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thema _ Duurzaam schoolgebouw
Van elandmos op de muur tot zonnepanelen op het dak:

het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet

storm, maar het kan wel. Betere samenwerking tussen

schoolbesturen, gemeenten en bedrijfsleven is een

voorwaarde. “Geld is uiteindelijk altijd leidend.”
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achtergrond _ 40-urige werkweek
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs

een 40-urige werkweek. Een van de onderdelen uit de

cao bedoeld om de werkdruk te verlichten. “Het heeft

tijd nodig en je moet het blijven uitleggen. Maar dat doe

ik graag.” pagina 32

achtergrond _ Plaatsing in vo
De meeste schoolleiders vinden de nieuwe werkwijze rond

de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

een verandering ten goede. Ze zijn met name tevreden over

de sterke positie van het schooladvies. Wel is hier en daar

finetuning nodig. “We willen niet dat het LVS het alternatief

wordt voor de eindtoets als toelatingscriterium.”
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Foto omslag: Obs Pantarijn in De Meern heeft een groen schoolplein met onder andere

een wilgentunnel, moestuin en een amfitheater voor lessen.

thema _ Groen curriculum
Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het

Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober

2014 de aangenomen motie Ouwehand op. Maar dat is nog

niet zo eenvoudig. “Het is veel veiliger een methode te

volgen en af een toe een projectje natuureducatie te doen.”
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Een duurzaam
onderwijs-
stelsel
Duurzaamheid is een onderwerp dat ons in deze tijd op veel manieren

bezighoudt. De eerste associatie is vaak in relatie tot natuur en omgeving of

duurzaam produceren. Bij het bouwen van scholen wordt tegenwoordig ook

‘groen’ gedacht. Gebouwen die energiezuinig zijn en met duurzame materia-

len worden gebouwd.

Maar een groene school gaat over meer. Ons onderwijs duurzaam inrichten

heeft een aantal aspecten. Het gaat over de opzet van ons stelsel. Hoe richt

je een leven lang leren in, te beginnen in het funderend onderwijs? Wat moe-

ten we anders gaan doen als leerlingen de ruimte dienen te krijgen om zich

vanuit eigenheid, talenten en belangstelling te ontwikkelen in een eigen

tempo? Hoe flexibel moet het onderwijs worden als leren niet meer tijd- en

plaatsgebonden is en vakken op verschillende niveaus doorlopen kunnen

worden? En wat moeten we juist níet veranderen? Welke basis heeft een

kind echt nodig om toegerust te worden voor het leren zelf?

Onderwijs inrichten rond de ‘groene school’ kent ook een andere dimensie.

Dan gaat het over kinderen opvoeden en laten ontwikkelen met oog en aan-

dacht voor de wereld om hen heen. Leerlingen meenemen in de gezamen-

lijke verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving, maar ook voor de aarde

in haar geheel. Zorg en begrip voor al wat leeft inbedden in het curriculum.

Er zijn scholen die kinderen als ‘groene ambassadeurs’ zelf verantwoordelijk

hebben gemaakt. Leerlingen die zelf aan het roer staan van wat zij belangrijk

vinden als groene school.

Laten we vooral waken voor de beleving dat er iets bij moet komen. Laat het

deel uitmaken van uw totale visie op leven, leren en onderwijs. Een dimensie

die vanzelfsprekend is ingebed in alles wat u doet als school. Steeds even

die groene bril opzetten en uzelf afvragen: ‘Heb ik al kleur bekend?’ _

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
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strategische aanpak

Ook vo krijgt te maken met krimp
Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende
mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Van 2016 tot
2028 daalt het aantal leerlingen in het vo met 12 procent. Schoolbesturen en
gemeenten moeten daarom in actie komen. In zijn kamerbrief van 20 augustus zet
staatssecretaris Dekker een strategische aanpak uiteen.

Dekker constateert dat een
groot deel van de schoolbe-
sturen in het vo de daling
onderschat. Om te zorgen
voor een toekomstbestendig
onderwijsaanbod dat blijft
aansluiten bij de lokale
omstandigheden en behoef-
ten, moeten de schoolbestu-
ren samen maatwerkoplossin-
gen zoeken. De oplossingen
kunnen alleen op regionaal
niveau vorm krijgen. Het is
Dekkers ambitie dat eind
2016 in alle gemeenten met
leerlingendaling samenwer-
king is ontstaan, gericht
op een meerjarig regionaal
gebiedsplan voor het onder-
wijsaanbod, en dat in de
helft van alle gemeenten met
leerlingendaling meerjarige
gebiedsplannen zijn vastge-
steld en worden uitgevoerd.

Vmbo
Dekker: “Middelbare scholen
zullen vanwege krimp steeds
vaker afdelingen moeten slui-
ten, dat is onontkoombaar.
De beschikbaarheid van alle
schoolsoorten komt zo ech-
ter in het geding. Scholen in
krimpregio’s moeten samen
met andere scholen in hun
omgeving goed en bereikbaar
onderwijs in stand houden.”
Vooral in het vmbo wordt
het lastig om overal in Neder-
land alle schoolsoorten aan
te bieden. Het vmbo heeft
bijvoorbeeld vier verschil-
lende leerwegen. Scholen in
dunbevolkte gebieden kun-
nen afspraken maken wie

welke richting aanbiedt en zo
toch tot een dekkend aanbod
komen. Ook kunnen vmbo-
scholen in sommige gevallen
een (duur) praktijklokaal of
zelfs een gebouw delen en zo
de kosten drukken. Verder
maakt Dekker het met een
wetswijziging mogelijk om
een deel van een opleiding
op de ene plek te doen en
een ander deel op een andere
locatie. Scholieren kunnen
dan de onderbouw dicht bij
huis volgen en de bovenbouw
op een locatie wat verderop.

Primair onderwijs
doordrongen
Inmiddels is 70 procent van
de besturen in het po door-
drongen van probleem van
leerlingendaling. In plaats van
afwachten tot een concurre-
rende school omvalt, zoeken
zij – steeds vaker – collegabe-
sturen op om samen tot een
goed en gevarieerd regionaal
onderwijsaanbod te komen.

Ondersteuning
In zijn brief geeft de staats-
secretaris aan dat hij met alle
betrokken instanties, waaron-
der de AVS, in overleg is. Er
komt een speciale helpdesk
voor dit onderwerp en er
wordt een team van experts
vanuit OCW ingezet om
schoolbesturen en gemeenten
de partijen in beweging te
krijgen. In 112 gemeenten zijn
al procesbegeleiders aan de
slag gegaan die besturen hel-
pen samen de juiste maatrege-
len te nemen. Wetgeving die
basisscholen in de weg zit bij
het aangaan van samenwer-
king wordt aangepast. Dekker
wil deze aanpak ook in het vo
toepassen. _

Meer informatie:
www.leerlingendaling.nl

(vernieuwd)

wet werk en zekerheid

Rechtspositiebesluit
WPO/WEC per 1 augustus
2015 ingetrokken

De grondslag van het bestaansrecht van de
Commissies van Beroep (CvB) in het bijzonder
onderwijs is weggevallen door de inwerkingtreding
van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Op 1 augustus 2006 is het grootste gedeelte van het Rechts-
positiebesluit WPO/WEC overgenomen in het Kaderbesluit
PO en de CAO PO. Hierdoor bleven alleen de artikelen 1 en
236 tot en met 252a en 297 nog bestaan. Deze artikelen had-
den betrekking op de CvB’s als bedoeld in de WPO en WEC.
Op 1 januari 2014 is door de decentralisatie van bevoegdheden
naar de sociale partners ook het Kaderbesluit PO komen te
vervallen.
Door de inwerkintreding van de WWZ zijn per 1 juli 2015 de
wettelijke bepalingen uit de onderwijswetten geschrapt. Er is
een overgangsregeling getroffen voor beroepszaken die vóór
1 juli 2015 bij een CvB zijn aangegaan. _
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‘sociale media positief benaderen’

Cyberpesten groeiend probleem
Cyberpesten is, ondanks alle overheidscampagnes, niet verminderd. Dat zegt de
Bredase kinderpsycholoog Marjolijn van Loenhout naar aanleiding van cijfers
over cyberpesten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cyberpesten
is een groeiend probleem, aldus de kinderpsycholoog.

“Ouders hebben totaal niet
door wat hun kinderen uit-
spoken op internet”, vertelt
Van Loenhout aan het ANP.
Een van de problemen is
volgens haar dat kinderen
op steeds jongere leeftijd een
smartphone en iPad hebben.
“Kinderen zitten vaak tot
twee, drie uur ’s nachts op
Facebook en Whatsapp. En
niet alleen tieners, ook kin-
deren van acht.”
Digitaal getreiter kan enorm
veel schade aanrichten bij
een kind. “Kinderen zien niet

wat ze aanrichten omdat de
emoties op het gezicht van
het slachtoffer niet zichtbaar
zijn.” Van Loenhout meent
dat ouders beter voorgelicht
moeten worden via campag-
nes en bijeenkomsten, zodat
ze weten wat kinderen alle-
maal doen op het internet.
Volgens Remco Pijpers van
Mijn kind online is (cyber)
pesten nooit helemaal uit
te bannen en zijn daarom
extra campagnes niet nodig.
“Belangrijker is dat scholen
en ouders op een positieve

manier met kinderen praten
over sociale media. Het moet
niet meteen over pesten
gaan, maar over wat ze doen
op internet? En hoe ga je
online met elkaar om?”

Cijfers
Uit cijfers van het CBS blijkt
dat in 2014 bijna 8 procent
van de jongeren van 15 tot
25 jaar geconfronteerd is
met cyberpesten. Laster
is de meest voorkomende
vorm van cyberpesten onder
jongeren. Bijvoorbeeld het

plaatsen van kwetsende tek-
sten op internetfora of pro-
fielsites, of het verspreiden
van foto’s, filmpjes of roddel
via het web. Twee derde van
de jongeren van 15 tot 25 jaar
geeft aan de dader te ken-
nen. Ruim 14 procent van de
jongeren in deze leeftijdsca-
tegorie maakt bij de politie of
andere instantie melding van
pesten via internet. _

Meer informatie: www.cbs.nl

evaluatie wetgeving

Aantal zwakke scholen gedaald dankzij
sanctiemogelijkheid sluiting
Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen
en de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ die sinds 1 augustus 2010 in werking is. Daarmee kan de overheid
slagvaardig optreden in gevallen van ernstig tekortschietende kwaliteit op een school en/of bestuurlijk
wanbeheer. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin deze wet over de
afgelopen vijf jaar wordt geëvalueerd.

Om in te kunnen grijpen bij
tekortschietende scholen
zijn deugdelijkheidseisen
voor de minimumkwaliteit
geformuleerd in artikel 10a
van de Wet op het Primair
onderwijs (WPO) en artikel
23a1 van de Wet op het
voortgezet onderwijs (WVO).
Ook is in de wet vastgelegd
dat de minister de bevoegd-
heid heeft om als uiterste
maatregel de bekostiging

van een school te beëindigen
wanneer de onderwijskwali-
teit op die school ernstig of
langdurig tekortschiet (arti-
kel 164b WPO en artikel 109a
WVO).
Op 1 augustus 2015 is de
wet in werking getreden die
ervoor zorgt dat zeer zwakke
scholen zich binnen een
termijn van een jaar moeten
verbeteren.
“Dit pakket aan maatregelen

heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Het aantal (zeer) zwakke
scholen is de afgelopen jaren
gedaald: tussen 2010 en 2014
van 7 naar 2,2, in het basis-
onderwijs en van 11,1 naar
7,3 procent in het voortgezet
onderwijs”, aldus Dekker.
Volgens de staatssecretaris
is de ultieme sanctie om een
school te sluiten een belang-
rijk signaal geworden binnen
de aanpak van (zeer) zwakke

scholen. Dit ultimum reme-
dium is sinds 2010 slechts
één keer ingezet.
In de evaluatie van de wet
‘Goed onderwijs, goed
bestuur’ wordt verder inge-
gaan op de bredere aanpak
van (zeer) zwak onderwijs,
de onbedoelde gedragsef-
fecten van de wet en de con-
clusie van de werking van
de wet over de afgelopen vijf
jaar. _
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pilots leerwinst en toegevoegde waarde

Stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs
Staatssecretaris Dekker heeft op 20 augustus het eindrapport over de vo-pilot Leerwinst en toegevoegde
waarde aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting. Eerder deed hij dat al voor de pilot in het primair
onderwijs. De pilots zijn opgezet om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om de leerwinst van (groepen)
leerlingen en eventueel ook de toegevoegde waarde van de school in beeld te brengen.

Uit de vo-pilot blijkt duidelijk
dat veel scholen de instru-
menten voor het in kaart
brengen van de leerwinst al
in huis hebben. Het is voor
scholen goed mogelijk is om
de leerwinst van de leerlin-
gen inzichtelijk te maken
op basis van de op scholen
aanwezige toetsgegevens. Het
analyseren van de gegevens
vraagt vaardigheden die
docenten niet altijd tijdens
hun opleiding meekrijgen.
Dit geldt ook voor de ver-
volgstap, de vertaalslag van
leerwinstdata naar concrete
acties. Veel scholen geven
aan dat zij ook van de niet-
cognitieve vaardigheden
de leergroei in kaart wil-
len brengen. Uit de pilot
blijkt dat indien een school
op basis van de bestaande,

genormeerde gegevens en
methode-onafhankelijke toet-
sen inderdaad de leergroei
van de leerlingen in kaart
brengt en deze informatie
inzet bij de vormgeving van
het onderwijs, dit voor de
inspectie een reden is de
kwaliteitszorg positief te
beoordelen.
In het advies over de pilot
Leerwinst en toegevoegde
waarde in het primair onder-
wijs stelt de Onderwijsraad
dat toegevoegde waarde
alléén een te smalle indica-
tor is voor de beoordeling
van de school. Toegevoegde
waarde dekt niet de brede
ontwikkeling van leerlingen,
maar zegt alleen iets over de
onderwijsopbrengsten die
gemeten kunnen worden met
valide toetsen.

Bij leerwinst gaat het om
de toename van kennis en
vaardigheden van leerlingen
tussen twee meetmomenten.
De toegevoegde waarde is de
bijdrage van de school aan
deze leerwinst. De gedachte
hierachter is dat scholen de
informatie kunnen inzetten
bij het datagestuurd onder-
wijs om vorm te geven aan
een ambitieuze leercultuur
met een bijhorende goede
onderwijskwaliteit. In de
pilots is ook gekeken naar de
rol die leerwinst binnen het
inspectietoezicht kan krijgen.

Stimulerings-
programma
Met de pilots leerwinst /toe-
gevoegde waarde is zowel in
het po als in het vo een stap
gezet in het datagestuurd

onderwijs. De komende
periode zet de VO-raad voor
het vo een stimuleringspro-
gramma op om scholen te
ondersteunen bij de verster-
king van de interne, lerende
cultuur via goed gebruik van
data.
Met de pilot Diagnostische
tussentijdse toets (DTT)
wordt verder geïnvesteerd
in datagestuurd onderwijs.
De DTT is een voor scholen
gratis adaptieve toets voor
leerlingen aan het einde van
de onderbouw vo. Inzichten
uit de pilot leerwinst/toege-
voegde waarde vo worden
hierin gebruikt. Dekker zet
stevig in op het gebruik van
de resultaten op klasniveau
door samen te werken met
SLO en de universiteiten van
Maastricht en Twente. _

aanvragen tot 1 maart 2016

Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs
Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven, kunnen
subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs
PO kan door po-scholen worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie
in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Schoolbesturen met ten
minste vijf aan het project
deelnemende locaties of een
samenwerkingsverband met
ten minste vijf deelnemende
locaties kunnen aanvragen
indienen tot 1 maart 2016. De
subsidie bedraagt per locatie

maximaal 20.000 euro en per
project maximaal 200.000
euro. Een project mag maxi-
maal 24 maanden duren.
Bovendien moet de aanvra-
ger minimaal 50 procent
van de projectkosten voor
zijn rekening nemen. Alle

voorwaarden, criteria en het
aanvraagproces zijn te vinden
op www.cultuurparticipatie.nl.

De subsidieregeling is onder-
deel van het landelijke pro-
gramma Cultuureducatie met
Kwaliteit. _
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tussen 2018 en 2020

Verplichte aansluiting
bij Vervangingsfonds vervalt
De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds eindigt tussen 1 januari 2018
en 1 januari 2020. De directe verantwoordelijkheid komt bij de (gezamenlijke)
schoolbesturen in het primair onderwijs te liggen. Dat schrijft staatssecretaris
Dekker aan de Tweede Kamer. De modernisering van het Vervangingsfonds en
ook het Participatiefonds was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Het kabinet wil het aantal
zelfstandige bestuursorganen
(zbo) terugdringen. ”Na de
invoering van de lump-
sumbekostiging (2006) en
de decentralisatie van alle
arbeidsvoorwaarden (2014) is
er niet langer sprake van een
stelseltaak van de overheid”,
aldus de staatssecretaris. De
modernisering stimuleert
schoolbesturen in het voeren
van goed personeelsbeleid en
biedt ook een oplossing voor
een aantal knelpunten:
• Het huidige systeem draagt

niet bij aan het terug-
dringen van het relatief
hoge ziekteverzuim in het
primair onderwijs, omdat
schoolbesturen niet wor-
den beloond voor goed
verzuimbeleid. Scholen
met een hoog ziektever-
zuim betalen dezelfde hoge
premie als scholen met een
laag ziekteverzuim.

• Het declaratiesysteem voor
vervanging is ingewikkeld
voor scholen en schoolbe-
sturen en wordt ervaren als
een grote administratieve
last, vooral voor kleine
scholen. Bovendien leidt
het onjuist indienen van
declaraties tot fouten, en
daarmee tot een te hoge
onrechtmatigheid.

• Veel schoolbesturen erva-
ren de verplichte premie-
afdracht als een knelpunt.
Het ontneemt ze de moge-
lijkheid deze middelen

naar eigen inzicht in te
zetten voor een op maat
gesneden verzuim- en
vervangingsbeleid.

Dekker heeft over deze knel-
punten overleg gevoerd met
de sociale partners en het
bestuur van het Vervangings-
fonds. De belangrijkste pun-
ten uit het advies dat daar uit
voortgekomen is, zijn:
• Werkgevers worden zelf

verantwoordelijk voor de
zorg voor een goede ver-
vanging en het beperken
van het ziekteverzuim;

• De verplichte aansluiting
kan vervallen tussen
1 januari 2018 en 1 januari
2020;

• Ter ondersteuning van de
werkgevers zorgt een coö-
peratieve werkmaatschap-
pij voor een manier om op
vrijwillige basis onderling
risico’s op te vangen;

• De werkmaatschappij kan
bemiddelen in het realise-
ren van een aantrekkelijke
verzekering voor schoolbe-
sturen of een eigen vrijwil-
lige, collectieve voorzie-
ning aanbieden;

• Daarnaast kan de werk-
maatschappij schoolbestu-
ren ondersteunen bij de
ontwikkeling van verzuim-
en vervangingsbeleid.

Het primair onderwijs is
de enige onderwijssector
waar de verevening van

vervangingskosten via een
verplichte aansluiting bij
een fonds is geregeld. In
het voortgezet onderwijs is
deze verplichting in 2006
vervallen.

Participatiefonds
Ook de toekomst van het
Participatiefonds, waaronder
de zbo-status, moet tegen

het licht gehouden worden.
“De op 1 juli 2015 ingegane
Wet Werk en Zekerheid
(WWZ) en de onderhandelin-
gen over een nieuwe cao in
het primair onderwijs kun-
nen in dit verband relevant
zijn”, aldus Dekker. Hij geeft
als voorbeeld dat de sociale
partners op basis van de
WWZ in de CAO PO overeen-
komen een onafhankelijke
en onpartijdige sectorcom-
missie aan te wijzen, die bij
ontslagen om bedrijfsecono-
mische redenen de preven-
tieve ontslagtoets uitvoert in
plaats van het UWV. Dekker
streeft ernaar de Kamer eind
dit jaar verder te informeren
over de stelseluitwerking van
het Participatiefonds. _

verbeteringen mogelijk

Nationale DenkTank
richt zich op leren van
de toekomst
Het onderwijs in Nederland kan en moet beter.
Daarom is vanaf 17 augustus de Nationale DenkTank
2015 van start gegaan om oplossingen voor een aantal
knelpunten te vinden.

“Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van ver-
andering in het onderwijs. Nederland doet het niet slecht,
maar voor een ambitieuze kenniseconomie nog lang niet goed
genoeg”, aldus Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van
Advies van de Nationale DenkTank. Daarom richt de DenkTank
zich dit jaar op ‘Het leren van de toekomst’. Er zijn verbeterin-
gen mogelijk wat betreft de motivatie van leerlingen, de betrok-
kenheid van leraren en ouders, de ontwikkeling van het jonge
kind en de weinig veranderende lespraktijk. Een team van 24
excellente studenten met zeer uiteenlopende studieachtergron-
den vormt de denktank. Gedurende vier maanden onderzoeken
zij ‘Het leren van de toekomst’ vanuit het perspectief van de
leerling, leraar en ouder. Ook bekijken ze wat de lerarenoplei-
ding, ict en andere leermiddelen kunnen bijdragen. _
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Advertentie

Generatie C is generatie Climate.
Zet ze aan het werk met één van
de vier leuke educatieprogramma’s.
Jullie school doet toch ook mee?
Ga naar generatieC.nl/school.

Aan de slag
met het klimaat?
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regie bij scholen, niet bij aanbieders

Convenant ‘Digitale onderwijsmiddelen
en privacy’ afgesloten
Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale onderwijsmiddelen en privacy –
Leermiddelen en toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Het convenant is
opgesteld om de digitale wereld binnen het onderwijs in goede banen te leiden. Het gaat dan vooral over het
gebruik van de digitale leermiddelen en het delen van persoonsgegevens.

Bij dit convenant zijn de PO-
Raad, VO-raad, de Groep Edu-
catieve Uitgeverijen (GEU), de
Vereniging Digitale Onder-
wijsdienstverleners (vDOD)
en de leden van de sectie
Educatief van de Konink-
lijke Boekverkopersbond
betrokken.

In zijn brief van 3 juli 2015
gaat staatssecretaris Dekker
nader in op de afspraken die
gemaakt zijn met de betrok-
ken partijen. Zo is onder
andere bepaald dat scho-
len de regie voeren bij het
gebruik van digitale midde-
len en niet de aanbieders.

Pseudonimiseren
Verder is de afspraak
gemaakt dat pseudonimi-
seren tot de mogelijkheden
gaat behoren. Pseudonimise-
ren houdt in dat een leerling
een versleuteld nummer
krijgt (een pseudoniem)
dat voor elk gebruik in de

digitale leermiddelenketen
hetzelfde is.

Tot slot wordt er in de brief
aandacht geschonken aan de
standaarden en beveiliging
in het po, vo, mbo en ho,
het toezicht en de vervolg-
stappen. _

onderzoeksproject

Groen licht voor Gezonde Basisschool
van de Toekomst
De Provincie Limburg heeft onlangs ingestemd met de uitvoeringsfase van
het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat in november van
start gaat. De komende vier jaar zijn vier basisscholen van onderwijsstichting
Movare met in totaal 1.200 leerlingen ‘proefschool‘. De Universiteit Maastricht
onderzoekt samen met de GGD Zuid Limburg of het project leidt tot verbetering
van het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen.

