt van alle betrokkenen.

Als trainer op het gebied van het versterken

en inrichten van medezeggenschap in het

onderwijs kan ik het boek van harte aanbe-

velen aan iedere schoolleider. Veel zaken en

knelpunten die ook tijdens trainingen voor

schoolleiders aan bod komen, worden door

Smit nader toegelicht. _

• De AVS verzorgt de training

‘De professionele dialoog: samenhang

tussen medezeggenschap en het

professioneel statuut’ (nieuw

vanaf dit najaar!) en advies op

maat rondom het versterken en

inrichten van medezeggenschap. Zie

http://www.avs.nl/professionalisering

• Het landelijke project Versterking

medezeggenschap biedt (kosteloze)

ondersteuning. Tijdens een bijeenkomst

met de MR en de schoolleider of GMR en

schoolbestuurder wordt de werkwijze

en samenwerking onder de loep

genomen. https://infowms.nl/content/

ondersteuning

De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs. Leren verlangen

naar de eindeloze zee, Frederik Smit, Uitgeverij SWP, 2017, ISBN:

9789088506185

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

onsaanbod/kaderprimair

w e d e rz i j d s e
ve r wac h t i n g e n  wo r d e n
n i e t  a lt i j d  g o e d  o p
e l k a a r  a fg e s t e m d

21-8000-0079-01 AVS KP Kleur: fc

Maak kennis met Cascade
advocaten: wij staan klaar
voor u als schoolleider
Persoonlijk en betrokken. Professioneel en deskundig. Wij zijn als advocaat voor
100% gespecialiseerd in de onderwijssector. Noor Dietvorst en Bas Vorstermans
van Cascade advocaten staan voor u klaar om u te helpen met uw juridische vraag.

Met meer dan 25 jaar juridische ervaring en een diep gewortelde kennis van het
onderwijs, adviseren wij al jaren succesvol schoolleiders en directeuren in het
onderwijs in het hele land. Per 1 januari 2018 werken wij onder de naam Cascade
advocaten, gespecialiseerd in onderwijsrecht.

Hoogwaardig maar laagdrempelig
U kunt bij ons terecht voor al uw juridische kwesties, zoals het opbouwen van een
goed personeelsdossier, het in goede banen leiden van een ontslagzaak of een
ingewikkeld ziektetraject van een personeelslid. Of met vragen over bijvoorbeeld
het ouderlijk gezag over een leerling na een echtscheiding, de gevolgen van de
nieuwe privacywet op school, of de toelating, schorsing of verwijdering van een
leerling. Ook bieden wij dienstverlening aan op het gebied van de oprichting van
een integraal kindcentrum en kunnen wij adviseren over issues rond onderwijs-
huisvesting of de medezeggenschapsraad. Indien gewenst bieden wij ook incom-
pany scholing en trainingen op maat voor u en uw team op juridisch terrein.

Door ervaring snel tot de kern
Onze dienstverlening kenmerkt zich door hoogwaardige advisering op een laag-
drempelige manier. Wij streven naar een perfecte oplossing voor u als schoolleider
en wij zijn op een breed scala van onderwijskwesties in te zetten. Neem nu contact
op met ons kantoor en u ontvangt het eerste uur dienstverlening gratis als wij
u van dienst kunnen zijn in een dossier. Meldt u daarbij dat u gebruik wenst te
maken van dit aanbod.

Meer over ons kantoor en onze werkwijze leest u op 
www.cascadeadvocaten.nl

Cascade advocaten | Bankaplein 2 | 2585 EV  Den Haag | telefoon 070-416 16 64 | info@cascadeadvocaten.nl

(Advertorial)
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ALS ONDERWIJSPROFESSIONAL
WERKEN IN AZIË OF AFRIKA?

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
OP ZATERDAG 2 JUNI 2018.
MELD JE AAN VIA VSO.NL/MEET-VSO
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directeur-
bestuurder

BeteoR zoekt een

voor Nutsbasisschool
de Meent in Waalre.

Marianne van Rossum www.beteor.nl

Functieniveau: CAO-PO; DC
met doorgroeimogelijkheden
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Omdat een
lees- of spellingprobleem
talent nooit in de weg
mag staan!

compenseren / inclusie

AppWriterAppWriterAppWriterAppWriterAppWriterAppWriterAppWriter

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

Integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dysle    e

LetterstadLetterstadLetterstadLetterstadLetterstad

preventie remediëren
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Uitgelicht
thema _ De kansenkloof
Brede schooladviezen en dito brugklassen, langere

brugperiodes, tienerscholen, Passend onderwijs…

Op talloze manieren werken scholen aan gelijke kansen

voor kinderen. De tweedeling neemt echter nog steeds

toe. Over de haalbaarheid van het aanvliegen van een

maatschappelijk probleem vanuit het onderwijs.

Pagina //

achtergrond _ Naar een sterkere
schoolleider
Versterking van leiderschap in de school vraagt om een

gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en

het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het

recente advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’.

Waarom is versterking van de beroepsgroep nodig en wat

vindt de AVS van de aanbevelingen? Pagina //

actueel

///

Foto omslag: ///

“Scholen hebben
behoefte aan een
passend aanbod
boeken die het

schooljaar
wél overleven”.

Caroline van Alphen,
Accountmanager bij NBD Biblion

NBD Biblion,
uw specialist in duurzame

boeken voor in de klas

Als accountmanager heb ik veel
contact met klanten. Op scholen hoor
ik vaak de behoefte naar een passend
aanbod van boeken voor in de klas, die
het schooljaar wél overleven. Met deze
behoefte bent u bij NBD Biblion aan
het juiste adres.

Als klant van NBD Biblion ontvangt u
standaard:
• Stevig ingebonden boeken, inclusief
   1 jaar garantie
• Advieslijsten en recensies, opgesteld
   door onze ervaren onderwijsredactie
• 5% korting op boeken, speciaal
   voor scholen
• Bestellingen gratis verzonden
   binnen Nederland en binnen een
   week in huis

Meer weten over onze producten en
aanvullende diensten? Ga naar

boekenopschool.nl/boekenspecialist
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COLLABORATIVE PROFESSIONALISM

www.aanmelder.nl/hargreaves

VAN PROFESSIONEEL SAMENWERKEN
NAAR SAMEN WERKEN AAN PROFESSIONALITEIT

26 september 2018

NBC Nieuwegein

Professioneel samenwerken is
cruciaal voor goed onderwijs.
Maar hoe geeft u als samen-
werkende professionals hier
vorm aan? Welke vormen van
samenwerking zijn e�ectief en
hoe geeft u daar op uw school
leiding aan: dat deelt prof.
Andy Hargreaves op deze dag
met u.

Voor het programma
en inschrijven:

ORGANISEREN
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