Twee van de vier scholen
doen mee aan het volledige
pakket: het dagprogramma
wordt verlengd, de leerlingen
krijgen een langere middag-
pauze en eten gezamenlijk
een gezonde lunch. Daar-
naast komt er een gevarieerd
programma van sport, spel,
beweging, cultuur en lessen
over gezonde voeding. Op de
bso kunnen kinderen (facul-
tatief) een gezond ontbijt
krijgen. Twee andere scholen

doen alleen mee met het
beweegpakket. Verder zijn er
vier controlescholen, waar
geen veranderingen in dagin-
deling, beweegritme of voe-
ding worden doorgevoerd.
Wetenschappers van de Uni-
versiteit Maastricht onder-
zoeken wat de effecten zijn
van het volledige pakket of
alleen het beweegpakket in
vergelijking met reguliere
scholen. In 2020 wordt het
onderzoek afgesloten met
een wetenschappelijk sym-
posium waarop de resultaten
worden bekendgemaakt. De
kosten zijn circa 20 miljoen
euro. _

Meer informatie:
www.degezondebasisschool

vandetoekomst.nl
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Van tabblad tot tablet
Staples Advantage is trots te kunnen melden dat
wij per september 2015 als nieuwe partner binnen
AVS Voordeel van start gaan en u van dienst
mogen zijn! Samen met de AVS ontwikkelden
wij een inkoopoplossing op maat met speciale
prijzen, eigen accountmanagement en een
compleet assortiment producten en diensten
tegen de laagste totale kosten.

Als totaalleverancier levert Staples naast
kantoorartikelen, papier en computertoebehoren
ook presentatiemiddelen, hygiëne- en
cateringproducten, hardware, meubilair en
printmanagementoplossingen. Staples biedt
u een online one-stop inkooppunt, hierdoor
bespaart u tijd en energie zodat u zich op uw
kernactiviteiten kunt richten.

http://www.avs.nl/vereniging/exclusiefvoorleden

Meer dan 14.000 kantoorartikelen uit voorraad leverbaar

• Speciale en zeer concurrerende prijzen

• Een groot assortiment

• Eenvoudig online bestellen

• Snelle en gratis levering

• Hoge kwaliteit

• Korting 40%

Voor 14.00 uur besteld, de volgende dag in huis

school_advert_.indd   1 28/08/15  15:51
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onderzoek

Een op vijf leraren heeft moeite
met bespreken gevoelig thema
Na de aanslagen in Parijs zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met
fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van
meningsuiting. Staatssecretaris Dekker liet uitzoeken waar leraren in het po
en vo tegenaanlopen bij het bespreken van gevoelige onderwerpen. 20 procent
geeft aan het soms moeilijk te vinden om zo’n onderwerp te bespreken met
leerlingen. Wel zijn er grote verschillen tussen leraren en scholen.

Het ITS-onderzoek (Radboud
Universiteit) onder leraren in
groep 7 en 8 van het basison-
derwijs en docenten geschie-
denis en maatschappijleer
in het voortgezet onderwijs
richtte zich op de volgende
thema’s: Holocaust, seksuele
diversiteit, fundamentalisme,
rechtsextremisme, antise-
mitisme, anti-moslimisme,
vrijheid van meningsuiting en
integratie. Leraren voegden
daaraan andere thema’s toe
als pesten, seksuele voorlich-
ting en armoede. De meeste
thema’s komen in het po min-
der aan bod dan in het vo. Het
thema dat in beide sectoren
het meest aan bod komt, is de
vrijheid van meningsuiting.
Zowel in het po als vo zegt
1procent van de leraren het
te moeilijk te vinden om
thema’s te bespreken in de
klas en deze gesprekken dan
ook mijdt. Zo’n 10 à 20 pro-
cent van de leraren in het po
zegt het moeilijk te vinden
om maatschappelijke thema’s
in de klas te behandelen,
maar mijdt het gesprek niet.
De percentages wisselen per
thema en de populatie van
de school doet er ook toe. Er
zijn thema’s die lastiger te
bespreken zijn op ‘gemengde’
of ‘zwarte’ scholen, zoals anti-
semitisme en de Holocaust.
Ook zijn er verschillen te
zien in de vaardigheden van

leraren op dit gebied: leraren
die jong zijn en/of minder
werkervaring hebben, zijn
minder tevreden over hun
eigen vaardigheden dan meer
ervaren leraren.

Ondersteuning
Meer dan de helft van de lera-
ren geeft aan dat het hen niet
of niet geheel duidelijk is wat
er van hen wordt verwacht
als het gaat om het bespreken
van maatschappelijke thema’s
in de klas. Enkele leraren
zeiden ook duidelijke doelstel-
lingen voor burgerschap te
missen of te weinig tijd in het
lesprogramma te kunnen vin-
den om voldoende aandacht
te besteden aan maatschappe-
lijke thema’s. Leraren roepen
vaak de hulp in van de school-
leiding, intern begeleiders,
schoolmaatschappelijk werk
of andere collega’s en des-
kundigen. Het grootste deel
van de leraren kan rekenen
op steun van de schoolleiding
als er moeilijkheden zijn om
een maatschappelijk thema te
bespreken in de les. Het gaat
dan meestal om het stellen en
handhaven van gedragsregels
voor leerlingen en het voeren
van gesprekken met ouders
van leerlingen die voor pro-
blemen zorgen. Een kwart
van de vo-docenten wil graag
meer ondersteuning van de
leiding. Tien procent van

de docenten in het vo heeft
behoefte aan deskundige
ondersteuning van buitenaf.
Om een goed gesprek in de
klas te kunnen voeren geven
leraren ook aan dat het cre-
eren van een sociaal veilig
klimaat ook van belang is.
De staatssecretaris geeft in
zijn beleidsreactie aan dat
Stichting School en Veiligheid
deze ondersteuning biedt

aan schoolleiders, leraren en
vertrouwenspersonen. Hij
geeft de stichting opdracht
deze ondersteuning te bie-
den langs drie sporen: een
helpdesk voor coaching en
advies van leraren, diverse
themabijeenkomsten en een
landelijke conferentie om het
onderwerp bespreekbaar te
maken en te agenderen, en
het uitwerken van nascho-
lingsaanbod op gebied van
‘leren van elkaar’, zoals peer
review. Als scholen begelei-
ding willen om leraren meer
te laten leren van elkaar, kun-
nen ze ook een beroep doen
op tStichting LeerKRACHT. _

Het onderzoek ‘Maatschap-
pelijke thema’s in de klas.
Hoe moeilijk is dat?’ is
te vinden op www.ru.nl/
its/onderzoek/onderwijs/
afgerond-onderzoek.

basis- en dynamisch deel

Manifest leraren over
curriculum
Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch
curriculummodel en een nationale Lerarenraad.
Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit po, vo, so
en mbo aan de orde stellen in het manifest ‘In het
curriculum toont zich de meester!’, dat zij onlangs
indienden bij Platform #Onderwijs2032.

De indieners, gesteund door circa achthonderd leraren, zijn
voorstander van een ‘gelaagd’ curriculum, opgebouwd uit een
basis- en een dynamisch deel. Het afgewogen, samenhangende
en doorgaande kerncurriculum dient te worden aangevuld
met een dynamisch curriculummodel. Leraren hebben dan
meer regie en kunnen meer zelf vorm en inhoud geven aan
het onderwijs. Een landelijke Lerarenraad met leraren en hun
vakverenigingen, moet een rol krijgen bij de ontwikkeling van
het curriculum en onder andere de dialoog op gang houden met
verschillende stakeholders over inhoud en doelen van onderwijs.
Meer informatie: www.onderwijscooperatie.nl
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inzicht en verantwoording

Kennisnet neemt Vensters VO over
Kennisnet beheert en ontwikkelt vanaf 1 september 2015 Vensters VO. Kennisnet
neemt de technische kant over van Stichting Schoolinfo. Het projectteam
Vensters VO wordt georganiseerd binnen de VO-raad, met behoud van kennis en
expertise.

Vensters VO verzamelt alle
cijfermatige informatie over
en in samenwerking met
scholen in één systeem en
brengt in beeld hoe scholen
presteren op 21 belangrijke
indicatoren (examencijfers,
onderwijstijd, tevredenheid,

personeel, veiligheid, et cete-
ra). Vensters VO helpt scho-
len zo inzicht te krijgen in
hun eigen resultaten en hier-
over op een goede manier
verantwoording af te leggen
aan bijvoorbeeld leerlingen
en ouders. Ook kunnen ze

gericht aan de slag met de
verbetering van hun onder-
wijs. Scholen stellen hun
gegevens beschikbaar via
www.scholenopdekaart.nl,
zodat hun resultaten onder-
ling vergeleken kunnen
worden. _

meeste effect in basisonderwijs

Vernieuwende aanpak bètaonderwijs beïnvloedt
leerprestaties en interesse
Leerlingen die bètaonderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak zijn positiever over
een bètastudie of –loopbaan. Ook de studieprestaties van bètaleerlingen verbeteren door de innovatieve
onderwijsmethodes. Dit blijkt uit een grootschalige overzichtsstudie door de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers keken naar
de effecten van vernieuwend
onderwijs op de attitude en
prestaties van leerlingen
bij wiskunde en natuurwe-
tenschappen (natuurkunde,
biologie en scheikunde). Ze
analyseerden de resultaten
van 65 geselecteerde experi-
menten die in diverse landen
in de periode 1989-2014 zijn
uitgevoerd in het primair en
voortgezet bètaonderwijs.
Het onderzoek wijst uit dat
vernieuwend onderwijs
meer effect blijkt te hebben
in het basisonderwijs dan
in het voortgezet onderwijs.
Vroeg beginnen, vergroot de
kans op succes.

De vernieuwende onderwijs-
methodes die de onderzoe-
kers tegenkwamen waren
onder andere onderzoekend
leren, contextrijk onderwijs,
computerondersteunend
onderwijs en samenwerkend
leren. Welke innovatieve
aanpak het beste werkt, is
niet uit het onderzoek naar
voren gekomen, omdat tus-
sen de methodes geen ver-
schillen zijn gevonden.

Moeite waard
In Nederland neemt de
vraag naar bètastudenten
toe, terwijl de belangstel-
ling onder jongeren voor
bètavakken al jarenlang
afneemt. Verschillende

vernieuwende onderwijsaan-
pakken zijn reeds ingezet in
het Nederlandse onderwijs
om deze ontwikkeling tegen
te gaan, waaronder de metho-
des die in de overzichtsstudie

zijn onderzocht. Volgens de
onderzoekers laten de resul-
taten van het onderzoek zien
dat het de moeite waard is om
in deze innovatieve methodes
te blijven investeren. _

Schoolleiders die vragen
hebben over technische
ondersteuning, beheer,
gebruik en het vullen
van hun SchoolVenster
kunnen vanaf 1 septem-
ber terecht bij Kennisnet
via telefoonnummer
0800-3212233 of
servicedesk@kennisnet.nl

Mail overige vragen naar
scholenopdekaart@

vo-raad.nl

Meer informatie:
www.venstersvo.nl
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Over het thema

Zo vlak na de zomer zitten de blaadjes nog

aan de bomen en floreren de groene school-

pleinen – die als paddenstoelen uit de grond

schieten – met hun spannende speel-, leer- en

ontdekhoekjes volop. Steeds meer scholen

‘doen groen’.

Hoe krijg je het voor elkaar om je schoolge-

bouw zo energiezuinig en duurzaam mogelijk

te maken? Liefst zonder al te veel kosten te

maken. In samenspraak met de gemeente en

het bedrijfsleven is veel mogelijk, zo blijkt.

Ook zonder financiële middelen is het mogelijk

om aandacht te besteden aan duurzaamheid-

thema’s. “Zet de verwarming maar eens een

halve graad lager”, aldus een schoolleider.

Vier milieubewuste scholen vertellen over hun

uiteenlopende beweegredenen – van leerlin-

gen bewust maken tot hun aantal omhoog

krikken –, inzet en wat het oplevert.

Een breed gesteunde motie van de Partij

voor de Dieren pleit ervoor om duurzaamheid

integraal een plek te geven in het curriculum.

Onze kinderen zijn over twintig jaar immers

beslissers en moeten verder kunnen werken

aan oplossingen van duurzaamheidsvraag-

stukken. De aandacht blijft echter nog vaak

beperkt tot projecten. “Veel mensen zien

duurzaamheid in scholen als het gescheiden

inzamelen van afval of het gebruiken van duur-

zame koffiebekers. Dat is een misvatting.”

thema _ de groene school

“Die moswand is typisch iets om duurzaamheid in het
gebouw zichtbaar te maken”, gebaart Jan van Beveren,
directeur van Lyceum Schravenlant naar het groene
elandmos bovenin de aula dat de luchtvochtigheid
reguleert en CO2 opneemt. De school won de Award
Duurzame Architectuur 2014 voor het cradle to cradle-
schoolgebouw (behalve het beton zijn alle materialen
herbruikbaar), maar de belangrijkste duurzame maatre-
gelen zijn nauwelijks zichtbaar. Zoals de warmtekoudeop-
slag om ’s zomers te koelen en ’s winters te verwarmen,
waardoor de school geen gas verstookt. Regenwater wordt
opgevangen om de toiletten door te spoelen. “Kijk, nog
maar 4 procent van ons waterverbruik is drinkwater”,
wijst Van Beveren op een monitor in de hal.

Het verduurzamen van schoolgebouwen

loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals

de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in

Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam

in Rotterdam aantonen. In de toekomst zullen

meer scholen verduurzamen, verwachten

Irma Thijssen van de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland en Gerard Lokhorst

van Stichting Duurzame Scholen. Betere

samenwerking tussen schoolbesturen,

gemeenten en bedrijfsleven is daarbij een

voorwaarde. tekst jaan van aken
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n a a r  een  d u u r z a a m  s c h o o l g eb o u w

Schravenlant is een Frisse Klasse A-school dankzij een
ventilatiesysteem dat zorgt dat de CO2-waarde niet te
hoog oploopt. Op het dak liggen zonnepanelen, sensoren
zorgen dat het licht automatisch aan en uit gaat en in de
wanden is duurzame bamboe verwerkt. “In de kantine
staan picknicktafels van duurzaam Indonesisch hout. Als
je goed zoekt, kun je voor ongeveer hetzelfde geld duur-
zame materialen kopen”, vertelt de directeur.
Het lyceum in Schiedam is een voorloper. Jaarlijks
worden er ongeveer honderd nieuwe scholen gebouwd
in Nederland. “Een kwart heeft een duurzaam nieuw
gebouw”, schat Gerard Lokhorst, directeur van Stichting
Duurzame Scholen. Ook het verduurzamen van bestaan-
de panden loopt nog geen storm, merkt Irma Thijssen,
senior adviseur utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor

‘We gebruiken
nog maar 4 procent
drinkwater’

Ondernemend Nederland (RVO). “Er is wel interesse,
maar energiebesparing en gezonde binnenlucht hebben
nog geen prioriteit. Terwijl veel scholen heel hard een
verbeterslag nodig hebben op die terreinen.” Een derde
van de scholen heeft enkel glas, meer dan 40 procent is
niet of slecht geïsoleerd en bij vier van de vijf scholen is
de CO2-concentratie te hoog door onvoldoende ventila-
tie, bracht RVO in 2009 in kaart.
Een uitzondering is obs De Wilgenstam in Rotterdam,
die in 2011 de eerste duurzaam gerenoveerde school
in Nederland was. “In het onderwijs moet duurzaam-
heid het uitgangspunt zijn. Je geeft kinderen mee: wij
investeren in jullie toekomst”, vindt schoolleider Peter
Bergen.

Het groene elandmos bovenin de aula van Lyceum Schravenlant
reguleert de luchtvochtigheid en neemt CO2 op. In de kantine
staan picknicktafels van duurzaam Indonesisch hout.
Foto’s: LIAG architecten en bouwadviseurs Den Haag (Ben Aarts,
Sebastiaan Knot, Moni van Bruggen)
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In Schiedam vergaderden steevast een onderwijs- en
milieuambtenaar mee. “Dat is een voorwaarde om tot
een duurzaam gebouw te komen”, vindt schoolleider Van
Beveren. De duurzaamheidsinvesteringen kosten negen
ton extra. “Dat is voorgefinancierd door de gemeente, die
duurzame gebouwen wil stimuleren. De lening betalen we
in vijftien jaar terug via de besparing op energiekosten.”

Bij De Wilgenstam vormden beheer en onderhoud een
obstakel. “Aanvankelijk waren temperatuur en luchtkwa-
liteit onvoldoende. Het inregelen van de installaties liep
niet goed via het onderhoudsbedrijf van het bestuur. Laat
het beheer doen door het installatiebedrijf”, tipt Bergen.
“Je moet sowieso regelmatig energieverbruik controleren
en installaties ‘herinregelen’ zodat een school energie-
zuinig is en blijft”, vult Thijssen aan.

In acht weken tijd ging het gebouw van energielabel G
naar A++. De school is geïsoleerd, gebruikt warmtekou-
deopslag en zonnepanelen, waardoor het energieverbruik
met 80 procent daalde. Dankzij een ventilatiesysteem is
De Wilgenstam ook een Frisse Klasse A-school. Er is een
schoolpleintuin met veel groen en zand. Nieuwbouw was
voor het zestig jaar oude pand geen betere optie, volgens
Bergen. “Bij renovatie gaat het erom of het gebouw toe-
komstbestendig (te maken) is. Dit gebouw kan weer veer-
tig jaar mee.”

Obstakels voor een groen gebouw Er staan (nog)
obstakels in de weg die voorkomen dat meer scholen
verduurzamen. Ten eerste de kosten. Gemiddeld zijn
de meerkosten voor een duurzaam schoolgebouw zo’n
10 procent, becijferde RVO. “Op lange termijn verdien je
die kosten terug”, zegt Thijssen. “Geld is uiteindelijk altijd
leidend”, weet Lokhorst. “Als een gemeente niet meer dan
het normbedrag volgens het Bouwbesluit wil financieren,
vraagt het veel van een schoolbestuur om zelf in verder-
gaande duurzame maatregelen te investeren.” Daarom
is samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur zo
belangrijk, benadrukken Thijssen en Lokhorst.

zo n  v i n d t  j e n a p l a n e e t

Leerlingen van de Jenaplaneet in Alphen

aan den Rijn onderzochten het gebouw

en vroegen: ‘Waarom leggen we op het

platte dak geen zonnepanelen?’, vertelt

schoolleider Annemieke de Boer. Samen

onderzochten ze de opties.

De visie van Zon zoekt School

van Natuur & Milieu sprak het

meeste aan. “Ze willen het

makkelijk bereikbaar maken

om zelf duurzame energie op

te wekken.” Zon zoekt School

keek mee of het dak geschikt

was en hoeveel energie de

school verbruikt. “Het is heel

fijn dat ze alles uit handen

nemen en dat je niet zelf hoeft

te investeren (alleen een klei-

ne vergoeding voor de opge-

wekte stroom, red.). Ze instal-

leren de panelen en doen het

onderhoud.” Na tien jaar kan

de Jenaplaneet het contract

indien gewenst verlengen of

de panelen overnemen zodat ze eigendom

worden van de school.

Leerlingen kunnen op een computer zien

hoeveel energie er is opgewekt. Het

bespaarde geld, “eerder tientallen dan

honderden euro’s”, vormt een kleine bij-

drage aan een groen schoolplein met een

insectenhotel, plantengroei en een soort

vijver. De Boer: “Het gaat niet om het geld,

we willen een zuinige en toekomstgerichte

school zijn.”

Zon zoekt School is een initiatief dat

AVS-voordeelpartner Natuur & Milieu

speciaal voor scholen heeft ontwikkeld:

www.zonzoektschool.nl.

Energiezuinige verlichting
Duurzame, energiebesparende LED-ver-

lichting zonder eigen investering

is mogelijk via AVS-voordeel-

partner Goedkoper Licht. De

energienota van een gemiddelde

school wordt voor circa 50 pro-

cent bepaald door de verlichting.

Het vervangen van energie slur-

pende TL-buizen kan zorgen voor

een besparing tot 65 (!) procent.

Goedkoper Licht zorgt voor de

realisatie, financiering en het

onderhoud gedurende vijf jaar,

tegen een vaste vergoeding.

De kosten voor de lichtservice

worden gedragen uit de bespa-

ring op de energienota. Na vijf

jaar wordt de verlichting eigen-

dom van de school met behoud

van de volledige besparing:

www.goedkoperlicht.nl/duwtje.

Kijk voor meer voordeel op www.avs.nl/

avsvoordeel.

Bovenbouwleerlingen van de Jenaplaneet maakten de draaiende
zonnebloemen met een zonnecel, die bij de officiële ingebruikname van
de zonnepanelen langs de rode loper stonden.

‘a l s  j e  g o e d  z o e k t ,  k u n  j e
vo o r  o n g e v e e r  h e t z e l f d e  g e l d
d u u r z a m e  m at e r i a l e n  ko p e n ’
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Lokhorst merkt dat bij veel schoolbesturen onwetendheid
heerst over duurzame maatregelen. “Zij weten niet wat er
kan en wat ze daarmee moeten.” Gemiddeld bouwt een
schoolbestuur in zijn bestaan 0,9 school, weet Thijssen.
“Grote schoolbesturen hebben vaak een medewerker huis-
vesting, maar veel besturen missen die specifieke kennis.
Dan moet je samenwerken met andere besturen of kennis
inhuren.”
Maar veel besturen zijn huiverig voor samenwerking met
het bedrijfsleven. Thijssen: “Scholen zijn argwanend: dat
zijn snelle jongens die veel geld willen verdienen. Maar ik
ken veel marktpartijen die besturen goed ondersteunen en
oplossingen hebben voor energiezuinige en gezonde scho-
len, en de financiering daarvan.” Lokhorst: “Je ontkomt er
niet aan bedrijven te betrekken als je wilt verduurzamen.”

Green deal De Green Deal Verduurzaming Scholen
uit november 2014, onderdeel van het Nationaal
Energieakkoord, heeft als doel de verduurzaming van
schoolgebouwen te versnellen. Een kans is de overheveling
van het budget voor buitenonderhoud van gemeente naar
scholen voor primair onderwijs. Door het maken van een
duurzame meerjarenonderhoudsbegroting, kun je investe-
ren in groene maatregelen. “Als je zonnepanelen op het dak
wilt leggen, kijk dan of je meteen het dak kunt isoleren.
Moeten de kozijnen vervangen, pas dan ook dat enkele glas
aan”, suggereert Thijssen. De Wilgenstam benutte die kans:
het budget van 2,3 miljoen euro kwam grotendeels uit het
meerjarenonderhoudsplan van schoolbestuur en gemeente.
Daarnaast kregen ze 500 duizend euro subsidie via de NESK-
regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Lokhorst ziet momenteel veel Esco-modellen. “Die bieden
bedrijven als totaaloplossing voor scholen.” Esco staat voor
Energy Service Company, waarbij bedrijf en school een
meerjarig energieprestatiecontract voor beheer, onderhoud
en energieprestatie van het gebouw aangaan. Vaak gaat een
Esco gepaard met investeringen in energiezuinige oplos-
singen, die worden terugverdiend uit energiebesparingen.
Thijssen: “Voordeel is dat een schoolbestuur ‘ontzorgd’
wordt en de prestaties gegarandeerd zijn.”

Zonnepanelen, binnenklimaat en verlichting noemt Lok-
horst als belangrijkste groene onderwerpen waar scholen
mee bezig zijn. “Rond installaties die CO2 afvoeren en
energiezuinige LED-verlichting gebeurt veel. Ook zijn er
veel aanbieders van zonnepanelen”, zegt hij. Zoveel dat
RVO een tool maakt voor scholen. “Om inzicht te geven in
terugverdientijden en wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is
bij lekkage”, zegt Thijssen.

Opbrengsten De opbrengsten van een duurzame
school kunnen hoog zijn. “Een energiebesparing van
100 procent is mogelijk”, zegt Lokhorst. RVO stelde een top
15 van duurzame scholen samen. De best scorende scho-
len bleken zelfs energie op te wekken. “Daarnaast gaan
de leerprestaties omhoog en neemt ziekteverzuim af door
een goed binnenklimaat, weten we uit onderzoek”, vertelt
Thijssen. Ook de bewustwording groeit. “Kinderen begin-
nen tegen hun ouders over zonnepanelen en zo werkt het
door in de rest van de maatschappij”, ziet Lokhorst.
Ook directeur Van Beveren van Lyceum Schravenlant
merkt de positieve effecten. Over de energierekening kan
hij pas iets zeggen als het systeem drie jaar stabiel draait.
Maar het welbevinden is toegenomen. “Iedereen vindt het
een heel prettig gebouw om in te werken. Zelfs de aanmel-
dingen zijn verdubbeld, al speelt de onderwijskwaliteit
daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Maar ouders benoe-
men duurzaamheid ook als belangrijk thema”, hoort hij.
Bergen van De Wilgenstam kan iedereen een duurzame
renovatie aanraden, ondanks dat het veel extra tijd vraagt.
“Genoeg uren om na een jaar bijna overspannen te zijn.
Maar het levert een heel mooi gebouw op, met betere lich-
tinbreng, luchtkwaliteit en minder energiekosten.”
Lokhorst en Thijssen verwachten dat steeds meer scholen
zullen verduurzamen. Voor nieuwbouw zijn de eisen in
het Bouwbesluit sinds 1 januari 2015 aangescherpt: voor
scholen is de energieprestatiecoëfficiënt van 1,3 naar
0,7 gegaan; in 2020 gaat deze naar (bijna) nul. Thijssen:
“Scholen moeten meer duurzame maatregelen nemen om
aan de normen voor energiegebruik te voldoen.” Lokhorst
vult aan: “Ze zouden gek zijn als ze het niet doen. Er lig-
gen steeds meer mooie voorbeelden, waardoor de voorde-
len duidelijker zijn.” _

m e e r w e t e n?
Om te komen tot een duurzaam huisvestings- en/of meerjaren-

onderhoudsplan heeft RVO een ‘Leidraad verduurzamen

schoolgebouwen voor basisonderwijs’ uitgebracht.

Met een stappenplan en technische, procesmatige en

financiële	 tips en opties. Gebaseerd op ervaringen van

schoolbesturen en gemeenten. Zie www.rvo.nl/frissescholen

(Tools voor Frisse Scholen). Hier is (binnenkort) ook de andere

genoemde tool te vinden.

Zie ook www.duurzamescholen.nl en

www.duurzamescholen.nl/magazine.

thema _ de groene school

Op het dak van Lyceum Schravenlant liggen zonnepanelen, sensoren zorgen
dat het licht automatisch aan en uit gaat en in de wanden is duurzame
bamboe verwerkt.
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thema _ de groene school

Steeds meer scholen ‘doen groen’. Er zijn in Nederland bijna honderd Eco-Schools (het internationale

keurmerk voor duurzame scholen). Daarnaast zetten veel andere scholen op hun eigen wijze in op

milieubewustzijn. Vier portretten. tekst lisette blankestijn

d e m o l e n v l i e t

Toilet spoelen met regenwater
Het was een interessante rekensom
voor de leerlingen van obs De Molen
vliet in Stad aan het Haringvliet. ‘Onze
school heeft 39 leerlingen. Hoe vaak
gaan we per dag naar de wc? Hoeveel
water gebruikt de wc als we doortrek
ken? Dus hoeveel regenwater moet
er vallen voor ons nieuwe toiletdoor
spoelsysteem?’ Ze deden er proefjes
mee, in de aanloop van hun wcproject.
Inmiddels worden de toiletten van De
Molenvliet doorgespoeld met regen
water, dat in opslagtanks wordt opge
vangen via het dak van het schuurtje.
Wilma van der Heiden, directeur van

De Molenvliet, verwijst vol lof hiervoor
naar een inmiddels gepensioneerde
dorpsbewoner. “Die zorgde voor voor
delige waterbakken, legde contact met
de gemeente, met Deltawind en het
Edudelta College. In samenwerking met
die school werd het plan gerealiseerd.”
Inmiddels werkt het systeem, maar de
school wil het nog perfectioneren:

“We gebruiken nog stroom voor de
accu van het pompje dat het water van
uit de opvangtank de school in brengt.
Daar komt een milieuvriendelijke
oplossing voor, met windenergie.”

Meterstanden De Molenvliet is
een EcoSchool en de eerste school
in Nederland die al vijf keer een
Groene vlag (voor het verkrijgen van
het keurmerk, red.) kreeg uitgereikt.
Gevolg: veel aandacht van de pers.
Naast idealistische motieven – “We
moeten bewust omgaan met onze
leefomgeving” – is dat een belangrijke

“De stroom voor het pompje dat het spoelwater vanuit de opvangtank de school in brengt willen we nog opwekken met windenergie.”

‘ w e  s pa r e n  ko s t e n
u i t  vo o r  w at e r  e n
e n e r g i e ’
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d e  w e r f k l a s

Werken voor de kost
Spitten, onkruid wieden: voor de leer-
lingen van De Werfklas in Culemborg
is het heel gewoon. Wekelijks werken
ze op de stadsboerderij. Als ze soep
maken of op schoolkamp gaan, eten
ze zelfgeteelde biologische groente
en fruit. “Zo maken we de kinderen
ervan bewust dat je niet kunt eten als
er niet eerst gewerkt wordt”, vertelt
leerkracht Annemarijke ten Thije, een
van de oprichters van De Werfklas.
Het is een kleine vernieuwingsschool

op antroposofische grondslag. Staats-
vrij: ouders betalen naar draagkracht.
Het werk op de biologische boerderij
dient vooral een pedagogisch doel. Ten
Thije: “Op het land werken is niet altijd
leuk, soms is het koud en nat en dan
moet het toch gebeuren. Dat stimu-
leert je wil. Het werk is nooit klaar; de

volgende keer moet er weer onkruid
worden getrokken. Dat geldt ook voor
de klusjes die moeten gebeuren, of
handwerkjes die af moeten. Gevoel
voor schoonheid van de wil is heel
belangrijk. We proberen een tegen-
wicht te bieden aan de wegwerpcul-
tuur, die van ‘Kapot, niet mooi meer?
Gooi maar weg. Niet meer leuk? Hou er
maar mee op.’ We willen de kinderen
laten genieten van wat er is. We vertel-
len over de natuur, over het samenle-
ven in de bijenkorf, over wat dieren en
mensen kunnen.”

Leem De stadsboerderij staat in
dezelfde ecologische wijk als het
schoolgebouwtje. De leerkrachten die
de school oprichtten wonen er zelf ook.
Ten Thije: “In onze school is veel leem
verwerkt. We houden het ’s winters
warm met een computergestuurde
houtverbrander. Er is veel water in de
buurt waar de kinderen kunnen zwem-
men of vlotvaren. Echt een natuurlijke
omgeving. Alle leerlingen krijgen
heemkunde. We halen de buitenwereld
zoveel mogelijk de school in en maken
alle lessen zelf. Zo gaat de stof door ons
heen, de leerkrachten bezielen de stof
voor de kinderen. Welke investering dit
onderwijs vraagt? Het gééft ons juist
iets! Bovendien: elk leermiddel kost
geld, dus ook werken op de boerderij.
Doordat we niet bekostigd worden door
de overheid hebben we per leerling
minder te besteden. Maar ons onder-
wijs brengt ons veel energie en geluk.
We zijn eigenlijk nooit ziek.”

drijfveer achter de duurzame activiteiten
van de school, vertelt Van der Heiden:
“Onze school is een van de twee
scholen in een heel klein dorpje. Iedere
leerling telt.” De kosten blijven beperkt,
dankzij sponsoring door Deltawind en
Shell. “En we sparen kosten uit voor

water en energie. De kinderen uit de
eco-werkgroep nemen wekelijks de
meterstanden op, en vertellen daarover
in de klas. Zo zien we direct hoeveel we
meer verbruiken in een koude week
bijvoorbeeld. Alle kinderen leren afval
te scheiden en zuinig te zijn. Dat hoort

gewoon zo, voor hen. We lezen ook
e-books over het onderwerp en doen
het lesprogramma van Droppie Water.
Voor het team is duurzaamheid een
natuurlijke component geworden. “We
doen dit al tien jaar, ze weten niet beter.
Het hoort bij hoe wij lesgeven.”

‘ w e  z i j n  e i g e n l i j k
n o o i t  z i e k ’

“We maken de kinderen ervan bewust dat je niet kunt eten als er niet eerst gewerkt wordt.”

Foto: Jan Dirk Buizer
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d e  k l e i n e  p r i n s

Pui wordt schoolmeubilair
Montessorischool De Kleine Prins (Rot-
terdam) is een van de Nederlandse Eco-
Schools. Dat zie je echt niet meteen als
je de school in loopt, volgens directeur
Wilke Vos. “We zetten vooral in op
gedragsverandering bij kinderen. Elk
jaar richten we met leerlingen uit groep
7 en enkele ouders een Ecoraad op. Zij
diepen een duurzaamheidsthema uit
voor het komende jaar. Bij het thema
‘afval’ organiseerden ze bijvoorbeeld
een kledingruilbeurs, waarbij de leer-
lingen oude kleding konden inbrengen
en iets anders uitkiezen. Ook gingen
we naar het repaircafé, waarbij ieder-
een iets liet repareren. Zo brengen we
hen in aanraking met alternatieven
voor weggooien. Andere jaarthema’s
waren ‘water’ en ‘energie’. De school
stimuleert het om de kraan, lichten,
computers en digiborden uit te doen
als dat kan en doet altijd mee aan
warmetruiendag.
De leden van de Ecoraad geven als

duurzaamheidsambassadeurs ook lesjes
in andere groepen. En als ze naar groep
8 gaan, worden ze adviseurs voor de
nieuwe Ecoraad. Voorwaarde voor het
Eco-Schoolkeurmerk is dat duurzaam-
heid in je curriculum zit. Dus als we een
les over energie doen, dan kiezen we
een duurzaam perspectief. Onze drijf-

veer is dat we kinderen willen meegeven
dat we de aarde niet moeten opsoupe-
ren. Soms is dat lastig: ík kan duurzaam-
heid wel belangrijk vinden, maar hoe
maak ik dit onderwerp tot prioriteit van
onze leerkrachten? Als zij privé in een
vervuilende auto rijden of grote stukken

vlees op hun bord willen, dan ga ik daar
niet over. Het belangrijkst is dat we de
kinderen bewust maken, want zij zijn
over twintig jaar de beslissers.”

Inkoop Naast gedragsverandering
vindt Vos het belangrijk dat scholen
milieubewust inkopen, vertelt hij. Maar:
“Dat is nog niet eenvoudig, je belandt
toch snel bij de grote leveranciers. We
proberen wel om bijvoorbeeld voor
sinterklaas iets te kopen dat wat langer
meegaat. Ook vind ik een duurzaam
schoolgebouw heel belangrijk. Ons
schoolbestuur financiert zonnepanelen
en laat zo zien dat ze duurzaam en
maatschappelijk verantwoord willen
werken. En bij een renovatie moesten
we twee jaar geleden de puien vervan-
gen. Van het hout dat daarin zat hebben
we tafeltjes en bankjes laten maken
voor ons leerplein. Zo denken we bij
iedere beslissing na: wat kunnen we
doen aan duurzaamheid?”

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

De Kleine Prins stelt elk jaar een Ecoraad op met leerlingen
en ouders, die een duurzaamheidsthema uitdiept.
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thema _ de groene school

b r e d e r o s c h o o l

Duurzaam verkopen en adviseren
Obs Brederoschool in Groningen heeft
een eigen winkeltje, het Gloeipunt.
Leerlingen verkopen er duurzame maïs-
pennen, beschilderde potjes met tuin-
kers, tasjes van chipszakjes, schaaltjes
van oud tijdschriftenpapier en andere
producten die ze zelf gemaakt hebben
van spullen uit de natuur of die anders
weggegooid zouden worden. De winst
wordt besteed in de Wereldwinkel of
aan honing van de imker. Naast tast-
bare producten kunnen buurtbewoners
in het Gloeipunt terecht voor groene
ideeën of advies. Andere leerlingen
verzorgen rondleidingen: ze laten het
groene dak zien, leggen uit wat flexi-
bele zonnepanelen zijn en hoe je kunt
isoleren. Directeur Marike Venema:
“Onze school doet een doorlopend
project, Bredero 3D Duurzaam. Dat
betekent dat we op drie niveaus duur-
zaam bezig zijn. Het winkeltje en de
rondleidingen zorgen voor duurzaam-
heid op het niveau van uitstraling. De
meest zichtbare duurzaamheids-D zit in
het gebouw: solar tubes, bewegingssen-
soren die verspilling van elektriciteit

tegengaan, én we hebben een groen
demonstratiedak met fijnstofabsor-
berende dakbedekking.” De derde
duurzaamheidscomponent op de Brede-
roschool zit in het curriculum, vertelt
Venema. “Hoe werken duurzame ener-
giebronnen als zonne-energie, wind-
energie, waterkracht, aardwarmte en
biogas? Wat doet de waterbesparende
knop van de wc? We besteden in alle
leerjaren veel aandacht aan het kwe-
ken van een onderzoekende houding.

Zo bouwden leerlingen een waterrad
om een lamp te laten branden. Omdat
we duurzaamheid verweven met
projecten en de lessen natuur, weten-
schap en techniek, kost het nauwelijks
extra tijd.”

Energiezuinig Ook doet
de Brederoschool mee aan de

scholenwedstrijd Energy Challenges.
Venema (Groenste Groninger in 2012):
“We doen dit alles uit idealistische
overwegingen: we willen de kinderen
leren om zuinig te zijn op onze leef-
omgeving. Ook spelen we in op wat de
maatschappij vraagt. We zijn een ken-
nismaatschappij, en 21st century skills
zoals samenwerken, onderzoeken en
presenteren horen daarbij. Met onze
wetenschappelijke benadering willen
we de creatieve denkprocessen aanbo-
ren en stimuleren.” Gratis is het alle-
maal niet, vertelt de directeur. “Alleen
al de aanpassingen aan het gebouw
kostten 6 ton. Een forse subsidie van
gemeente, provincie en bedrijfsleven
maakten dit mogelijk. Maar ook zonder
financiële middelen is het mogelijk om
aandacht te besteden aan duurzaam-
heidthema’s. Zet de verwarming maar
eens een halve graad lager.” _

m e e r w e t e n?
www.eco-schools.nl

www.energychallenges.nl

‘ w e  h e b b e n  e e n  g r o e n
d e m o n s t r at i e d a k ’

De Brederoschool heeft een eigen winkeltje waar ze duurzame
en zelfgemaakte spulletje verkopen uit de natuur of die
anders weggegooid zouden worden.
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Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen

in het Nederlandse onderwijscurriculum.

Daartoe riep in oktober 2014 de breed

gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de

Dieren) op. Hoe bewerkstellig je dat?

tekst astrid van de weijenberg

In het huidige onderwijs blijft aandacht voor duurzaam-
heid vaak beperkt tot projecten. Maar duurzaam onder-
wijs betekent dat leerlingen niet alleen begrijpen welke
duurzaamheidsvraagstukken er zijn en hoe ze veroor-
zaakt worden, maar ook dat ze in staat zijn te werken aan
oplossingen.
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) liet
naar aanleiding van de aangenomen motie Ouwehand
eerst onderzoeken wat er in het Nederlandse onderwijs al
gebeurt. Het rapport Duurzaam Onderwijs werd eind juni
aan de Tweede Kamer aangeboden. Stichting het Groene
Brein voerde het uit. Directeur Antoine Heideveld: “Veel
mensen zien duurzaamheid in scholen als het geschei-
den inzamelen van afval of het gebruiken van duurzame
koffiebekers. Dat vind ik een misvatting. Bij duurzaam
onderwijs gaat het om het ontwikkelen van een eigen
visie op jezelf, de mensen en de wereld om je heen. Of
zoals Tex Gunning het zo mooi zei: ‘Ik zou willen dat
mijn kinderen worden opgeleid voor de oplossingen van
morgen, niet voor de problemen van gisteren.’ Het gaat
om de kern van het leerproces.” Heideveld ziet dat er op
scholen ontzettend veel projecten zijn op het gebied van
natuur en milieu, van schooltuinen tot sponsorlopen
voor waterputten in Kenia. “Zoveel dat scholen door de
bomen het bos niet meer zien. Scholen krijgen in tota-
liteit zo’n tachtig lespakketten per maand aangeboden,
waaronder heel veel op het gebied van duurzaamheid.
Elke basisschool doet dus wel eens een project. Maar als
je dan zoekt naar een complete leerlijn, een systemati-
sche aanpak, dan zie je dat nauwelijks.”
Heideveld is een voorstander van betekenisvol leren, van
echte projecten met echte bedrijven en bewoners. Hij is
een fan van Guus Geisen en zijn boek Autopoiesis. Heide-
veld: “Het leren moet er toe doen, zegt Geisen. Daarom
moet je veel meer naar buiten, onderdeel zijn van de
gemeenschap. In Culemborg gaan leerlingen bijvoorbeeld
boeren helpen met oogsten en kopen en verkopen van
producten. Daar kun je dan ook het rekenonderwijs aan
koppelen.”

thema _ de groene school

d u u r z a a m h e i d  i n t e g r e r e n  i n c u r r i c u l u m

Volgens Heideveld zijn er zo’n driehonderd basisscholen
die duurzaamheid echt systematisch in het onderwijs
hebben geïntegreerd. “Een mooi aantal, maar het is in
totaal nog geen 5 procent. Dat snap ik ook. Je steekt als
school je nek uit. Je kunt tijdens een bezoek aan de kin-
derboerderij natuurlijk heel goed een reken- en taalles
doen. Zo’n project vervangt dan de lesstof. Maar het is
best lastig om die omslag te maken. Het is veel veiliger
om een methode te volgen en af een toe een projectje
natuureducatie te doen. Zeker in deze tijd, met grote
nadruk op taal en rekenen.” Het Groene Brein pleit voor
meer aandacht voor good practices en een landelijk insti-
tuut voor duurzaam onderwijs.

‘Van verwondering
naar belangstelling

naar attitudeverandering’
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ontwikkelden een doorlopende leerlijn energie, klimaat
en groen. Door hun lesmethodes voor natuurkunde,
aardrijkskunde, biologie en economie in te vullen op de
website van Klimaatonderwijs010 krijgen docenten een
beeld van de overlap die er in de verschillende vakken
zit op het gebied van duurzaamheid, met daarbij een
aanvullend aanbod. “Het begin is er, maar om het echt
uit te kunnen rollen is meer mankracht nodig. Nu komt
het te veel aan op een enkele enthousiasteling”, meent
Jansen.

Hoog abstractieniveau Ook inhoudelijk liggen
er nog uitdagingen. Zo is, volgens Dieuwe Hovinga,

d u u r z a a m h e i d  i n t e g r e r e n  i n c u r r i c u l u m

Persoonsgebonden In het voortgezet onderwijs is
het nog lastiger, omdat duurzaamheidsprojecten vakover-
stijgend zijn: aardrijkskunde, biologie en steeds meer ook
economie moeten daarbij samenwerken. De technasia
(scholen met een duidelijke bètafocus) en de entrepenasia
(een afdeling voor jonge ondernemers binnen bestaande
scholen) komen volgens Heideveld al een eind in de goe-
de richting. Bij veel scholen valt of staat het echter met
een enthousiaste leraar of schoolleider. Verdwijnt die dan
verdwijnt het project.
Dat is ook de ervaring van Ard Jansen van de Hogeschool
van Rotterdam, betrokken bij Klimaatonderwijs010. Hoge-
schooldocenten en leraren uit het voortgezet onderwijs

Daltonschool Neptunus heeft
in de schooltuin op het dak een
weerstation ingericht.
Foto: TechniekBeeldbank.nu

‘Van verwondering
naar belangstelling

naar attitudeverandering’
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lector Natuur & Ontwikkeling Kind aan de Hogeschool
Leiden, het abstractieniveau van de onderwerpen voor
veel kinderen op de basisschool te hoog. Lessen over
energieverbruik en wattages van spaarlampen zijn voor
hen hocus pocus. Hovinga: “Vaak wordt de basale kennis
over hoe werkt de natuur en over de relatie met mensen
en de natuur overgeslagen. Vanaf groep 1 moeten leer-
lingen naar buiten gaan, plezier hebben in de natuur, de
betekenis van natuur ervaren. Van verwondering naar
belangstelling naar attitudeverandering. Neem ze mee
naar de praktijk, naar beroepen waar de natuur zichtbaar
is. Naar de kassen als je in het kassengebied zit, naar de
boswachter in een bosrijke omgeving. Laat ze zaaien, oog-
sten en verkopen in de schooltuin. Om na te leven moet
de school voorleven: zo zijn onze manieren.”
Om het voor iedere leraar behapbaar te maken, kun je
klein beginnen, zegt Hovinga. Ga buiten voorlezen.

Maar eigenlijk vindt ze net als Heideveld dat het onderwerp
raakt aan de fundamentele vraag wat je met het onderwijs
wil. Willen we allemaal dezelfde methode volgen met af en
toe een natuurprojectje? Wat vinden we belangrijk in het
onderwijs? Dat soort vragen zouden eerst gesteld moeten
worden, vindt Hovinga. Dat gebeurt nog nauwelijks, ook
niet op de pabo’s.

Rolmodel “De docent moet een rolmodel zijn”, zegt
regiodirecteur Bert van Leeuwen van het Wellant College in
Boskoop, Alphen aan den Rijn en Gouda. “Dat is een proces
en kost tijd.” De drie scholen zijn nu drie jaar bezig met
verduurzaming. Dat zie je, vooral in Boskoop, terug in het
lesaanbod, maar bijvoorbeeld ook de catering is duurzaam.
Heel belangrijk vindt Van Leeuwen dat de school verbin-
ding legt met de omgeving.
Voorleven, ermee leven en het meenemen in het verdere
leven: van de kleutergroep tot groep 8 staat alles op Dalton-
school Neptunus op IJburg in Amsterdam in het teken van
duurzaamheid. De school heeft het Eco-schools-keurmerk
en een profiel wetenschap, natuur en techniek. De hele
bovenste verdieping is ingericht om te leren door te doen.
Hier leren leerlingen onderzoeksvragen bedenken en
oplossingen: hoe laat je water van laag naar hoog stromen

‘o m  n a  t e  l e v e n  m o e t  d e  s c h o o l
vo o r l e v e n :  z o  z i j n  o n z e
m a n i e r e n ’

d e  l e e r k r a c h t  va n  g r o e n e  s c h o o l p l e i n e n

‘Buiten waait de wind mijn verdrietige

gedachten weg’, zegt een jongetje dat het

thuis erg moeilijk heeft tegen een van de

studentonderzoekers naar de ‘leerkracht’

van groene schoolpleinen. Tien minuten

buiten kan voor sommige kinderen al vol-

doende zijn, zegt lector Natuur & Ontwik-

keling Kind Dieuwke Hovinga. “Even licht

ervaren, de zon voelen. Bovendien kun je

er abstracte begrippen als centimeter en

meter heel concreet maken. Dat is toch

anders dan op papier.” Samen met anderen

deed Hovinga onderzoek naar de effecten

van het groene schoolplein.

Een groen schoolplein kent meerdere doe-

len. Het wil leerlingen uitdagen tot bewe-

gen en spelen; hen in contact brengen met

natuur; leren over natuur; een band schep-

pen tussen leerlingen, ouders en buurt

en de schoolomgeving beter benutten als

leeromgeving. Kinderen die meer contact

hebben met de natuur ontwikkelen meer

zelfvertrouwen en veerkracht, zo blijkt uit

verschillende onderzoeken. Kinderen met

ADHD zouden zich beter kunnen concentre-

ren na een verblijf in de natuur.

In het onderzoek van Hovinga wordt in de

groepen 4, 5 en 6 van tien basisscholen

onder meer gemeten of de kinderen op

scholen met een groen schoolplein meer

en gevarieerder bewegen, zich na de pauze

beter kunnen concentreren en of zij school

leuker vinden. Ook wordt onderzocht of het

sociale klimaat van de school verbetert. In

de loop van dit schooljaar worden de eerste

resultaten verwacht.

Meer informatie: www.hsleiden.nl/natuur-

en-ontwikkeling-kind/publicaties-en-

presentaties

Obs Prinses Catharina-Amalia in Den Haag heeft een groen schoolplein met een moestuin,
doolhof, zandspeelplaats en wilgentunnel. “Er valt van alles te doen, te ontdekken en te leren.
De kinderen zorgen voor het onderhoud.”
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bijvoorbeeld. “Binnenkort gaan ze een windmolentje
ontwerpen voor de 3D-printer om hun eigen telefoon op
te laden”, vertelt coördinator Rik Kuiper. Er is bovendien
een schooltuin op het dak, een weerstation, een bijenkorf.
Raakvlakken met het curriculum zijn er genoeg, zegt
directeur Michiel Bootz. “Hoeveel liter water bespaar je,
wat leveren de zonnepanelen op? Reken dat maar uit.
Je moet met al deze projecten heldere doelen stellen en
goed evalueren. Wat hebben we eraan gehad? Leren leer-
lingen wat ze moeten leren? We werken wel methodisch,
maar hebben geen moeite om onderdelen te schrappen
als we de doelen op een andere manier halen. Maar dan
moet je dat doel dus goed voor ogen hebben, en goed
borgen. Het is niet makkelijk om duurzaamheid een vaste
plek te geven in het curriculum, maar waar een wil is, is
een weg.” _

a l l e s  i s  g e zo n d h e i d
De AVS heeft zich met het ondertekenen van de pledge

‘Alles is gezondheid’ verbonden aan dit nationale preventie

programma om het bewustzijn van scholen van het belang

van gezond gedrag en preventieve maatregelen te vergroten.

www.allesisgezondheid.nl

m e e r w e t e n?
www.duurzaamdoor.nl/onderwijs

www.duurzamepabo.nl

www.scholenvoorduurzaamheid.nl

www.klimaatonderwijs010.nl

Het rapport Duurzaam Onderwijs van Stichting het Groene

Brein is te vinden op www.tweedekamer.nl.

thema _ de groene school
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Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor.
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website.
www.dynamicsoundfield.nl
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Antoine Heideveld, directeur van Stichting het Groene Brein
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Wat is jullie voedingsbeleid?
Het Voedingscentrum - al bijna vijfenzeventig jaar

de autoriteit op het gebied van voorlichting over

voeding in Nederland - heeft voor basisscholen een

aantal handige handvatten ontwikkeld om samen

met ouders aan de slag te gaan. Het resultaat? Een

gezondere school. Wat is er mis met af en toe een

boterham met hagelslag? Niks. En een keertje een

snoepje is ook geen probleem. Maar aanleren dat

gezonde voeding de basis én het uitgangspunt is,

dáármee scoor je al gauw een voldoende.

In drie stappen wandel je als school naar een

gezondere eetomgeving.

Gaan jullie over(stag)?
Ook op school: kwestie van goed (op)voeden

Stap 1: Ontwikkel een voedingsbeleid
Door beleid over gezond eten en drinken te veran-

keren in de school, geef je gezond eten en drinken

de aandacht die het verdient. Scholen dragen het

belang van gezonde voeding uit en stimuleren

hiermee gezond eetgedrag. In het voedingsbeleid

verwoordt de school wat zij verstaat onder gezonde

voeding en waarom zij gezonde voeding aanraadt

en handhaaft. Het Voedingscentrum heeft voor-

beeldbeleid gemaakt dat scholen

eventueel direct kunnen overne-

men.

Stap 2: Verspreid het beleid
Een kwestie van doen. Dat geldt

ook voor het instellen van een ge-

zonde eetomgeving voor de school.

De school communiceert het beleid

met de ouders, de leerkrachten en

draagt het uit naar de leerlingen.

Belangrijk is het geven van voor-

beelden: wat kunnen ouders dan wél meegeven als

pauzehap? En wat is lekker en gezond voor in het

lunchtrommeltje? Het Voedingscentrum heeft voor-

beelden ontwikkeld die scholen kunnen overnemen

en gebruiken.

Het Voedingscentrum:
‘Kinderen doen elkaar na. Als steeds meer
kinderen met gezond eten en gezonde
traktaties naar school komen dan is het dus
slechts een kwestie van tijd voordat gezonde
voeding de norm wordt.’

Al in hun jonge jaren leggen kinderen
de basis voor een gezond eetpatroon.
Gezond eten en drinken op school
draagt ook bij aan de gezondheid
van een kind. Een kwestie van (op)
voeden dus, door de ouders, maar
ook school speelt een belangrijke rol.
Scoort jouw school een voldoende?
Een gezond voedingsbeleid op school
is dé oplossing.

Advertorial Advertorial

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   2 26-08-15   08:49

Gaan jullie over(stag)?
Ook op school: kwestie van goed (op)voeden

Stap 3: Implementeer het beleid
Verandering is altijd wennen. Voor zowel de ou-

ders, de leerlingen als de leerkrachten. Neem de

tijd om het voedingsbeleid onderdeel te laten zijn

van de identiteit van de school. Wat te doen als

ouders bijvoorbeeld niet meewerken? Het Voe-

dingscentrum geeft daarin graag advies en helpt

mee met oplossingen. Zo heeft het Voedingscen-

trum communicatiemateriaal ontwikkeld dat je

als school kunt gebruiken voor het toepassen van

het beleid, maar ook voor stimulering van ouders.

Bijvoorbeeld op het gebied van gezond trakteren

op school.

Gezondheid!
Scholen kunnen nóg een stap zetten. Met de Ge-

zonde School-aanpak werkt de school structureel

en samenhangend aan de gezondheid van de leer-

lingen. De school zet dan in op de vier ‘Gezonde

School’-pijlers: signaleren, gezondheidseducatie,

omgeving en schoolbeleid. Gezonde scholen ont-

vangen het vignet Gezonde School. Meer informa-

tie? www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs

Meer informatie?

Ga naar voedingscentrum.nl/
basisonderwijs

Er is er een jarig

Goed voorbeeld doet volgen.
Zeker als een leerling jarig is.
Wat trakteren ze bij jullie op
school? Een traktatie leent zich
bij uitstek voor iets feestelijks.
Ideeën nodig? Kijk op www.
voedingscentrum.nl/trakteren
voor tips voor betaalbare, lek-
kere, gezonde én feestelijke
traktaties.

Trommelgeroffel

Kinderen willen later groot en
sterk worden. Gezond eten helpt
ze daarbij. Tussen de middag,
maar ook voor de pauzehap. Fruit
en snackgroenten zijn de beste
keuze voor tussendoor. Denk
bijvoorbeeld aan appel, peer,
kiwi, meloen, aardbei, druif en
mandarijn. Handige groenten zijn
worteltjes, schijfjes komkommer,
reepjes paprika of snoeptomaat-
jes. Welke bouwstenen krijgen
ze dan binnen? Voedingsvezels,
kalium, vitamine C en ga zo maar
door. Oftewel: waar ze groot en
sterk van worden.

Advertorial Advertorial
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Wat is jullie voedingsbeleid?
Het Voedingscentrum - al bijna vijfenzeventig jaar

de autoriteit op het gebied van voorlichting over

voeding in Nederland - heeft voor basisscholen een

aantal handige handvatten ontwikkeld om samen

met ouders aan de slag te gaan. Het resultaat? Een

gezondere school. Wat is er mis met af en toe een

boterham met hagelslag? Niks. En een keertje een

snoepje is ook geen probleem. Maar aanleren dat

gezonde voeding de basis én het uitgangspunt is,

dáármee scoor je al gauw een voldoende.

In drie stappen wandel je als school naar een

gezondere eetomgeving.

Gaan jullie over(stag)?
Ook op school: kwestie van goed (op)voeden

Stap 1: Ontwikkel een voedingsbeleid
Door beleid over gezond eten en drinken te veran-

keren in de school, geef je gezond eten en drinken

de aandacht die het verdient. Scholen dragen het

belang van gezonde voeding uit en stimuleren

hiermee gezond eetgedrag. In het voedingsbeleid

verwoordt de school wat zij verstaat onder gezonde

voeding en waarom zij gezonde voeding aanraadt

en handhaaft. Het Voedingscentrum heeft voor-

beeldbeleid gemaakt dat scholen

eventueel direct kunnen overne-

men.

Stap 2: Verspreid het beleid
Een kwestie van doen. Dat geldt

ook voor het instellen van een ge-

zonde eetomgeving voor de school.

De school communiceert het beleid

met de ouders, de leerkrachten en

draagt het uit naar de leerlingen.

Belangrijk is het geven van voor-

beelden: wat kunnen ouders dan wél meegeven als

pauzehap? En wat is lekker en gezond voor in het

lunchtrommeltje? Het Voedingscentrum heeft voor-

beelden ontwikkeld die scholen kunnen overnemen

en gebruiken.

Het Voedingscentrum:
‘Kinderen doen elkaar na. Als steeds meer
kinderen met gezond eten en gezonde
traktaties naar school komen dan is het dus
slechts een kwestie van tijd voordat gezonde
voeding de norm wordt.’

Al in hun jonge jaren leggen kinderen
de basis voor een gezond eetpatroon.
Gezond eten en drinken op school
draagt ook bij aan de gezondheid
van een kind. Een kwestie van (op)
voeden dus, door de ouders, maar
ook school speelt een belangrijke rol.
Scoort jouw school een voldoende?
Een gezond voedingsbeleid op school
is dé oplossing.

Advertorial Advertorial
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Gaan jullie over(stag)?
Ook op school: kwestie van goed (op)voeden

Stap 3: Implementeer het beleid
Verandering is altijd wennen. Voor zowel de ou-

ders, de leerlingen als de leerkrachten. Neem de

tijd om het voedingsbeleid onderdeel te laten zijn

van de identiteit van de school. Wat te doen als

ouders bijvoorbeeld niet meewerken? Het Voe-

dingscentrum geeft daarin graag advies en helpt

mee met oplossingen. Zo heeft het Voedingscen-

trum communicatiemateriaal ontwikkeld dat je

als school kunt gebruiken voor het toepassen van

het beleid, maar ook voor stimulering van ouders.

Bijvoorbeeld op het gebied van gezond trakteren

op school.

Gezondheid!
Scholen kunnen nóg een stap zetten. Met de Ge-

zonde School-aanpak werkt de school structureel

en samenhangend aan de gezondheid van de leer-

lingen. De school zet dan in op de vier ‘Gezonde

School’-pijlers: signaleren, gezondheidseducatie,

omgeving en schoolbeleid. Gezonde scholen ont-

vangen het vignet Gezonde School. Meer informa-

tie? www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs

Meer informatie?

Ga naar voedingscentrum.nl/
basisonderwijs

Er is er een jarig

Goed voorbeeld doet volgen.
Zeker als een leerling jarig is.
Wat trakteren ze bij jullie op
school? Een traktatie leent zich
bij uitstek voor iets feestelijks.
Ideeën nodig? Kijk op www.
voedingscentrum.nl/trakteren
voor tips voor betaalbare, lek-
kere, gezonde én feestelijke
traktaties.

Trommelgeroffel

Kinderen willen later groot en
sterk worden. Gezond eten helpt
ze daarbij. Tussen de middag,
maar ook voor de pauzehap. Fruit
en snackgroenten zijn de beste
keuze voor tussendoor. Denk
bijvoorbeeld aan appel, peer,
kiwi, meloen, aardbei, druif en
mandarijn. Handige groenten zijn
worteltjes, schijfjes komkommer,
reepjes paprika of snoeptomaat-
jes. Welke bouwstenen krijgen
ze dan binnen? Voedingsvezels,
kalium, vitamine C en ga zo maar
door. Oftewel: waar ze groot en
sterk van worden.

Advertorial Advertorial
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Advertentie

Veel kinderen �etsen in de winter in het donker naar school.  Wist u dat het risico om in
het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een �ets goed verlicht is?
Om samen het verkeer veiliger te maken organiseert de ANWB Lichtbrigade jaarlijks in
oktober �etsverlichtingsacties op vele scholen in heel Nederland.

Doe ook mee en vraag het �etsverlichtingspakket aan.
Kijk op anwb.nl/lichtbrigade voor meer
informatie en meld uw school aan!

Doe mee met de ANWB Lichtbrigade!

Actie
1 t/m 24
oktober

2015

MC150215-016 Advertentie Kader Primair.indd  1 21-08-15   12:50
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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!: De democratische vo-school Libertad in Breda

gelooft dat leerlingen het meeste leren als wordt uitgegaan van wat zij willen

weten en niet van een vooraf bepaald verplicht programma.

tekst andrea holwerda

De wil om leerlingen te laten leren in

vrijheid betekent het begin van de demo-

cratische vo-school Libertad. De school

zoals deze nu is, ging een jaar geleden van

start, stelt schoolcoördinator Lieneke van

der Schoot. “Maar Libertad werd al in 2012

opgezet. Na twee jaar gedraaid te hebben,

besloot de inspectie begin 2014 de school

niet te erkennen. Daarop moest Libertad

sluiten. De ouders van twee leerlingen

vonden dit zo jammer, dat zij besloten de

handen ineen te slaan en een doorstart

te maken.” Er werd een nieuw bestuur

gevormd bestaande uit twee ouders en

iemand van buitenaf. “In een paar maanden

werd de school daarna opnieuw vormgege-

ven”, vertelt de schoolcoördinator. Zo werd

een andere betaalbare schoolruimte gevon-

den in een oud schoolgebouw dat nu een

wijkgebouw is. Ook kon een nieuw bege-

leidingsteam worden samengesteld, met

Van der Schoot – die ook schoolcoördinator

werd – en nog twee andere vrijwilligers met

ook een onderwijsbe-

voegdheid. Daarnaast

werden verschillende

vakdocenten gewor-

ven, die zich tegen een

vrijwilligersvergoeding

wilden inzetten.

Bij de start van het

nieuwe schooljaar in

augustus 2014 was

uiteindelijk alleen de

missie van de school

nog hetzelfde, zegt

Van der Schoot. “De

leerlingen het vertrou-

wen te geven zich zelf

te ontwikkelen.” Leerlingen zijn vier dagen

per week op school. Bedoeling is dat ze

onder aanmoediging van de begeleiders

een eigen leerweg uitstippelen. “Dit kan

gericht zijn op het halen van een diploma

via het staatsexamen, maar bijvoorbeeld

ook op het toewerken naar een bepaald

beroep”, zegt ze. De leerlingen kunnen

gebruikmaken van online lesmateriaal,

boeken raadplegen, in gesprek gaan

met verschillende mensen, vakdocenten

uitnodigen, online cursussen volgen, zelf

uitstapjes organiseren, somt de school-

coördinator op. En ook bij al het andere

met betrekking tot de dagelijkse gang van

zaken op de school, hebben de leerlingen

een belangrijke stem. “Neem het invoeren

van een vaste pauze, het kopen van een

whiteboard. Alleen als niemand bezwaar

heeft, doen we het.”

Om de doorstart tot een succes te maken,

werd door het bestuur en begeleidingsteam

ook na de start hard doorgewerkt. “Zo

is een volledig pakket boeken geregeld

via onder andere uitgeverijen en scholen

die nog wat over hadden. Zijn er meer

vakdocenten gevonden die bij de school

passen. Ook is er samenwerking gezocht

met collega-democratische scholen. En er

is gekeken naar het schipperen tussen de

regels van de inspectie en de wensen van

leerlingen, bijvoorbeeld wat het aantal te

krijgen lessen betreft.”

Afgelopen voorjaar werd het nieuwe

Libertad erkend. “Heel belangrijk”, stelt

Van der Schoot trots. “Tegelijkertijd blijft

de school een particuliere school. Ouders

betalen 300 euro per maand. Dat is ook een

enorme drempel.”

Toch steeg het aantal leerlingen in de

afgelopen periode tot vijf. En de school-

coördinator zag zelf en hoorde ook van

onder andere ouders hoe goed zij zich

ontplooiden. “Ze zijn echt opgebloeid, gaan

erop uit, durven hun zegje te doen.” Al is

iedereen aan de slag krijgen en houden

zeker niet gemakkelijk, zegt ze. “Dat we

nog klein zijn speelt daarin een rol. Als je

met een grotere groep bent, kun je elkaar

meer prikkelen.”

Verder groeien is dan nu ook het motto.

Met ingang van het nieuwe schooljaar

heeft de school er in het wijkgebouw een

ruimte bij. “En we zijn op zoek naar meer

begeleiders.” _

m e e r w e t e n?
www.libertad-breda.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

kan het ook!’

leerlingen kiezen
eigen weg

Onder begeleiding je individuele leerweg uitstippelen op
democratische vo-school Libertad.
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Laat kinderen van groep 7 en 8
kennismaken met democratie
en de keuzes die daarbij horen:
• Democracity: bouw samen een

stad in Madurodam
• Bezoek Tweede Kamer en

Binnenhof met ProDemos
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pa ssend onderwijs

De zomervakantie is ten einde en
scholen zijn weer aan de slag met
onder meer het doorontwikkelen van
Passend onderwijs. De rol van de
schoolleider in samenwerking met de
intern begeleider is hierbij van groot
belang. tekst jan stuijver

Veel samenwerkingsverbanden hebben de

procedures op papier in orde. De uitdaging is

hiermee daadwerkelijk maatwerk te bieden

aan leerlingen. Dat is ook een van de conclu-

sies van de zevende voortgangsrapportage

Passend onderwijs, die staatssecretaris

Dekker voor de zomer naar de Tweede Kamer

stuurde.

Meer afstemming
Met de invoering van de Wet Passend onder-

wijs en de Jeugdwet hebben gemeenten

en onderwijs nieuwe regels en verant-

woordelijkheden gekregen. Dat vergt veel

overleg en afstemming tussen onderwijs,

gemeenten en zorg om tot nieuwe afspraken

en werkwijzen te komen. Bijvoorbeeld op

het gebied van thuiszittende leerlingen.

Uit de voortgangsrapportage blijkt onder

andere dat onderwijs en gemeenten beter

registreren over welke leerlingen het gaat

en afspraken maken over het vinden van

een passende plek voor alle leerlingen. Ook

wordt beter gekeken naar de ondersteu-

ningsbehoeften van leerlingen.

Maatregelen EMB
Afgelopen voorjaar was er veel discussie

over het onderwijs en de zorg aan leerlingen

met een ernstig meervoudige beperking

(EMB). Er zijn inmiddels maatregelen

genomen om de knelpunten voor deze

leerlingen op te lossen. Zo is er een regeling

gemaakt voor aanvullende bekostiging en er

is nu één formulier om voor EMB-leerlingen

een toelaatbaarheidsverklaring voor het

speciaal onderwijs aan te vragen. Daarnaast

kunnen ouders en scholen een beroep doen

op onderwijszorgconsulenten om bij onenig-

heid samen tot een oplossing te komen.

Onnodige bureaucratie
Scholen, ouders en samenwerkingsverban-

den zijn inmiddels bekend met de nieuwe

wet- en regelgeving. Maar ze gebruiken nog

niet altijd de ruimte die de wetgeving biedt.

Soms lijkt zelfs onnodige bureaucratie te

ontstaan bij de aanvragen voor een toe-

laatbaarheidsverklaring en het werken met

ontwikkelingsperspectieven.

Onderwijskundig leiderschap
Passend onderwijs maakt de rol van de

schoolleider en de intern begeleider (ib’er)

nog belangrijker dan voorheen bij het

signaleren en aanpakken van onderwijs-,

opvoed- en opgroeirisico’s. De school is

in een onderhandelingspositie beland ten

opzichte van het eigen schoolbestuur en/of

het samenwerkingsverband en ten opzichte

van de gemeente. De schoolleider staat voor

de taak het onderwijskundig leiderschap

hieromtrent vorm te geven in goede afstem-

ming met de ib’er en de andere teamleden.

In ieder samenwerkingsverband is Passend

onderwijs op een eigen manier ingericht.

Het is voor schoolleiders en ib’ers erg

belangrijk om goed te weten wat er van hun

school wordt verwacht. Wat houdt onze

basisondersteuning precies in? Kunnen we

dat al? Wat moeten we doen om onze lera-

ren daarin te versterken? Wanneer is extra

ondersteuning nodig? Wat moeten we doen

om die in te kunnen zetten? Welke acties

vraagt dit naar ouders, bestuur, het samen-

werkingsverband? Hoe werken we met een

ontwikkelingsperspectief? Hoe komen we

bij een nieuwe aanmelding te weten wat het

kind nodig heeft?

Wijkteams
De nieuwe Jeugdwet heeft gemeenten de

verantwoordelijkheid gegeven om de jeugd-

hulp in te richten. De meest gekozen vorm

voor het aanbieden van jeugdhulp is het

werken in wijkteams. Wat betekent dit voor

scholen? Waar sluit het wijkteam aan bij

de ondersteuningsstructuur van de school?

Welke lichte ondersteuning voor ouders

en leerlingen kan er meteen geboden

worden? Hoe kunnen zij snel gespeciali-

seerdere jeugdhulp krijgen? Wat kunnen

jeugdhulppartners doen om scholen te

ondersteunen? Hoe worden jeugdhulp en

onderwijsondersteuning afgestemd? _

Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nl)

is trainer en helpdeskadviseur bij

de AVS.

o n d e r s t eu n i n g  s c h o o l l e i d e r s  e n  i b ’e r s

De AVS verzorgt in oktober samen met de LBBO en het NJi werkbijeenkomsten

– ‘Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor Passend onderwijs en jeugdhulp’ –

van een dagdeel voor schoolleiders en intern begeleiders in het primair onderwijs.

Zij staan samen voor de taak het onderwijskundig leiderschap vorm te geven.

Als ‘tandem’, met elk hun eigen rol daarin. Doel is hen te ondersteunen bij

hun gezamenlijke taak om Passend onderwijs op hun scholen te versterken, in

samenwerking met externe partijen uit de jeugdhulp en veiligheid. Meer informatie

en aanmelden: www.avs.nl/cel/nieuwerollen en pagina 49.

Ook de ministeries OCW en VWS, VNG, PO-Raad en VO-raad hebben een onder-

steuningsaanbod beschikbaar om de verbinding tussen Passend onderwijs

en jeugdhulp te stimuleren. Samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen

maatwerkbijeenkomsten aanvragen op alle niveaus: bestuurlijk, regionaal en

uitvoerend niveau, op school of in de wijk.

passend onderwijs
doorontwikkelen
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Advertentie

Mooi hè 
nieuws-
gierigheid...

Wetenschap en
technologie in de klas met
Kinderboekenweek
Op 7 oktober a.s. gaat de Kinderboekenweek weer

van start die dit jaar volledig in het teken staat van

wetenschap, natuur en techniek. In samenwerking met de

partners van het Techniekpact is een lespakket ontwikkeld

met allemaal gave proefjes in het teken van het

Kinderboekenweekgeschenk. De proefjes zijn per groep

uitgewerkt en kunnen met weinig materialen en ervaring in

de klas worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie over

alle activiteiten tijdens de Kinderboekenweek op school

op www.kinderboekenweek.nl/school.

Meer informatie? Ga naar 
www.kinderboekenweek.nl/school
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boekbespreking

‘Leiding geven aan’ is een uitgave die ons kan helpen bij het verwezenlijken

van nieuwe ambities. Een paradigmaverschuiving naar meer gepersonaliseerd

leren, een bredere kijk op wat onderwijskwaliteit is, meer eigentijdse curri-

cula, een andere manier van samenwerken en organiseren. Precies wat elke

schoolleider in en uit wil ademen in de komende schoolplanperiode.

tekst marleen huisman

De keuze van de eigentijdse thema’s in

het boek is gebaseerd op alles wat de

verschillende auteurs horen en proeven in

hun werk als trainer, opleider of adviseur

en is vooral ingegeven door (inter)natio-

nale onderwijsontwikkelingen. Het aantal

bronvermeldingen is indrukwekkend en

laat ook een rode draad zien van de boeken

die je nog zou kunnen lezen. Dat het boek

geschreven is door meerdere auteurs leidt

gelukkig niet tot minder samenhang. Mooi

is hoe in hoofdstuk 5 doorgepakt wordt op

de in hoofdstuk 4 benoemde ingrediënten

voor schoolverbetering: inhoud, houding

en verhouding. Deze worden verdiept in het

collegiale leren. De auteurs geven het goede

voorbeeld: de inhoud van de hoofdstukken

werkt versterkend naar elkaar toe. Vanuit de

eigen expertise van de auteurs word je mee-

genomen in een thema, krijg je denkstof,

duidelijke richtvragen en tips. Elk hoofdstuk

eindigt met vragen om zelf binnen de school

mee aan de slag te gaan.

De dagelijkse onderwijspraktijk zou moeten

profiteren van het feit dat schoolleiders dit

boek gelezen hebben. Hoofdstuk 2, Leiding

geven aan inspiratie en bezinning, stelt

misschien wel de meeste vragen, maar helpt

je ook om tot de kern te komen van jezelf

als leider. Het hoofdstuk raakt me. De tien

kenmerken van morele leiders – zoals pri-

mair verantwoordelijk zijn voor de leerling,

stelling durven nemen, aanspreekbaar &

transparant zijn, zuiver omgaan met macht

en gezag – mogen wat mij betreft in elke

sollicitatieprocedure terugkomen. Hier

draait het om. In hoofdstuk 4 wordt aanvul-

lend het ‘derde oor’ benoemd. Een leider die

luistert met open geest en hart, die weet los

perspectieven op leren
en leiderschap

te komen van belemmerende ervaringen uit

het verleden. Zo ontstaat een cultuur van

verandering binnen de school.

De thema’s in de overige hoofdstukken en

de manier waarop deze beschreven zijn,

helpen ons om alert te zijn en adaptieve

oplossingen te vinden voor de complexe

uitdagingen waar we voor staan. Daarnaast

maken de thema’s ons bewust van vragen

die we onszelf vaker zouden mogen stellen,

zoals ‘waarom vind ik het zo lastig om ieder-

een mee te krijgen in een verbetering?’

Hoofdstuk 8 is geschreven vanuit het idee

dat de focus bij schoolleiders niet op een

positieve manier bij het leren in de klas

ligt. De auteur stelt dat het schoolleiders

niet lukt om actief betrokken te zijn bij

het lesgeven. Dit herken ik niet. Ik zie

juist directeuren die leraren toerusten.

De auteur geeft wel een praktisch hulpmid-

del om didactische strategieën helder te

maken: het Zes Fasen Model helpt leraren

te reflecteren. Een van de onderdelen is de

balkonscène. De leraar beschouwt, komt op

adem en geniet van het vak en de leerlingen

in de klas.

Het lezen van het boek werkt door als we

de rust nemen om, met de kennis uit de

uitgave, daadwerkelijk de balkonscène te

doen. Genieten van het vak, wetende dat

we nog veel mogen oefenen en al veel goed

doen. Genieten van het gegeven dat we een

aandeel hebben om alle kinderen in staat te

stellen te excelleren. Doordat er op school

‘talent’gericht ontdekt en ontwikkeld wordt,

want zo eindigt het laatste hoofdstuk: “Dat

gun je toch iedere leerling?” Het wordt tijd

dat de school, zoals in het inleidende hoofd-

stuk door AVS-voorzitter Petra van Haren

wordt beschreven, de bepalende factor

wordt om in ieder geval het onderwijs en de

maatschappij te herontwerpen! _

Marleen Huisman is directeur Onderwijs

bij SKOH Haaren.

OMJS organiseert op 13 oktober een

studiemiddag voor leidinggevenden

in het vo over haar leiderschapsreeks,

zie www.onderwijsmaakjesamen.nl/

detoekomstoptafel.

Leiding geven aan, perspectieven op leren en leiderschap,

Onderwijs Maak Je Samen & Stichting De Brink i.s.m. de AVS, 2015,

ISBN: 978-90-79336-00-5.

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair.

d at  h e t  b o e k
g e s c h r e v e n  i s  d o o r
m e e r d e r e  a u t e u r s
l e i d t  g e l u k k i g  n i e t
tot  m i n d e r  s a m e n h a n g
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achtergrond

o p  zo ek  n a a r  b e t er e  b a l a n s  t u s s en  ta k en  en  t i j d

Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van

de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft.

tekst daniëlla van ’t erve

Veertig uur
is de max

De introductie van de 40-urige werkweek zorgde voor
nogal wat onrust vlak voor de zomer. Schoolleiders werk-
ten zich een slag in de rondte om hun invoeringsplannen
op tijd af te hebben. De helpdesk van de AVS kreeg veel
vragen, bijvoorbeeld over hoe je deze maatregel goed
kunt uitleggen aan het team. ‘We moeten alleen maar
meer doen in minder uren, terwijl we ook nog verplicht
zijn door te werken in de vakanties’, is een veelgehoorde
conclusie. Het lijkt paradoxaal: de werkdruk verlichten
door het aantal uur per week te beperken. Maar de soci-
ale partners hopen dat de 40-urige werkweek de balans
tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk beter
zichtbaar maakt. Door met het team afspraken te maken
over taken en taakverdeling kan de torenhoge werkdruk
worden aangepakt. De cao biedt hiervoor een keuze
tussen het huidige basismodel waarin een fulltimer
maximaal 930 van de 1.659 uur lesgeeft per jaar, of het
overlegmodel waarin de zwaarte van het werk (klassen-
grootte, zorgleerlingen) kan worden meegewogen en er
geen maximum lessentaak is (zie ook kader).

‘o f  j e  n u  d e  b a a r d  v a n
s i n t e r k l a a s  b r e i t  o f  a a n
h e t l e s g e v e n  b e n t :  e l k  u u r
t e lt ’
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o p  zo ek  n a a r  b e t er e  b a l a n s  t u s s en  ta k en  en  t i j d

is de max

“Ik vind het mooi dat het bestuur de invulling van die
veertig uur vrij laat, maar ik worstel er ook mee”, ver-
volgt Spee. “Hoe weet ik zeker dat tijd thuis effectief
wordt besteed? Als de opbrengsten floreren, is het een
ander verhaal. Het is een zoektocht naar hoe leerkrach-
ten de ruimte te geven.”
Ze vindt het goed dat de cao eigen verantwoordelijkheid
centraal zet. “Tijdens een aantal teambijeenkomsten is
de cao besproken. Ik ga er vanuit dat iedereen er inmid-
dels bekend mee is. Dat ze zelf weten waar ze recht op
hebben. Datzelfde geldt voor het inzetten van de duur-
zaamheidsuren. Iemand weet zelf het beste wat hij of
zij nodig heeft en door dat zelf uit te zoeken, wordt de
professionele ontwikkeling ook iets van hem of haar
zelf, in plaats dat ik het opleg.”
Van het overlegmodel zou Spee een warm voorstander
zijn, omdat je hiermee de taken beter op maat kunt ver-
delen. Toch lost het volgens haar niet alles op. “Het lijkt
me heerlijk om van 8 tot half 5 te werken en daarna
gewoon de deur dicht te trekken. Helaas lukt dat niet.
Er zijn altijd onverwachte taken die moeten gebeuren.
Dat geeft niet, het maakt mijn werk ook afwisselend en
leuk, maar het vreet wel tijd. Op het moment dat je in
het onderwijs echt je uren gaat tellen, is het wellicht
tijd voor een andere baan. Het is en blijft een job waar-

bij passie en gedrevenheid belang-
rijke drijfveren zijn.”

Eyeopener Obs Overlaat in
Tolkamer is een eenpitter (23
personeelsleden en 350 leerlingen)
en werkt volgens het overlegmodel.
Schoolleider Sandra van Diessen
nam haar team vanaf het begin
mee in de plannen voor de 40-urige
werkweek. “Zodra er een nieuw
item van de cao was uitgewerkt,
bespraken we dat. Op die manier
raakte het team als vanzelf
enthousiast. Het basismodel was
geen optie volgens hen, het doet
geen recht aan waar iemand goed
in is of waar zijn of haar interesse
ligt. In een officieel gesloten
stemming bleek 100 procent voor
het overlegmodel te gaan.”
‘Vakantie van de kinderen is niet
onze vakantie. Lesdagen zijn niet
hetzelfde als werkdagen.’ Dat heeft
Van Diessen steeds moeten herha-
len. “Het meest prettige is dat je
inzicht krijgt in het aantal uren
dat je maakt. Of je nu de baard van
sinterklaas breit of aan het lesgeven
bent: elk uur telt. Het maakt het
makkelijker om uit te leggen wat

Stichting Proles, een bestuur met zestien scholen, onder-
zoekt dit jaar in samenspraak met de GMR de invoering
van het overlegmodel. Scholen werken nu volgens het
basismodel, dat volgens beleidsmedewerker Dick Stam
niet zoveel verschil oplevert met voorheen. “Voordeel is
dat scholen rustiger kunnen starten”, legt hij uit. “Het
maximum van veertig uur per week betekent dat er twee
weken meer moet worden gewerkt. Dat is veel, maar we
zeggen als bestuur ook dat de maatregel tijdgebonden
is en niet plaatsgebonden. Dus veertig uur moet, maar
thuiswerken mag, en we gaan ook niet aanwijzen welke
vakantiedagen er gewerkt moet worden.”

Ruimte geven Daltonschool het Klokhuis in Duiven
(15 personeelsleden en 200 leerlingen) valt onder
Stichting Proles. Schoolleider Ans Spee: “De invoering
van de 40-urige werkweek betekent dat je teruggaat naar
de basis: waar word je precies voor betaald? Er ontstaat
een goede discussie over welke taken er zijn, welke we
willen doen en hoe we die verdelen. Het lijkt een heel
gedoe, maar als we er even over doorpraten, blijft de
invulling vrijwel hetzelfde als andere jaren. Ook toen
werkten we al door in vakanties, maar nu wordt duidelijk
dat dat ook echt werktijd is.”

“Voorheen voelde het terugkomen voor vergaderingen vaak als een soort
geste, nu zien leerkrachten dat het gewoon onder werktijd valt.” (de school
op de foto komt niet in het artikel voor). Foto: Hans Roggen
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de werktijdfactor inhoudt. Voorheen voelde het terugko-
men voor vergaderingen vaak als een soort geste, nu zien
ze dat het gewoon onder werktijd valt. Dat was hier echt
een eyeopener.”
Van Diessen vroeg leerkrachten na te denken over hoe-
veel lesdagen ze willen werken en welke werktijdfactor
(wtf) ze daarbij het liefste zien. De invoering van het vijf-
gelijkedagenmodel dit schooljaar maakt de puzzel voor
haar eenvoudiger: elke dag telt 8 uur, ofwel 0,2 wtf. “We
hebben ook lang over de opslagfactor gesproken”, vertelt

ze. “Uiteindelijk kwamen we op het maximum van 45
procent en daar valt alles onder wat te maken heeft met
het lesgeven aan kinderen. Van voorbereiding en nakij-
ken tot de vergaderingen, ouderavonden en het maken
van het rapport. Dat ze dus niet tot achter de komma wil-
len uitrekenen hoeveel tijd iets kost, daar ben ik blij om.
Zo ervaren ze de ruimte om hun werk goed te kunnen
doen, zonder op alle slakken zout te hoeven leggen.”
Ook dit team heeft alle taken en uren die ervoor staan
kritisch bekeken. Het aantal uur per schooltaak bleek vrij
willekeurig. Zo deden het ene jaar zes mensen mee in het
kerstproject en het andere jaar vier, terwijl er acht uur
per persoon voor stond. Van Diessen: “Het is misschien
flauw om het in geld uit te drukken, maar als elke dag
350 euro kost, kun je daarmee wel eenvoudig uitrekenen
hoeveel zo’n kerstproject kost en of dat wel reëel is.
Doordat we het curriculum zo goed tegen het licht heb-
ben gehouden, maken we dit jaar een frisse start.”

v i j f  v r a g e n  o v e r  d e  c a o  p o

Werkt iedereen in het primair
onderwijs nu veertig uur?
Ja. De 40-urige werkweek geldt voor al

het personeel. De maximale werktijd

blijft 1.659 uur. Soms wordt er meer

gewerkt per week, bijvoorbeeld door

rapportbesprekingen of tienminuten-

gesprekken. Als er incidenteel en in

opdracht van de werkgever meer wordt

gewerkt dan veertig uur per week, is er

sprake van overwerk. Deze uren worden

gecompenseerd voor de volgende school-

vakantie. Als dat niet lukt, maakt de

werkgever met de werknemer afspraken

over uitbetaling van deze uren of

compensatie op een later moment.

Waarom hebben leerkrachten
minder vakantie?
Dat klopt niet: het vakantieverlof blijft

hetzelfde, namelijk voor een fulltimer in

totaal 428 klokuren, inclusief feestdagen.

Dit staat gelijk aan 10,7 weken vakantie.

Doordat de werkweek teruggebracht

wordt tot veertig uur, betekent dit dat er

werkdagen zijn die in de schoolvakantie

van leerlingen vallen. Dat was altijd al zo

voor scholen die uitgaan van (52 weken

– 10,7 vakantieweken =) 41,3 werkweken.

Scholen die tot nu toe dertien weken

vakantie inplanden, kwamen uit op

werkweken van ruim boven de veertig

uur. De sociale partners hopen door de

invoering van een 40-urige werkweek

die permanente werkbelasting te

verminderen door het werk te spreiden

over meer weken.

Hoe zit het met teamscholing en
professionalisering?
De 10 procent deskundigheidsbevorde-

ring is afgeschaft en hierdoor komt er

166 uur per fulltime baan vrij. De helft

daarvan kan de werknemer zelf besteden

aan zijn eigen professionele ontwikkeling,

dat komt op twee klokuren per week. De

overige 83 uur kan de werkgever beste-

den aan scholing voor het hele team.

Gemiddeld is er 500 euro per werknemer

beschikbaar voor professionalisering.

Daarnaast behouden scholen in de lump-

sum gelden voor teamscholing.

Wat is er gebeurd met de adv,
compensatieverlof en bapo?
Adv is in 2009 al afgeschaft en met de

invoering van de 40-urige werkweek

is het compensatieverlof komen te

vervallen. In het nieuwe systeem maken

werkgever en leerkrachten afspraken

over de maximale lessentaak en taak-

verdeling. Bapo en leeftijdsuren voor

onderwijsondersteunend personeel zijn

afgeschaft, met een overgangsregeling

voor degene die er al gebruik van maakte.

In plaats daarvan komt de regeling voor

duurzame inzetbaarheid die gericht is

op arbeidsparticipatie en ontwikkeling

van álle werknemers. Er is een budget

van 40 uur voor iedereen (naar rato), een

extra budget van 40 uur voor startende

leerkrachten en een extra budget van 130

uur voor werknemers vanaf 57 jaar.

Hoe zit het met een nieuwe cao?
De sociale partners kwamen voor de

zomer niet tot een akkoord en streven

nu naar een nieuwe cao per 1 juli 2016.

Concreet betekent dit dat de huidige cao

doorloopt en dat het overgangsrecht

uit de Wet Werk en zekerheid geldt.

Scholen kunnen de bestaande regels voor

vervanging en tijdelijke contracten dus

blijven hanteren tot 1 juli 2016.

h e t  a b c  va n  d e  c a o  p o

‘De CAO PO 2014 – 2015 is zo

ingewikkeld’ is een veelgehoorde

opmerking. Dit komt omdat

het in feite een dubbele cao

is: oude en nieuwe bepalingen zijn erin

opgenomen. De AVS heeft daarom een

handzame ABC-wegwijzer gemaakt

als handvat voor de regelgeving. Per

onderwerp, op alfabet, gerangschikt.

Bestellen: www.avs.nl/vereniging/

onsaanbod

‘ i k  v i n d  h e t  m o o i  d at  h e t
b e s t u u r  d e  i n v u l l i n g  v a n  d i e
v e e r t i g  u u r  v r i j  l a at ,  m a a r  i k
w o r s t e l  e r  o o k  m e e ’
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Krachtig Het zelf inzetten van de duurzaamheidsuren
is nog best spannend, merkt Van Diessen.
“Professionaliseren gaat verder dan een training of een
cursus, maar leerkrachten vragen zich af of ze wel de
goede keuze maken. Leren van elkaar is een krachtig
middel. Om dat mogelijk te maken hebben we de helft
van de vergaderingen geschrapt. In plaats daarvan zitten
we elke dag twintig minuten bij elkaar en nemen we de
belangrijkste praktische dingen door. Daardoor houden
we tijd over voor professionalisering in de breedste zin.”
De school heeft het goed op de rit, maar Van Diessen
benadrukt dat dat niet wil zeggen dat ze klaar zijn. “We
gaan twee keer evalueren en in functioneringsgesprek-
ken komt het aan de orde: klopt het plan, wat kan beter,
hoe gaan we het anders doen? Het heeft tijd nodig en je
moet het blijven uitleggen. Vanochtend nog vroeg een
collega hoe het kan dat ze dezelfde wtf heeft als haar
duocollega, maar dat er bij haar 57 uur meer onder de
streep over blijft. Dan leg ik uit dat zij gekozen heeft om
minder les te geven, waardoor de opslagfactor lager is en
dus haar schooltaken hoger. Dat uitleggen doe ik graag.
Deze cao biedt de mogelijkheid om een ieder op zijn kwa-
liteiten in te zetten, waarmee je het hele team versterkt,
wat weer het onderwijs ten goede komt.” _
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t w e e m o d e l l e n
v o o r  4 0 - u r i g e  w e r k w e e k

Basismodel
• Maximale lessentaak van 930 uur op jaarbasis bij volledige

aanstelling van 1659 uur

• Individuele afspraak over meer lesuren op jaarbasis is mogelijk,

behalve voor startende leerkrachten

• In overleg vaste opslagfactor per school voor voor- en nawerk

• Overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR

• Werkdagen in overleg te bepalen, lukt dat niet dan geldt cao

Overlegmodel
• Afwijken maximale lessentaak 930 uur op jaarbasis mogelijk

• Individuele opslagfactor voor voor- en nawerk (tussen

35 en 45 procent)

• Opstellen invoeringsplan: welke taken vallen onder opslagfactor,

wat is beleid voor bepalen individuele opslagfactor

• Plan vaststellen met PMR en meerderheid personeel

• Overige taken bespreken met team en vaststellen PMR

• Werkdagen in overleg te bepalen

• Inzet van uren in overleg te bepalen

• Na drie jaar moeten PMR en team opnieuw akkoord gaan

met keuze voor overlegmodel
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De meeste schoolleiders vinden de nieuwe werkwijze rond de overgang van het primair naar

het voortgezet onderwijs een verandering ten goede. Ze zijn met name tevreden over de sterke

positie van het schooladvies. Wel is hier en daar finetuning nodig. tekst susan de boer

Een verandering
ten goede
De overgang van po naar vo is niet noemenswaardig
veranderd, vindt ruim de helft van de driehonderd
schoolleiders die deelnamen aan de peiling over de
ervaringen met de nieuwe procedures, die de AVS begin
juni heeft gehouden onder haar leden. Dat het school-
advies nadrukkelijk leidend is geworden, vinden zij een
goede zaak. Tegelijk maken de schoolleiders van bijna
driekwart van de po-scholen kenbaar dat er aanvullende
afspraken bestaan met het voortgezet onderwijs. Onge-
veer een derde van de basisscholen zegt dat het plaat-
singsadvies niet zonder meer gevolgd wordt, en dat veel
vo-scholen aangeven leerlingen pas definitief te plaatsen
als de eindtoetsscore bekend is. Ook lijken vo-scholen
steeds meer naar leerlingvolgsystemen te kijken en vra-
gen zij vaak om enkelvoudige adviezen.

Ambitieus advies Volgens Martijn van Tilburg,
schoolleider van basisschool Het Molenveld in het
Brabantse Berghem, is een goed contact tussen po en
vo cruciaal voor een goede verwijzing. “We moeten het
gevoel hebben samen voor dezelfde uitdaging te staan.
Het kind staat centraal en wij moeten er al samenwer-
kend voor zorgen dat elk kind geplaatst wordt op de
plek waarvan we inschatten dat het de juiste is. Dan
weten we als basisschool: als we voor deze leerling een
ambitieus advies geven, dan krijgt hij de aandacht die hij
nodig heeft om het waar te maken.” Het bestuur SKBO,
waartoe Het Molenveld behoort, maakt samen met de
andere schoolbesturen in de gemeente Oss en de twee
schoolbesturen van het vo deel uit van een bovenschools
overleg. Hierin vindt afstemming plaats over onder meer

achtergrond

de toelating. Er is bijvoorbeeld een ‘Advieswijzer’ opge-
steld, waarin ook aandacht is voor leerlingkenmerken
als motivatie en leerhouding. De nieuwe aanpak schept
duidelijkheid volgens Jan van den Heuvel, beleidsme-
dewerker Onderwijs van SKBO. Wel is nadere finetuning
nodig. Van den Heuvel: “Er is bijvoorbeeld discussie over
het leerlingvolgsysteem (LVS). Welke gegevens uit het LVS
moeten worden meegestuurd met het onderwijskundig
rapport? De meest recente? Dat kan dan ook E6 zijn.
De laatst mogelijke, dus M8? Willen we dat verplich-
ten en zo ja, hoever moet je dan gaan? We willen niet
dat het LVS het alternatief wordt voor de eindtoets als
toelatingscriterium.”

Kleur bekennen De afspraak geen gemengde
plaatsingsadviezen te geven, geldt ook in Berghem.
Dit is niet in lijn met de opvatting van staatssecretaris
van Onderwijs Sander Dekker. Deze gaf in het Tweede
Kamerdebat over het schooladvies in februari aan het
belangrijk te vinden dat basisscholen de ruimte krijgen
‘combi-adviezen’ te geven. Van Tilburg is daar ook een
voorstander van. “Sommige leerlingen wil je bewust een
start geven in een gemengde brugklas. Een kind kan dan
toegroeien naar het hogere niveau. Wat we nu doen is
een eenduidig advies geven, bijvoorbeeld havo, én het
advies tot plaatsing in een havo/vwo-brugklas. Dat advies
wordt dan meestal wel opgevolgd.” Van den Heuvel vindt
dat basisscholen zich niet te aarzelend moeten opstel-
len. “Beken maar kleur. Als je vindt dat een leerling een
havoleerling is, dan moet je daarvoor verantwoordelijk-
heid nemen.”
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advies opnieuw te bekijken bij een onverwacht hoge
score. Je wilt toch weten of je het wel goed hebt gezien.”

Motivatie voor eindtoets Iets anders wat uit
de peiling naar voren komt, is dat de motivatie van
leerlingen voor de eindtoets lager lijkt. Nu er minder
van de toets afhangt, valt er ook spanning weg. Intern
begeleider Renate Tahitu van basisschool Westwoud
in Zoeterwoude: “De leerlingen waren dit jaar relaxter
voor en tijdens de toetsafname. Ze wisten het advies al
voor de kerstvakantie. We bespreken trouwens altijd
al vanaf groep 6 het ontwikkelperspectief met de
ouders.” Op Het Molenveld was het advies een week

voor de Citotoetsafname bekend.
Volgens schoolleider Van Tilburg
heeft het bekend zijn van het advies
niet zoveel invloed op de motivatie
van leerlingen.“Verreweg de meeste
kinderen willen laten zien wat ze
kunnen.” De meer ontspannen sfeer
rond de overgang heeft overigens
niet tot lagere resultaten geleid:
landelijk is de gemiddelde score dit
jaar 535,3 tegen 534,9 vorig jaar.

Niet alle vo-scholen zijn terughou-
dend met ‘ambitieus’ plaatsen. “Het
schooladvies was altijd al leidend.
Als een kind een toetsscore had die
leidde tot mavo, maar de school
adviseerde havo, dan namen we
contact op met de basisschool. Na
de ‘warme overdracht’ viel dan het
besluit over het al dan niet toelaten
tot een mavo/havo- of havo/vwo-
brugklas. Dat doen we dus nu ook”,
zegt Bea Schuijlenburg, conrector
voor de afdeling brugklas havo/vwo
en tweetalig onderwijs havo 2 en 3
van de CSG Willem van Oranje in
Oud-Beijerland, een scholengemeen-
schap voor mavo, havo, vwo en
tweetalig onderwijs. De CSG Willem
van Oranje kent geen brugklassen
havo, alleen mavo/havo en havo/
vwo.

Dit jaar leidden aanvragen tot heroverweging in Oss tot
een herplaatsing van ongeveer zestig leerlingen. “Er is
vrij voorzichtig geadviseerd, lager dan vorige jaren”, zegt
Van den Heuvel. “Maar we weten niet of het verzoek om
heroverweging daarmee te maken heeft. Is dit eenmalig
of het begin van een trend?” Scholen herplaatsen liever
niet. Van den Heuvel: “In het vo is men gewend vroeg in
het jaar groepen te kunnen samenstellen en bemensen.
Als je dat in juni weer moet veranderen, is dat lastig.
Maar wat ik vooral hoor, is dat men het voor het kind
niet fijn vindt. Die komt in een andere groep terecht
dan hij of zij dacht.” Van Tilburg: “Maar ook herplaatsen
doe je in het belang van het kind. Het is logisch om het

Schoolleider Martijn van Tilburg (l): “Ook herplaatsen doe je in
het belang van het kind.” Foto’s: Thomas Segers

>

nieu w e  w er k w i jze  ov erg a n g  p o -vo  m o e t  w enn en

‘ h e t  i s  lo g i s c h
o m h e t a dv i e s
o p n i e u w  t e  b e k i j k e n
b i j  e e n  o n v e r w a c h t
h o g e  s c o r e ’
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✓ Eerder duidelijkheid plaatsing
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Na het eerste leerjaar worden leerlingen uit deze brug-
klassen geplaatst in mavo 2, havo 2 of vwo 2. Schuij-
lenburg: “Wat je ziet is dat een leerling in een mavo/
havo-brugklas hard werkt om in havo 2 geplaatst te
worden. Soms blijkt dat sommige van deze leerlingen in
havo 3 of in de bovenbouw alsnog struikelen omdat hard
werken alleen niet genoeg is. Inzicht bijvoorbeeld is ook
belangrijk.” Scholen nemen een zeker risico als kinderen
met een mavo-advies op basis van de eindtoetsscore op
de havo instromen. “De inspectie kijkt onder andere naar
het aantal leerlingen dat zonder doubleren en/of afstro-
men een diploma haalt op het niveau waarop ze zijn aan-
genomen op onze school. Maar wij vinden het belangrijk
dat kinderen een kans krijgen op een zo hoog mogelijk
niveau te presteren: eruit te halen wat in leerlingen zit.”

Kamervragen In een reactie op de uitkomsten van de
peiling zegt AVS-voorzitter Petra van Haren het kwalijk te
vinden dat er allerlei afspraken zijn gemaakt die niet bin-
nen het wettelijke kader van de schooladvisering passen.
“De eindtoetsscores mogen alleen gebruikt worden om
een kind eventueel op een hoger schooltype te plaatsen
en alleen de basisschool mag in dit geval het initiatief
nemen om een heroverweging te vragen. Het vo niet,
zeker niet met het oog op plaatsing in een lager school-
type.” De signalen dat vo-scholen de eindtoets toch laten

meewegen leidde medio juni tot Kamervragen. Maar
volgens staatssecretaris Sander Dekker kan aan de AVS-
peiling niet zonder meer de conclusie verbonden worden
dat vo-scholen de eindtoets inderdaad laten meewegen.
De Inspectie van het Onderwijs zal op zijn verzoek een
kleinschalig onderzoek uitvoeren naar de ervaringen.
Dit onderzoek behelst onder meer een analyse van de
gegevens die scholen in BRON registreren over de eind-
toetsresultaten en de schooladviezen en de werking van
enkele regionale plaatsingswijzers. De resultaten zullen
in oktober beschikbaar zijn. In een eerdere Kamerbrief
heeft Dekker al laten weten de rendementsberekening
in het vo te willen aanpassen. Eventuele afstroom van
leerlingen die het voordeel van de twijfel krijgen van de
basisschool en van leerlingen met een dubbel advies pak-
ken dan niet meer nadelig uit voor het rendement van de
vo-school. _

Jan van den Heuvel, beleidsmedewerker Onderwijs bij SKBO (r): “De nieuwe aanpak schept duidelijkheid.”

‘ w at  w e  n u  d o e n  i s  e e n
e e n d u i d i g  a dv i e s  g e v e n ,
b i j vo o r b e e l d  h avo ,  é n  h e t
a dv i e s  tot  p l a at s i n g  i n  e e n
h avo / v w o - b r u g k l a s ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder

Onderwijs voor de VVD in de Tweede Kamer.

politieke column

de schoolleider
maakt het verschil
Scholen hebben in Nederland veel vrijheid.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek. Deze

vrijheid is een groot goed, maar brengt ook

grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Professionele verantwoordelijkheid van

leraren en schoolleiders, om te streven naar

het allerbeste onderwijs, maar ook verant-

woordelijkheid naar de samenleving, die

het verdient om te weten of het onderwijs

aan toekomstige generaties inderdaad op

orde is. Vanuit deze verantwoordelijkheid

houdt de onderwijsinspectie toezicht op

de kwaliteit. Onderwijs is de basis voor de

toekomst van elk kind. Aan die basis mag

niet getwijfeld worden.

Onder de ‘strenge ogen’ van dit toezicht

is de afgelopen jaren door leraren en

schoolleiders hard gewerkt. Waren er tien

jaar geleden nog enkele honderden (zeer)

zwakke scholen, inmiddels zijn dat er nog

maar een handjevol. Deze ontwikkeling,

naar steeds minder zwak onderwijs, moeten

we vooral vasthouden.

Veruit de meeste scholen hebben momen-

teel de kwalificatie ‘basiskwaliteit’. Maar

waar die basis nu steeds beter op orde

is, ontvangen scholen die daar bovenuit

stijgen nog maar weinig waardering. De

hoogst mogelijke kwalificatie voor scholen

is ‘basiskwaliteit’. Er zit geen stimulans in

het systeem om écht te werken aan steeds

beter onderwijs.

In het regeerakkoord zijn afspraken

gemaakt over ‘gedifferentieerd toezicht’.

Dit betekent dat scholen eerst de basis

op orde moeten hebben (basiskwaliteit)

en dat de inspectie vervolgens scholen

gaat stimuleren om stappen te zetten naar

goed of zelfs excellent onderwijs. Daarmee

gepaard gaat dan een lichter toezichtregime

en meer ruimte voor experimenteren. De

VVD is hier voorstander van; dat naargelang

de kwaliteit beter is, de onderwijsinspectie

zich terughoudender opstelt. Zo belonen en

stimuleren we onderwijs dat telkens weer

een beetje beter wordt.

Deze kwaliteit begint, wat de VVD betreft,

met een eigen visie op goed onderwijs en

een daarbij passende werkwijze die door

personeel, ouders én leerlingen herkend en

beleefd wordt. Bijvoorbeeld dat een school

zich wil profileren als ‘gezonde school’ of

haar focus legt bij cultuur, maar ook een

bepaalde onderwijsfilosofie kan hierbij

leidend zijn. Deze visie wordt vervolgens,

bijvoorbeeld via het schoolplan, vertaald in

een onderwijsprogramma waar leraren, leer-

lingen en ouders warm voor lopen en graag

mee aan de slag gaan. Zo kan een school

die boven de basiskwaliteit wil uitstijgen

haar eigen meetlat voor kwaliteit bepalen,

in plaats van dat zij langs de meetlat wordt

gelegd die voor alle scholen dezelfde is.

Bij scholen die op deze manier werken, is

dat schoolplan een ‘levend’ en openbaar

document. Iets anders dus dan een stoffig

boekje in de onderste la van een bureau op

het secretariaat.

In deze scholen zien we ook dat de school-

leider vaak de drijvende kracht is. Deze rol

van de schoolleider wordt met de invoering

van het gedifferentieerd toezicht dus nóg

belangrijker.

Uit de International Survey of School

Leaders uit 2010 blijkt dat het verschil pas

echt wordt gemaakt als de schoolleider

op basis van deze onderwijsvisie een

verbetercultuur op zijn of haar school weet

te realiseren. Een cultuur waarin er elke

dag opnieuw wordt gekeken hoe het beste

onderwijs aan leerlingen aangeboden kan

worden. Deze verbetercultuur is cruciaal om

van het schoolplan inderdaad dat ‘levend’

document te maken dat de onderwijsinspec-

tie in de toekomst in staat stelt om haar

oordeel op te baseren.

Op dit moment zijn we in de Tweede Kamer,

op initiatief van collega Bisschop van de

SGP, bezig met een herijking van de werk-

wijze van de onderwijsinspectie. Daarbij

worden het schoolplan als levend document

en de bijbehorende verbetercultuur cruciale

schakels in het denken over kwaliteit in een

school en het toezicht daarop.

Er komen interessante tijden aan in onder-

wijsland en schoolleider maakt het verschil.

Bent u er klaar voor? _

r e a g e r e n?
Mail naar k.straus@tweedekamer.nl.

e e n  v e r b e t e r c u lt u u r
i s  c r u c i a a l  o m  v a n
h e t  s c h o o l p l a n  e e n
‘ l e v e n d ’  d o c u m e n t  t e
m a k e n
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Van de AVS

Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad
en de ondersteuningsplanraad?

tekst paul van lent

De AVS Helpdesk krijgt herhaaldelijk vragen over de faciliteiten voor

deze raden in het kader van medezeggenschap.

In artikel 13.3 CAO PO is beschreven dat de PMR en PGMR vooraf-

gaand aan elk schooljaar een activiteitenplan opstellen ten behoeve

van de werkgever. Hierin staat hoe de toe te kennen faciliteiten

worden ingezet. De PMR en de PGMR geven na afloop van elk

schooljaar aan de werkgever een verantwoording van de manier

waarop deze faciliteiten daadwerkelijk zijn besteed. De toekenning

van de faciliteiten vindt, na overleg met de PMR en de PGMR, plaats

afhankelijk van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden,

zoals vastgelegd in genoemd activiteitenplan.

De faciliteiten bestaan uit twee delen, te weten in tijd en geld.

Faciliteiten in tijd
In onderstaand schema is opgenomen hoeveel uur individueel of in

combinatie wordt toegekend voor het lidmaatschap van raden in het

kader van medezeggenschap. In het kader van de versterking van

de medezeggenschap komen er in toenemende mate zaken bij op

het bordje van MR. Daarvoor is in de CAO PO 2014-2015 een aanvul-

lende faciliteit opgenomen voor een functie in de MR en ondersteu-

ningsplanraad (OPR), als deze bezet wordt door een werknemer. De

voorzitter van de MR krijgt (als het een werknemers is) twintig extra

klokuren om zijn of haar taken uit te oefenen. Als de voorzitter van

de MR een ouder is, dan krijgt de secretaris van de MR deze uren,

mits dat wel een werknemer is. Personeelsleden die zitting hebben

in de OPR hebben recht op zestig klokuren per jaar.

Faciliteiten in geld
De werkgever stelt per PMR een bedrag beschikbaar volgens onder-

staand schema (artikel 13.3, derde lid, cao, bijlage 11a):

Aantal leerlingen
per school

Bedrag per
school voor
basisonderwijs

Bedrag per school
voor sbo en (v)so

0 tot 250 t 927 t 1.008

250 tot 750 t 1.545 t 1.679

750 tot 1.250 t 2.163 t 2.351

1.250 of meer t 2.780 t 3.023

De werkgever stelt voor de PGMR per deelnemende school de volgen-

de faciliteiten beschikbaar (artikel 13.3, vierde lid cao, bijlage 11a):

a. Scholen voor basisonderwijs: t 1.545 in het betreffende schooljaar;

b. Scholen voor sbo en (v)so: t 1.679 in het betreffende schooljaar.

(Bedragen 1 januari 2013, loonpeil 1 januari 2009)

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop 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

Faciliteiten individueel (uren)

Functie MR-lid GMR-lid OPR-lid

Lid 60 60 60

Voorzitter 60 60 60

Secretaris 60 60 60

Faciliteiten in combinatie functies (uren)

Functie MR-lid Extra als GMR-lid Extra als OPR-lid

Lid 60 40 60

Voorzitter MR (p) 60 40 60 Extra 20

Secretaris MR (p) 60 40 60 Extra 20 als voorzitter ouder is
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voorl i cht ingsb i j eenkomsten

Regionale transfercentra
De AVS organiseert samen met de partners van het
Sectorplan PO op 10, 24 en 29 september aanstaande
voorlichtingsbijeenkomsten over het ‘Regionale
transfercentrum’. Mobiliteit stimuleren, ontslagen
voorkomen en jonge leerkrachten werven wordt mede
uitgevoerd in deze transfercentra.

Mobiliteit, leeftijdsopbouw en het boeien en binden van personeel

zijn thema’s waar schoolleiders dagelijks mee te maken hebben.

Met de Regionale transfercentra, één van de maatregelen uit het

Sectorplan PO om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het po aan

te pakken, kunnen schoolbesturen personeel van werk naar werk

begeleiden in dezelfde regio. Ze dragen daarmee bij aan het behoud

van ervaren leerkrachten en instroom van startende leerkrachten.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen de volgende thema’s

aan de orde: werking en kansen van een Regionaal transfercentrum,

vervangingsproblematiek, ervaringen met regionale boven-

bestuurlijke samenwerking, generatie-denken en het bevorderen

van ‘blije mobiliteit’.

Data, tijden en locaties:
• Donderdag 10 september van 13.30 tot 16 uur (inloop vanaf 13.00)

Regio Noord, Grootegast, Stichting PentaPrimair

• Donderdag 24 september van 13.30 tot 16 uur (inloop vanaf 13.00)

Venlo, Stichting Fortior

• Dinsdag 29 september van 15 tot 17.30 uur (inloop vanaf 14.30)

Utrecht, basisschool Op Dreef

Naast AVS-leden zijn collega-leidinggevenden ook van harte welkom.

Aanmelden: www.avs.nl/formulier/

ledenbijeenkomstenregionaaltransfercentrumpo

Meer informatie: www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra

profess iona l i ser ing

Schoolleidersregister PO on tour
Dit najaar gaat het Schoolleidersregister PO on tour.
In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Assen kunnen
schoolleiders onder andere meer informatie krijgen
over het aanbod van SRPO-gecertificeerde trainingen
en opleidingen – waaronder die van het AVS Centrum
Educatief Leiderschap.

Deelnemende schoolleiders kunnen ook kennis maken met de

digitale platforms voor informeel leren en andere instrumenten

ontdekken die bijdragen aan blijvende professionalisering.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen schoolleiders speeddaten met

de verschillende aanbieders van professionaliseringsaanbod en

worden er flitssessies gegeven over de verschillende onderwerpen.

De middagen hebben een informeel karakter. Het AVS Centrum

Educatief Leiderschap zal samen met enkele samenwerkingspart-

ners een aantal opleidingen en leergangen presenteren, zoals:

• Opleidingen Schoolleider Basis- en Vakbekwaam

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

• Leergang Interim-management

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

• Leergang Persoonlijk leiderschap

• Leergang Strategische communicatie & PR

• Leergang Action Learning

• Leergang Bildung voor schoolleiders

Data en locaties:
• 29 september Amsterdam

• 8 oktober Rotterdam

• 15 oktober Eindhoven

• 12 november Assen

De bijeenkomsten vinden plaats van 13 tot 17 uur.

Meer informatie en aanmelden: www.schoolleidersregisterpo.nl

AVS-adviseur Ruud de Sain kan uw
vragen beantwoorden met betrekking
tot onder andere: coaching,
mediation, conflictbemiddeling,
visieontwikkeling en profilering,
organisatieadvies en intervisie.
Ruud de Sain: 06-10882492 of
r.desain@avs.nl

AVS-adviseur Tom Roetert is
onder andere gespecialiseerd in:
coaching, personeelszorg, teambuil-
ding, loopbaanmanagement en
professionele cultuurverandering.
Tom Roetert: 06-12945938 of
t.roetert@avs.nl
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a v s  i n  d e  p e r s

Verwijzing naar voortgezet onderwijs AVS-voorzitter

Petra van Haren lichtte medio juni bij RTL Nieuws de resultaten

toe van een peiling van de AVS over de verwijzing van primair naar

voortgezet onderwijs, nu vorig schooljaar voor het eerst het basis-

schooladvies leidend was en niet de – later in het jaar afgenomen –

eindtoets. Daaruit blijkt dat er toch vaak sprake is van een plaatsing

in het vo onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Van Haren:

“De eindtoetsscores mogen alleen gebruikt worden om een kind

eventueel op een hoger schooltype te plaatsen. Alleen de basis-

school mag in dit geval het initiatief nemen om een heroverweging

te vragen. Het is kwalijk dat er allerlei additionele afspraken zijn

gemaakt die niet binnen het wettelijke kader van de schooladvise-

ring passen.” Ook het Algemeen Dagblad raad-

pleegde de AVS-voorzitter over dit onderwerp en

diverse andere dagbladen en websites besteed-

den aandacht aan de peiling. In een artikel in het

Onderwijsblad (AOb) van begin september pleit

Van Haren voor een duidelijk verwijzingsprotocol

en transparante communicatie richting ouders

over het basisschooladvies.

Inspectietoezicht Samen met de PO-Raad

deed de AVS eveneens in juni een peiling naar

het (vernieuwde) inspectietoezicht. Zowel BNR

Nieuwsradio als het Nederlands Dagblad en Trouw

besteedden aandacht aan de inspectiepeiling.

Sponsorgelden De Volkskrant berichtte op 13 juni over scholen

die gebruik maken van sponsorgelden. Van Haren daarin: “Je moet

als schoolleider creatief zijn. Met je basisbekostiging kom je er

niet als je bijvoorbeeld wilt dat het schoolplein een restyling krijgt.

Voorwaarde is dat bedrijven geen invloed op het onderwijsbeleid

krijgen.”

Fooien Vlak voor de zomervakantie (3 juli) kwam Van Haren

aan het woord in Editie NL over ouders die leraren steeds vaker

een ‘fooi’ geven aan het einde van het schooljaar. “Leraren zijn in

publieke dienst en mogen geen geld aannemen, tenzij het wordt

gebruikt ten behoeve van de school en dus de kinderen. Een klein

presentje, zoals een bos bloemen, kan wel.”

Achterstandsgelden Bij BNR Nieuwsradio reageerde

Van Haren op 9 juli op het bericht in de Volkskrant dat er meer geld

moet komen voor vo-scholen met veel achterstandskinderen.

“Het probleem om achterstanden weg te werken begint al vóór de

basisschool. Er is een brede investering nodig in deze leerlingen.

Niet alleen door het onderwijs, maar ook andere partners en

ouders dienen alle zorg in stelling te brengen die nodig is voor

de kinderen.”

Claims Eveneens bij BNR reageerde Van Haren op 15 juli op het

gegeven dat claims van ouders richting basisscholen toenemen in

frequentie en hoogte. Bijvoorbeeld als het gaat om kapotte spullen

van hun kind. Lang niet altijd is de school hiervoor zelf aansprake-

lijk, maar de schoolleider heeft wel een verantwoordelijkheid in het

uitzoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt, aldus de AVS-voorzitter.

“De school heeft vaak het beste zicht op deze situaties.”

Kleine dorpsschooltjes Van Haren gaf op

24 juli bij BNR haar mening over het plan van de

Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen om met

sluiting bedreigde dorpsschooltjes verspreid over

het land onder één (vrijwillig) overkoepelend

bestuur te plaatsen. Een initiatief dat staatssecre-

taris Dekker de ruimte wil geven. Van Haren: “Bij

met sluiting bedreigde scholen dien je naast de

opheffingsnorm altijd te kijken naar de bredere

context, zowel regionaal als onderwijsinhoudelijk.

Onderwijs moet toegankelijk zijn, maar de schaal

is niet leidend. Kwaliteit wél. Dit is de zwaarst-

wegende factor bij het maken van een afweging.

Hierbij kan een dorpsgemeenschap weer andere

belangen hebben dan een schoolleider- of bestuurder. Feit blijft dat

er gewoon wel genoeg kinderen moeten zijn om een school in stand

te houden.”

Minder pabo-studenten Tot slot reageerde de AVS-voorzitter

op 24 augustus bij BNR op het bericht dat het aantal studenten dat

zich heeft aangemeld voor de pabo 30 procent lager is dan vorig

jaar. Aanleiding hiervoor zouden de toelatingstoetsen zijn. Volgens

Van Haren is het van belang dat de studenten tijdig beseffen dat

ze er een extra vak bij moeten doen ter voorbereiding op de pabo.

“Er is veel verbeterd de afgelopen jaren. Inmiddels is het beroep

uitdagend, de leraar heeft een behoorlijk salaris en er is carrière-

perspectief. Het is noodzakelijk dat er jonge leerkrachten bijkomen.

Het verschil in generaties in een team is belangrijk voor een goede

balans tussen ervaring en nieuwe kennis.” Ze vindt het belangrijk

het kwaliteitsprofiel van leerkrachten overeind te houden. “Want

leerlingen verdienen het best mogelijke onderwijs.”
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voor al uw vragen over de actualiteit of

andere vakgerelateerde kwesties.
030 - 2361010 of helpdesk@avs.nl
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op
 met de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Oktober en november 2015
Opleiding / leergang / training / masterclass Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat?*** (po en vo) 1 oktober Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Operationeel werkgeverschap*** (po) 1 oktober Jan Stuijver

• Training Strategisch personeelsbeleid en formatiemanagement*** (po) 2 oktober Arie van Loon

• Werkbijeenkomst Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap

voor passend onderwijs en jeugdhulp (po) nieuw 6, 7, 13 of 14 oktober Jan Stuijver

• Leergang Middenkader (po) 7 oktober Bob Ravelli

• Training Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

voor leidinggevenden 1 (po en vo) 8 oktober Ger van Drunen

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) nieuw 8 oktober Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 8 oktober Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 8 oktober Jan Stuijver

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis*** (po en vo) 9 oktober Arie van Loon

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap (po) 12 oktober Vera Ruitenberg

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 15 oktober Jan Stuijver

• Masterclass Loopbaangesprekken (po en vo) 2 november Marinka Kuijpers

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo, mbo) 4 november Tom Roetert

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – basis*** (po en vo) nieuw 9 november Angelique Janssen

• Leergang Action Learning** (po en vo) 10 november Vera Ruitenberg

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 12 november Platform L21

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC) (po) 12 november Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 13 november Tom Roetert

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 13 november Paul van Lent, Harry van Soest

• Training Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties*** (po en vo) nieuw 16 november Robert Biemans

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 18 november Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 18 november Tom Roetert

• Training Theorie U in de school** (po en vo) 19 november Jan Jutten

• Training Competentiegericht coachen*** (po en vo) 19 november Tom Roetert

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 20 november Arie van Loon

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk! ***(po) 25 november Jan Stuijver

• Training Gezond werkgeverschap*** (po en vo) 26 november Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping*** (po en vo) 26 november Arie van Loon

• Training Pensioen in zicht: hoe voert u het gesprek met uw teamlid?*** (po) 27 november Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training De toekomst van brede school en integrale kindcentra*** (po) 27 november Henk Derks, Peter Vereijken

• Training De CAO-PO: nieuw en anders ***(po) 27 november Harry van Soest, Jan Stuijver,

Paul van Lent, Theo van den Burger

(onder voorbehoud)

Zie legenda Schoolleidersregister PO op de pagina hiernaast.

46

927261-02_046_31-Aug-15_11:42:14_walter



schoolleidersregister op tournee
Het Schoolleidersregister PO gaat dit najaar op tournee door

het land om schoolleiders te informeren over registreren, her-

registreren en de professionaliseringsthema’s. Ze krijgen onder

andere zicht op het aanbod van gecertificeerde trainingen en

opleidingen, waaronder dat van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap. Zie pagina 43 voor de data, locaties en meer

informatie.

a d v i e s  o p  m a at
Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies

of coaching op maat en/of in company voor uw organisatie

of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg,

programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via

adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010.

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Deze trainingen sluiten (gedeeltelijk)
aan bij diverse professionaliserings-
thema’s van het Schoolleidersregister
PO. Ze zijn als bronnen aangemerkt
voor informeel leren ten behoeve van de
herregistratie.

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam

In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk

leiderschap en is er veel aandacht voor het ambachtelijke deel van

het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie,

onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. U leert onder

andere onderzoek in te zetten en data in en over de school te benut-

ten en kennisbronnen van buiten de school te ontsluiten. Alle vijf de

basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten

en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan bod. Een verbe-

tertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt geven, vormt

de belangrijkste casus. Deelnemers

aan deze cedeo gecertificeerde

opleiding ontvangen het certificaat

Schoolleider Basisbekwaam.

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en

coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen

tot schoolleider.

Data nieuwe serie: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari,

16 maart, 30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,

28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,

14 december en 21 december 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam

In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleider-

schap naar een hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van

persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling

(o.a. veranderprocessen) en onderzoek komen aan bod. Na afloop

kunt u onder andere leidinggeven aan duurzame schoolontwikke-

ling en een ‘lerende organisatie’.

Deelnemers aan deze cedeo gecer-

tificeerde opleiding ontvangen het

diploma Vakbekwaam Schoolleider

(register diploma po).

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare

competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam.

U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een

substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft

een middenmanagementopleiding afgerond.

Data nieuwe serie: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari,

16 maart, 30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,

28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,

14 december en 21 december 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sv

Foto’s: Hans Roggen
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6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Als middenmanager vervult u een scharnierfunctie in een school.

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastge-

steld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces

zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In de

leergang leert u leidinggeven aan een bouw of afdeling door het

ontwikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten en

het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie

als sparringpartner voor managementvraagstukken, kunt u reflec-

teren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en

in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen

organisatie) uit te voeren, te analyseren en te vertalen in beleid.

Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ heeft u toegang

tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam

en/of tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelings-

leiders of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende

positie te gaan vervullen.

Data: Serie 1: 7 oktober 2015, 4 november 2015, 5 januari, 6 januari,

3 februari, 9 maart, 30 maart en 18 mei 2016

Serie 2: 13 januari, 17 februari, 23 maart, 24 maart, 20 april,

25 mei, 22 juni en 14 september 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/mk

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur Integraal
KindCentrum (IKC)

Een leidinggevende van een kindcentrum is een maatschappelijk

ondernemer en verbinder. De leergang biedt onder andere theorie,

verdieping en intervisie omtrent het sociale domein, de ontwikke-

ling van kinderen, het ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en

exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken enkele IKC’s

en maken een ondernemingsplan (gericht op de bestaande of nieuw

te ontwikkelen organisatie). Na afloop hebben zij hun strategisch

denken en handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of de

aansturing van het eigen IKC. Bovendien kunnen ze een integraal

curriculum ontwerpen, waarin de ouder een daadwerkelijk actief

participerende opvoedpartner is.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs-

en/of kinderopvangorganisatie en de integrale

functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in

deze functie werkzaam zijn.

Data: Serie 1: 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015, 21 en

22 januari, 11 februari, 10 en 11 maart, 14 en 15 april en 27 mei 2016

Serie 2: 12 en 18 januari, 4 en 5 februari, 3 en 4 maart, 22 maart,

31 maart en 1 april, 21 en 22 april, 2 en 3 juni, 24 juni 2016

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

2 eendaagsen

Mediationvaardigheden
voor schoolleiders

Een directeur heeft te maken met diverse participanten met ieder

hun eigen belangen: een bestuur, mondige leerlingen, leraren en

ouders. Hij of zij moet als een soort ‘controlerende middenvelder’

al die belangen herkennen en erkennen, met iedereen een zo goed

mogelijke relatie behouden, maar wordt vaak uitgenodigd een

‘kant’ te kiezen. Geen gemakkelijke positie. Mediationvaardigheden

kunnen de-escalerend werken, zodat een conflict voorkomen wordt.

En als er al een conflict is, worden deze vaardigheden ingezet om de

communicatie tussen conflictpart-

ners weer op gang te brengen. In

samenwerking met The Lime Tree.

Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers

en bestuurders.

Data: 8 oktober en 5 november 2015

Meer informatie: www.avs.nl/cel/mediationvaardigheden

driedaagse

Training Leiderschap in
onverwachte en onvoorspelbare
situaties
Leidinggevenden leren om vanuit verschillende invalshoeken te

anticiperen op willekeurige, onverwachte gebeurtenissen waarvan

de effecten mogelijk ingrijpend zijn. Ook krijgen deelnemers de

mogelijkheid om eigen ervaringen te delen met medecursisten.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Data: 16, 17 en 18 november 2015

Meer informatie: www.avs.nl/cel/leadingtheunexpected

Nieuw!
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6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet

kennen. Maar hoe doen we dat? Het antwoord is: door Ausbildung

(vakopleiding) en bildung (persoonlijke, maatschappelijke en cultu-

rele vorming) te combineren in onze school- en lespraktijk. In deze

leergang kijken we 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 de

Internationale School voor

Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders po

Data: Serie 1 (najaar 2015): 25 en 26 september, 30 en 31 oktober,

27 en 28 november 2015, 22 en 23 januari, 5 en 6 februari, 8 en

9 april 2016 (serie 1)

Serie 2 (voorjaar 2016): 15 en 16 januari, 4 en 5 maart, 18 en

19 maart, 1 en 2 april, 13 en 14 mei, 3 en 4 juni 2016

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

eendaagse

Training Naar andere
schooltijden… en dan?

Overweegt u als schoolleider te komen tot het invoeren van andere

schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd te zien.

Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en afspraken waar

de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook

de belangen van ouders, leraren en de rol van de MR aan de orde.

De AVS-publicatie ‘Naar andere

schooltijden, en dan?’ vormt de

leidraad en krijgt u mee.

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

Doelgroep: (adjunct-)directeuren po

Data: 23 september, 18 november 2015, 10 februari en

23 maart 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/naarandereschooltijden

een dagdeel

Werkbijeenkomst
Nieuwe rollen en gedeeld
leiderschap voor Passend
onderwijs en jeugdhulp
Met Passend onderwijs hebben schoolleiders en intern begeleiders

een belangrijke rol in het signaleren en aanpakken van onderwijs-,

opvoed- en opgroeirisico’s. De school is in een onderhandelingspo-

sitie beland, ten opzichte van het eigen schoolbestuur en/of samen-

werkingsverband en ten opzichte van de gemeente. Schoolleider en

ib’er moeten samen het onderwijskundig leiderschap vormgeven,

ook in de samenwerking met externe partijen uit jeugdhulp en vei-

ligheid. De werkbijeenkomsten worden georganiseerd door de AVS

en de LBBO, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut

(NJi). Zie ook pagina 29.

Doelgroep: schoolleiders en intern begeleiders in het po,

in koppels per school

Data: 6 oktober, 7 oktober, 13 oktober, 14 oktober 2015

Meer informatie: www.avs.nl/cel/nieuwerollen

Nieuw!

Nieuw!

4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider

heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw

dagelijkse functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag

persoonlijke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten

van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verant-

woordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving

verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de

juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Aan de orde

komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excel-

lent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht

van het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van

bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Data: Serie 1: 14 en 15 januari, 11 en 12 februari, 22 en 23 maart,

19 en 20 mei en 20 juni 2016

Serie 2: 4 en 5 februari, 7 en 8 april, 9 en 10 juni, 15 en 16 september

en 10 oktober 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/es
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Overzicht opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Startdata* Investering**

Leergang Middenkader
7 oktober 2015 (serie 1)
of 13 januari (serie 2)

leden t 2.750 / niet-leden t 2.995

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam 20 januari 2016 leden t 5.995 / niet-leden t 5.995

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 20 januari 2016 leden t 5.995 / niet-leden t 5.995

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

14 januari 2016
of 4 februari 2016 (serie 2)

leden t 5.775 / niet-leden t 5.975

Leergang Clusterdirecteur 15 oktober 2015 leden t 6.850 / niet-leden t 7.150

Leergang Directeur Integraal KindCentrum
(IKC)

12 november 2015 leden t 6.950 / niet-leden t 6.950

Leergang Interim-management 21 januari 2016 leden t 5.250 / niet-leden t 5.250

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk
leiderschap

12 oktober 2015 leden t 4.250 / niet-leden t 4.550

Leergang Professioneel bestuurder
21 januari 2016

leden t 8.750 / niet-leden t 9.750
(leden PO-Raad t 9.350)

Leergang Action Learning 10 november 2015 leden t 3.250 / niet-leden t 3.650

Leergang Bildung voor schoolleiders
25 september 2015 (serie 1)
of 15 januari 2016 (serie 2)

leden t 5.995 / niet-leden t 6.595

Leergang Persoonlijk leiderschap
8 oktober 2015 (serie 1)
of 14 januari 2016 (serie 2)

leden t 3.395 / niet-leden t 3.695

Leergang Strategische communicatie & PR 26 januari 2016 leden t 5.775 / niet-leden: t 5.975

* Alleen de startdatum wordt vermeld. De overige data vindt u op www.avs.nl/ professionalisering.

** Op www.avs.nl/professionalisering staat meer informatie over studiebelasting en prijsopbouw.

m eer  in fo r m at ie ,  in s c h r i j v en  en  a dv ie s  o p  m a at  (in co m pa n y)

Kijk voor meer informatie of online inschrijven op www.avs.nl/professionalisering. Of neem contact op met de AVS

via cel@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een opleiding of leergang op maat voor uw organisatie of team? Neem dan

contact op met programmamanager Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl.
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leergang persoonlijk leiderschap

Talentontwikkeling begint
bij leidinggevende
Een leidinggevende heeft een grote invloed op het
welbevinden en de (talent)ontwikkeling van de leraar.
In  de leergang Persoonlijk leiderschap, waarvoor het
AVS Centrum Educatief Leiderschap een samenwerking is
aangegaan met ’t Mannetje & Co, staat talentontwikkeling
centraal. “Vooral in een loyale beroepsgroep waarin het
percentage burn-out het hoogst is, is het essentieel te
focussen op de talenten en sterke punten van het team.”

tekst winnie lafeber

Op eigen initiatief doe je aanpassingen in je werk, waardoor het

beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en kunt.”

Potentie De leergang is een combinatie van klassieke modellen

die hun waarde bewezen hebben en actuele, wetenschappelijke

methodes en inzichten, zoals waarderend onderzoeken,

progressiegericht werken en positieve psychologie. Die nieuwe

methodes richten zich op wat er aan potentie in de (adjunct-)

directeur en zijn team zit. De leergang start dan ook met een

talententest. ’t Mannetje: “Het is een mythe te denken dat de

meeste groei in iemands zwakke punten zit. De meeste groei zit

juist in de talenten. Bij de actuele methodes richt je je ook meer

op ‘wat goed werkt’, de kansen en mogelijkheden, en niet op

het probleem, de oorzaken of ‘de schuldige’. Rode draad in de

leergang zijn ook de zogenaamde ‘logische niveaus van Robert

Dilts’. Op individueel, team- en organisatieniveau onderzoek je

de visie, missie, waarden, overtuigingen, talenten, het gedrag

en de omgeving en formuleer je de gewenste situatie. Waar klopt

het en waar is nog werk te doen?”

Transfer en borging ’t Mannetje wil in de leergang vooral

werken vanuit ervaringen van deelnemers en het programma

daar desgewenst op aanpassen. “Ik vind het belangrijk dat er een

goede vertaling is naar de praktijk en actualiteit en dat de leergang

lang effect heeft. Daarom zijn er diverse voorbereidings- en toe-

passingsopdrachten, ook tussen de bijeenkomsten in. We doen

rollenspelen en zorgen voor een trainingsmaatje of intervisiegroep

als klankbord en waarmee je opdrachten kunt doen.”

Na afloop van de leergang heeft de deelnemer vooruitgang geboekt

als persoon en als leidinggevende. “Hij heeft plannen gemaakt voor

zijn eigen ontwikkeling, die van het team en de organisatie. Het kan

heel soms ook voorkomen dat een directeur concludeert dat het

onderwijs zijn wereld niet meer is.”

Een erg mooi resultaat is de certificering door het Schoolleiders-

register PO in het kader van de herregis-

tratie. De leergang is dekkend bevonden

voor het professionaliseringsthema

Persoonlijk leiderschap.

Doelgroep: leidinggevenden po

Data: 8 en 9 oktober, 6 november, 11 december 2015, 8 januari,

5 februari, 11 maart en 3 juni 2016 (serie 1)

14 en 15 januari, 12 februari, 17 maart, 8 april, 20 mei, 10 juni

en 23 september 2016 (serie 2)

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

Nieuw!

Een van de illustraties uit het binnenkort te verschijnen boek ‘Op pad met
mijn talenten’, waarin Paul ’t Mannetje uitlegt dat in talenten de meest
kans op groei zit.

Dat is ook de persoonlijke missie van Paul ’t Mannetje, coach en

trainer met meer dan dertig jaar ervaring in het onderwijs en de

retail. “Ik wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van mensen.

In het onderwijs zitten veel gedreven mensen, met een passie of

roeping, die soms gedemotiveerd raken door ‘het systeem’, de

regels en eisen die aan hen gesteld worden. Je ziet frustraties of

een gedoofd vlammetje. Ik wil dat vlammetje weer aanwakkeren en

ervoor zorgen dat ze weer floreren.”

De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol, in die gedeelde

visie vonden de AVS en ’t Mannetje elkaar. “Van het gedrag van

leraren wordt 80 procent bepaald door de aandacht, de reactie op

incidenten en de voorbeeldfunctie van leidinggevenden. Als je als

directeur zelf ook slimmer omgaat met je zwakke punten en je meer

richt op je talenten, gaat het werkplezier omhoog, ben je produc-

tiever en voel je je vitaler. Besteed bijvoorbeeld je administratie

uit aan een adjunct-directeur als je daar zelf niet goed in bent.

Met ‘duurzame inzetbaarheid’ heb je minder kans op verzuim.”

Wat ook een positief effect heeft op werktevredenheid is job

crafting, eveneens onderdeel van de talentengereedschapskist van

’t Mannetje, die hiervoor een licentie van TNO heeft. “Jobcrafting is

sleutelen aan je baan zonder weg te gaan. Je gaat op zoek naar wat

je drijft in je werk en leven, je talenten en wat je energie geeft.
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voor: po en vo

van: Schooldomein, Schoolfacilities, Ruimte-OK en IVVD

wanneer: 24 september

waar: Kasteel de Schaffelaar te Barneveld

wat: Onderwijsvastgoed Dag 2015

Naar een toekomstbestendige
school

Voor optimale leerprestaties is een gezond binnenklimaat

nodig. Een toekomstbestendig schoolgebouw moet daarbij

ook duurzaam, veilig en flexibel zijn zonder dat het onder-

wijsbudget belast wordt door hoge exploitatielasten of een

ondoordacht meerjaren onderhoudsplan. Welke stappen

doorloop je om daartoe te komen? Wat is nodig en wat niet?

Hoe hebben andere scholen het aangepakt en met welke

resultaten? Welke mogelijkheden zijn er voor de financiering?

www.onderwijsvastgoeddag.nl

voor: onderwijs en bedrijfsleven

van: Groen Kennisnet

wat: portal

Groen Kennisnet
Bevordert en faciliteert kennis delen op het gebied van groen

onderwijs en innovatief vakmanschap. Is met bijna een half

miljoen items de grootste Nederlandstalige kennisportal voor

het groene domein. Met thema’s als dier, leefomgeving, plant,

voedsel en economie. Ook bevat de website leermaterialen en

actuele bronnen als vakbladartikelen, rapporten, video’s en pre-

sentaties. Scholen kunnen op hun eigen website een zoekbox

krijgen die toegang geeft tot de kennisbank, die ook via een

mobiele App kan worden gebruikt. www.groenkennisnet.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: po en vo

van: School aan Zet

wanneer: 30 september

waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

wat: werkconferentie

Aansluiting po-vo
Momenteel zijn er 27 netwerken van po- en vo-scholen actief

gericht op een betere aansluiting. Zij ontwikkelen een aanpak

om de afstemming te verbeteren, onder meer op de thema’s

referentieniveaus taal en rekenen, overdracht gegevens/

Eindtoets, Engels, digitale leeromgeving, attitude en excel-

lentie. Een aantal netwerken presenteert hun aanpak en resul-

taten. Daarnaast vindt in sessies verdieping plaats met experts.

www.schoolaanzet.nl

voor: po en vo

van: CBE Group

wanneer: 6 oktober

waar: Beurs van Berlage Amsterdam

wat: 5e internationaal onderwijscongres

Making Shift Happen,
the Future of Learning

Didactische technologie, e-learning en de netwerksamenleving

verandert het ‘normale’ concept van leren, de rol van de leraar

en het begrip van kennis. Welke vaardigheden zouden kinderen

moeten leren om een bijdrage te leveren aan de samenleving

van de toekomst? Buitenlandse onderzoekers en wetenschap-

pers als Sugata Mitra (School in the Cloud), Sylvia Martinez,

Gary Stager (Makers Movement) en High Tech High scholen uit

San Diego (leren door te maken en produceren) gaan op deze

vraag in. Makerseducatie staat centraal. www.academica.infovoor: bestuurders, toezichthouders, MR-leden, financieel

medewerkers po en vo

van: OCW i.s.m. brancheorganisaties en de Vereniging van

toezichthouders in het onderwijs

wanneer: 23 september

waar: NBC Nieuwegein

wat: conferentie

Antwoorden bij Verantwoorden
Minister Jet Bussemaker opent deze conferentie met pre-

sentaties, workshops, demonstraties en good practices over

onderwerpen als de inrichting van het jaarverslag, opzet van

de continuïteitsparagraaf, risicomanagement, intern toezicht,

de Wet Normering Topinkomens en belastingregels in het

onderwijs. Ook is er een informatiemarkt en is het mogelijk

individuele vragen te bespreken met deskundigen op het gebied

van verslaggeving of met een OCW/DUO-expert. www.duo.nl

(Zakelijk, Actueel)
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voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 21 t/m 25 september

wat: website en les

Week tegen Pesten
Deze week, met dit jaar als thema #Durfjijhetaan, besteedt aan-

dacht aan positieve groepsvorming in de klas. Op de website is

een gratis les te downloaden om leerlingen hun kwaliteiten te

laten ontdekken en die van een ander. Verder een infotheek met

achtergrondinformatie, blogs van leraren en Inspireer-Mij-Mails

met tips, lessuggesties, boeken en films over thema’s als pesten

en respect. www.weektegenpesten.com

De NPO komt tijdens de Week tegen Pesten met een speciale

programmering die hierbij aansluit, zoals de Klokhuis-serie van

vijf afleveringen over pesten, zie www.hetklokhuis.nl/pesten.

voor: (onderwijs)professionals, burgers, gemeenten

van: Green Deal Beteringroen.nl

wat: zoeker

Beter in het Groen-zoeker
Maakt gezond aanbod in het groen beter vindbaar. Brengt vraag

en aanbod samen door structurele initiatieven op het snijvlak

van groen en gezondheid te bundelen. Beoogd effect is dat meer

mensen de positieve gezondheidseffecten van groen in hun

directe woon- en werkomgeving ontdekken en ervaren. Sluit aan

bij de pledge Alles is gezondheid… www.beterinhetgroen.nl en

www.allesisgezondheid.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: Like to Share

wanneer: 28 september (Rotterdam), 29 september

(Utrecht), 30 september (Eindhoven), 1 oktober (Apeldoorn),

2 oktober (Groningen)

waar: Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen

wat: regiobijeenkomsten

Leren met tablets
Tablets maken individuele leertrajecten makkelijker en meer

interactie wordt mogelijk. Maar de ene tablet is de andere

niet. Er zijn meerdere platforms, leveranciers, merken en

diverse digitale middelen. Dan zijn er nog de randvoorwaarden,

zoals het lokale netwerk, internettoegang en beveiliging.

Een inhoudelijk programma over tabletselectie en -gebruik in

het onderwijs, met vooraanstaande specialisten en aanbieders.

http://liketoshare.education/leren-met-tablets

voor: onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden

van: Jelmer Evers en René Kneyber

wat: boek

Flip the System
‘Flip the System, Changing education from the ground’ is het

internationale vervolg op de bundel ‘Het Alternatief: weg met

de afrekencultuur in het onderwijs’. Hierin worden de principes

van Het Alternatief – de leerling en niet het systeem centraal

– naar een globale context vertaald. Wederom zegden veel

bekende onderzoekers en docenten hun medewerking toe,

onder andere Pasi Sahlberg, Andy Hargreaves, Tom Bennett,

Ann Liebermann, Alderik Visser en Dick van der Wateren.

www.flip-the-system.org, www.routledge.com

voor: schoolleiders

van: Alles is gezondheid en Weight Watchers Health Services

wanneer: 17 september

waar: Kamerik

wat: gratis conferentie

De gezonde werknemer
Nieuwe inzichten, vergrijzing van de arbeidsmarkt en de

opkomst van ‘gezondheid’ als maatschappelijk thema: wat

betekent dit alles voor het gezondheidsbeleid van werkgevers?

Kun je gezondheid bespreken in een beoordelingsgesprek?

Hoe kun je samen met het bedrijf(sleven), de omgeving (wijk) en

verschillende aanbieders bijdragen aan gezonde werknemers?

Met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap over blijvende

leefstijlverandering en de effecten hiervan op de werkvloer.

En best practices en aanbevelingen die bijdragen aan gezondere

werknemers in Nederland. De toegang is gratis, het aantal deel-

nemers beperkt. www.allesisgezondheid.nl

voor: schoolleiders, ouders, leerlingen

van: Een 10 voor de juf

wanneer: 5 oktober

wat: initiatief op feestdag voor leraren

Een 10 voor de juf
5 oktober viert Nederland de Dag van de Leraar. Een feestdag

voor leraren geïnitieerd door het ministerie van OCW. ‘Een

10 voor de juf’ roept de schoolleiding, ouders en leerlingen

op erbij stil te staan wat de leraar voor hen betekent en hem

of haar in het zonnetje te zetten. (Persoonlijke) manieren en

ondersteunend materiaal (zoals een brief voor ouders) om deze

waardering uit te drukken staan op www.een10voordejuf.nl.

>
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Het zou mooi zijn
als we kunnen
blijven groeien

Wilt u weten wat schaalkracht

voor u kan betekenen? Kijk

op roler.nl of neem contact op

met Taner Celik, Commercieel

Directeur; tanercelik@roler.nl 

of 088 330 22 00.

Wij maken graag kennis met u.

Roler is specialist in professionals voor het onderwijs

en openbaar bestuur. Wij geven vorm aan flex op een

manier die recht doet aan het grote maatschappelijke

belang ervan. Heeft uw organisatie groei in het vooruit-

zicht? Dan kunnen wij u helpen die te realiseren. Want

Roler geeft organisaties schaalkracht. Met oplossingen

op het gebied van in-, uit- en doorstroom. Waardoor u

kunt blijven meebewegen met wat speelt.

roler.nl |  detachering |  payrolling |  werving & selectie
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voor: (vak)leerkrachten po, combinatiefunctionarissen,

buursportcoaches

van: Gelderse Sport Federatie (GSF)

wanneer: 13, 16, 20 en 23 november

waar: Brede School Noorderlicht, Wijchen

wat: cursus

B-Fit coach
Leidt onderwijsprofessionals in vier dagen op tot B-Fit coach,

die kinderen, ouders en leerkrachten helpt met een gezonde

en actieve leefstijl. B-Fit is een leefstijlprogramma voor basis-

scholen met aandacht voor beweging en voeding. Kinderen die

het doorlopen bewegen meer, ontbijten vaker en hebben minder

overgewicht, blijkt uit onderzoek van TNO. De dagelijkse praktijk

rondom de uitvoering van het leefstijlprogramma staat centraal

tijdens de cursus. www.cursusb-fit.nl

voor: brede scholen en kindcentra, geïnteresseerden

van: SWP, Peter Vereijken, Henk Derks e.a.

wat: boek

Pleidooi voor het kind
Een terugblik op de ontwikkeling van de brede school. Veel

partijen met veel verschillende eigen ideeën, visies en belangen

spelen een te grote rol in het huidige stelsel. Bevat ingrediënten

voor het ontwerp van een duurzame nieuwe structuur voor de

toekomst. Over de maatschappelijke opdracht aan alle betrok-

kenen met als centraal uitgangspunt de ontwikkelingsvraag

van het kind, het gezin en de buurt. Het motto: Eerst de inhoud,

daarna de vorm. ISBN: 9789088505966

voor: ouders, scholen po en vo

van: OCW

wat: brochure

Medische zorg in onderwijs
Sinds dit jaar komt de vergoeding voor extra (medische) zorg

tijdens de lesuren niet meer uit de AWBZ. In de brochure

'Medische zorg voor kinderen in het onderwijs' staat wat dit in

de praktijk betekent. Een deel van de extra ondersteuning kan

de school regelen, binnen de eigen muren of op een andere

school in het regulier of speciaal onderwijs. Downloaden:

www.rijksoverheid.nl

voor: schoolleiders, bestuurders en gemeenten

van: Stichting Ruimte-OK

wat: handreiking

Asbest
In ongeveer 80 procent van de schoolgebouwen van voor 1994

is het kankerverwekkende asbest toegepast. Deze handreiking

zet de feiten en ervaringen rondom asbest in scholen op een rij

en bevat informatie over actuele wet- en regelgeving, de toepas-

sing hiervan en de te ondernemen acties (hulpmiddelen) om

calamiteiten te voorkomen. www.ruimte-ok.nl (Ondersteuning)

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: SLO (in opdracht van VWS en OCW)

wat: leerplankader

Sport, bewegen en gezonde
leefstijl

Helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leer-

plannen op scholen en in de kinderopvang. In een wereld vol

verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar

zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun

leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moe-

ten weten, kunnen en doen. De zeven thema’s sluiten aan

op de pijler ‘educatie’ binnen de Gezonde School-aanpak.

http://gezondeleefstijl.slo.nl voor: schoolleiders, leraren po en vo

van: Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies

wanneer: 4 en 5 november

waar: RAI Amsterdam

wat: masterclass en congres

Leren zichtbaar maken met
John Hattie

Hoe leren we? In zijn keynote zal professor Hattie ingaan op de

wetenschap van het leren en wat dit betekent voor het onderwijs

in de 21e eeuw. Hattie doet onderzoek naar factoren die impact

hebben op leerlingprestaties en welke aspecten bijdragen aan

excellent onderwijs. Op basis van de uitkomsten ontwikkelde hij

een trainingsprogramma. Nederlandse en internationale voor-

beelden van scholen die bezig zijn met Leren zichtbaar maken

komen voorbij. www.lerenzichtbaarmaken.nl/congres
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EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

ONLINE PROJECTENOMGEVING VOOR
PLANNEN, VERANTWOORDEN EN LEREN.

Plannex biedt oplossingen-op-maat binnen Passend Onderwijs
Plannex is al jaren hét leerplatform voor plus- en hoogbegaafde leerlingen
Plannex is een online leeromgeving met 100-den projecten op 2-3 niveaus
Plannen, samenwerken, leren en verantwoorden gaan hand-in-hand
Maak kennis met Plannex via de demo-school of vraag om een presentatie
bovenschools of binnen het samenwerkingsverband.

Stap ook in! Ga naar www.plannex.nl en klik op Inschrijven.

Met keuze uit 100-den
projecten voor groep 3-8

STAP OOK IN

EN START!

>

Kies een project,
plan je werk en go!

www.arsscribendi.com/leesplaneetwww.leesplaneet.nl >

Dat betekent: inzicht in leesgedrag, boeken online,
dyslexiehulp, voorleesfunctie, uitlenen, toegang
vanuit thuis ... en nog veel meer.

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Maak ook kennis met Leesplaneet voor € 25 (tot 1/1/2015)
*)
.

*) de definitieve licentieprijzen worden later dit jaar bekend gemaakt.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

>
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Bitumineuze en kunststof daken
l

15 jaar verzekerde dakgarantie
l

Interlight polycarbonaat lichtstraten
l

Veiligheid op daken

Bitumineuze en kunststof daken
l

15 jaar verzekerde dakgarantie
l

Interlight polycarbonaat lichtstraten
l

Veiligheid op daken

Sedum groen daken, 
zonne-energIe SyStemen

marconiweg 5, 4207 HH gorinchem
Steenhouwer 21b, 9502 eV Stadskanaal
tel. (0183) 62 10 00, tel. (0599) 41 30 19

email mail@intercoating.nl
www.intercoating.nl
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

Handig!
• Altijd dichtbij de natuur
• Altijd als enige in een verblijf
• Veel speelmogelijkheden

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

maaltijden p.p.p.d. rekening
houdend met dieet- en eetwensen

36 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl

NIEUW:
safarikampen
in Blaricum en

Vierhouten!

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 25-08-15   14:38
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bestel het
lespakket 'vallen
is ook een sport'
leren vallen zorgt voor
50% minder letsels

Vraag het pakket nu aan voor €50,- (ipv €85,-).
Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.veiligheid.nl/vallen
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• Preventief	en	curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)

• Gratis volgsysteem, door COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en de 
veiligheid weet te waarborgen.

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 25-08-15   14:13
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Raar maar waar. Met dit motto zet de Kinderboekenweek

2015 natuur, wetenschap en techniek in de schijnwerpers.

Om scholen daarop voor te bereiden, geven de

techniekcoaches van TechniekTalent.nu de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’. Bijna 300 scholen hebben

zich aangemeld.

Wetenschap & Techniek is hot. Niet eens zozeer omdat

er steeds meer vraag is naar goed opgeleide technici,

maar vooral omdat steeds duidelijker wordt dat goed

W&T-onderwijs sterk bijdraagt aan talentontwikkeling.

W&T-onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig, creatief

en slimmer, leert ze samen te werken, te communiceren

en kritisch en logisch te denken. Het ontwikkelt kortom

spelenderwijs precies die vaardigheden waar deze tijd

van technologische ontwikkelingen om vraagt. Zeker

als het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend

Leren en verankerd is in het totale onderwijsaanbod.

Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar?

Zetje in de rug

De overweldigende belangstelling voor de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’ maakt één ding helder:

heel veel basisscholen willen serieus met Wetenschap &

Techniek aan de slag maar kunnen daarbij wel een zetje

in de rug gebruiken. Directies en leerkrachten lopen met

allerlei vragen rond: waar moet ik de tijd vandaan halen?

Is de materie niet te ingewikkeld? Zijn de leermiddelen niet

te duur? Hoe neem ik W&T in mijn beleid op? Ook is de

drempel om W&T te geven is bij leerkrachten vaak hoog

omdat ze denken dat ze zelf overal antwoord op moeten

hebben. Maar bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat

het niet om goed of fout, het gaat om de zoektocht. Om het

leerproces. En zowel de leerlingen als de leerkrachten

kunnen er veel van leren.

drempels uit de weg

Om drempels weg te nemen en scholen te ondersteunen bij

het invoeren van techniekonderwijs dat beklijft, biedt

Wetenschap &
Techniek is hot.
Zelfs de 
Kinderboeken-
week 2015 heeft
het als thema.

Adv KBW_TTnu_420x297_v6.indd  1 8/26/15   9:05:45 PM

TechniekTalent.nu hulp. Kosteloos. Het landelijke netwerk

van deskundige techniekcoaches vormt daarbij een

belangrijke troef. Deze enthousiaste professionals helpen

scholen in te zien hoe makkelijk het is om techniek te

integreren in andere vakken, zoals rekenen, taal en muziek.

Laat leerlingen bijvoorbeeld bij de muziekles ontdekken

hoe de geluidsinstallatie werkt, of tijdens de gymles

nadenken over waarom de ene bal beter stuitert en verder

rolt dan de andere. Met een beetje creativiteit kom je al

heel ver. En daar zijn vaak helemaal geen dure materialen

voor nodig. Een paar houten latjes en wat plastic bekertjes

zijn bijvoorbeeld al genoeg om minivlotten te maken en

kinderen te laten ontdekken wat drijvend vermogen is.

VOOrprOeFje

De workshop ‘Hoe word ik

proefjesproof?’ laat leerkrachten

ervaren dat W&T veel minder

tijd en moeite kost dan ze misschien

denken. En brengt ze op allerlei

leuke creatieve ideeën voor hun

eigen klas. Het is slechts een

voorproefje van wat de

techniekcoaches nog meer voor een

school kunnen betekenen. Samen

met het team werken ze aan de verankering van W&T in het

totale lesprogramma. Ze brengen de uitgangssituatie van

de school in kaart en helpen vandaaruit een plan van

aanpak op te stellen. Vervolgens begeleiden ze bij het

uitvoeren van dit plan. Zodat het team weet dat het op de

goede weg is en zelf verder kan.

ZelF AAn de slAg

Voor scholen die zelf met Wetenschap & Techniek aan

de slag willen, heeft TechniekTalent.nu ook allerlei handige

digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Ook kosteloos. Zoals de

techniekscan, die laat zien waar een school staat met

techniekonderwijs en waar de verbeterpunten zitten.

Of de werkmap techniek, met leuke voorbeeldlessen,

inspirerende verhalen en achtergrondinformatie over

onder andere Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs voor

het complete aanbod.

wOrKsHOp VOlgen?

Inschrijven voor de workshops ‘Hoe word ik proefjesproof?’

is niet meer mogelijk. Maar geen nood: in het najaar

biedt TechniekTalent.nu

weer nieuwe kosteloze

workshops aan. Voor

directies en beslissers:

Goed techniekonderwijs, hoe

doe je dat? En voor leerkrachten:

Techniek in het basisonderwijs.

Makkelijker dan je denkt.

Ga voor meer informatie naar

www.techniektalent.nu/workshops.

Meer weten over de techniekcoaches en hun aanpak?

Kijk op www.techniektalent.nu/techniekcoach

Voor de Kinderboekenweek 2015 heeft het CPNB samen met

partners van het Techniekpact, waaronder TechniekTalent.nu,

het Raar maar waar lespakket ontwikkeld.

In de aanloop naar de
Kinderboekenweek
hebben bijna
300 scholen zich
aangemeld voor de
workshop ‘Hoe word
ik Proefjesproof?’

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.
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Raar maar waar. Met dit motto zet de Kinderboekenweek

2015 natuur, wetenschap en techniek in de schijnwerpers.

Om scholen daarop voor te bereiden, geven de

techniekcoaches van TechniekTalent.nu de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’. Bijna 300 scholen hebben

zich aangemeld.

Wetenschap & Techniek is hot. Niet eens zozeer omdat

er steeds meer vraag is naar goed opgeleide technici,

maar vooral omdat steeds duidelijker wordt dat goed

W&T-onderwijs sterk bijdraagt aan talentontwikkeling.

W&T-onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig, creatief

en slimmer, leert ze samen te werken, te communiceren

en kritisch en logisch te denken. Het ontwikkelt kortom

spelenderwijs precies die vaardigheden waar deze tijd

van technologische ontwikkelingen om vraagt. Zeker

als het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend

Leren en verankerd is in het totale onderwijsaanbod.

Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar?

Zetje in de rug

De overweldigende belangstelling voor de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’ maakt één ding helder:

heel veel basisscholen willen serieus met Wetenschap &

Techniek aan de slag maar kunnen daarbij wel een zetje

in de rug gebruiken. Directies en leerkrachten lopen met

allerlei vragen rond: waar moet ik de tijd vandaan halen?

Is de materie niet te ingewikkeld? Zijn de leermiddelen niet

te duur? Hoe neem ik W&T in mijn beleid op? Ook is de

drempel om W&T te geven is bij leerkrachten vaak hoog

omdat ze denken dat ze zelf overal antwoord op moeten

hebben. Maar bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat

het niet om goed of fout, het gaat om de zoektocht. Om het

leerproces. En zowel de leerlingen als de leerkrachten

kunnen er veel van leren.

drempels uit de weg

Om drempels weg te nemen en scholen te ondersteunen bij

het invoeren van techniekonderwijs dat beklijft, biedt

Wetenschap &
Techniek is hot.
Zelfs de 
Kinderboeken-
week 2015 heeft
het als thema.
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TechniekTalent.nu hulp. Kosteloos. Het landelijke netwerk

van deskundige techniekcoaches vormt daarbij een

belangrijke troef. Deze enthousiaste professionals helpen

scholen in te zien hoe makkelijk het is om techniek te

integreren in andere vakken, zoals rekenen, taal en muziek.

Laat leerlingen bijvoorbeeld bij de muziekles ontdekken

hoe de geluidsinstallatie werkt, of tijdens de gymles

nadenken over waarom de ene bal beter stuitert en verder

rolt dan de andere. Met een beetje creativiteit kom je al

heel ver. En daar zijn vaak helemaal geen dure materialen

voor nodig. Een paar houten latjes en wat plastic bekertjes

zijn bijvoorbeeld al genoeg om minivlotten te maken en

kinderen te laten ontdekken wat drijvend vermogen is.

VOOrprOeFje

De workshop ‘Hoe word ik

proefjesproof?’ laat leerkrachten

ervaren dat W&T veel minder

tijd en moeite kost dan ze misschien

denken. En brengt ze op allerlei

leuke creatieve ideeën voor hun

eigen klas. Het is slechts een

voorproefje van wat de

techniekcoaches nog meer voor een

school kunnen betekenen. Samen

met het team werken ze aan de verankering van W&T in het

totale lesprogramma. Ze brengen de uitgangssituatie van

de school in kaart en helpen vandaaruit een plan van

aanpak op te stellen. Vervolgens begeleiden ze bij het

uitvoeren van dit plan. Zodat het team weet dat het op de

goede weg is en zelf verder kan.

ZelF AAn de slAg

Voor scholen die zelf met Wetenschap & Techniek aan

de slag willen, heeft TechniekTalent.nu ook allerlei handige

digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Ook kosteloos. Zoals de

techniekscan, die laat zien waar een school staat met

techniekonderwijs en waar de verbeterpunten zitten.

Of de werkmap techniek, met leuke voorbeeldlessen,

inspirerende verhalen en achtergrondinformatie over

onder andere Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs voor

het complete aanbod.

wOrKsHOp VOlgen?

Inschrijven voor de workshops ‘Hoe word ik proefjesproof?’

is niet meer mogelijk. Maar geen nood: in het najaar

biedt TechniekTalent.nu

weer nieuwe kosteloze

workshops aan. Voor

directies en beslissers:

Goed techniekonderwijs, hoe

doe je dat? En voor leerkrachten:

Techniek in het basisonderwijs.

Makkelijker dan je denkt.

Ga voor meer informatie naar

www.techniektalent.nu/workshops.

Meer weten over de techniekcoaches en hun aanpak?

Kijk op www.techniektalent.nu/techniekcoach

Voor de Kinderboekenweek 2015 heeft het CPNB samen met

partners van het Techniekpact, waaronder TechniekTalent.nu,

het Raar maar waar lespakket ontwikkeld.

In de aanloop naar de
Kinderboekenweek
hebben bijna
300 scholen zich
aangemeld voor de
workshop ‘Hoe word
ik Proefjesproof?’

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.
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Raar maar waar. Met dit motto zet de Kinderboekenweek

2015 natuur, wetenschap en techniek in de schijnwerpers.

Om scholen daarop voor te bereiden, geven de

techniekcoaches van TechniekTalent.nu de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’. Bijna 300 scholen hebben

zich aangemeld.

Wetenschap & Techniek is hot. Niet eens zozeer omdat

er steeds meer vraag is naar goed opgeleide technici,

maar vooral omdat steeds duidelijker wordt dat goed

W&T-onderwijs sterk bijdraagt aan talentontwikkeling.

W&T-onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig, creatief

en slimmer, leert ze samen te werken, te communiceren

en kritisch en logisch te denken. Het ontwikkelt kortom

spelenderwijs precies die vaardigheden waar deze tijd

van technologische ontwikkelingen om vraagt. Zeker

als het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend

Leren en verankerd is in het totale onderwijsaanbod.

Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar?

Zetje in de rug

De overweldigende belangstelling voor de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’ maakt één ding helder:

heel veel basisscholen willen serieus met Wetenschap &

Techniek aan de slag maar kunnen daarbij wel een zetje

in de rug gebruiken. Directies en leerkrachten lopen met

allerlei vragen rond: waar moet ik de tijd vandaan halen?

Is de materie niet te ingewikkeld? Zijn de leermiddelen niet

te duur? Hoe neem ik W&T in mijn beleid op? Ook is de

drempel om W&T te geven is bij leerkrachten vaak hoog

omdat ze denken dat ze zelf overal antwoord op moeten

hebben. Maar bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat

het niet om goed of fout, het gaat om de zoektocht. Om het

leerproces. En zowel de leerlingen als de leerkrachten

kunnen er veel van leren.

drempels uit de weg

Om drempels weg te nemen en scholen te ondersteunen bij

het invoeren van techniekonderwijs dat beklijft, biedt

Wetenschap &
Techniek is hot.
Zelfs de 
Kinderboeken-
week 2015 heeft
het als thema.

Adv KBW_TTnu_420x297_v6.indd  1 8/26/15   9:05:45 PM

TechniekTalent.nu hulp. Kosteloos. Het landelijke netwerk

van deskundige techniekcoaches vormt daarbij een

belangrijke troef. Deze enthousiaste professionals helpen

scholen in te zien hoe makkelijk het is om techniek te

integreren in andere vakken, zoals rekenen, taal en muziek.

Laat leerlingen bijvoorbeeld bij de muziekles ontdekken

hoe de geluidsinstallatie werkt, of tijdens de gymles

nadenken over waarom de ene bal beter stuitert en verder

rolt dan de andere. Met een beetje creativiteit kom je al

heel ver. En daar zijn vaak helemaal geen dure materialen

voor nodig. Een paar houten latjes en wat plastic bekertjes

zijn bijvoorbeeld al genoeg om minivlotten te maken en

kinderen te laten ontdekken wat drijvend vermogen is.

VOOrprOeFje

De workshop ‘Hoe word ik

proefjesproof?’ laat leerkrachten

ervaren dat W&T veel minder

tijd en moeite kost dan ze misschien

denken. En brengt ze op allerlei

leuke creatieve ideeën voor hun

eigen klas. Het is slechts een

voorproefje van wat de

techniekcoaches nog meer voor een

school kunnen betekenen. Samen

met het team werken ze aan de verankering van W&T in het

totale lesprogramma. Ze brengen de uitgangssituatie van

de school in kaart en helpen vandaaruit een plan van

aanpak op te stellen. Vervolgens begeleiden ze bij het

uitvoeren van dit plan. Zodat het team weet dat het op de

goede weg is en zelf verder kan.

ZelF AAn de slAg

Voor scholen die zelf met Wetenschap & Techniek aan

de slag willen, heeft TechniekTalent.nu ook allerlei handige

digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Ook kosteloos. Zoals de

techniekscan, die laat zien waar een school staat met

techniekonderwijs en waar de verbeterpunten zitten.

Of de werkmap techniek, met leuke voorbeeldlessen,

inspirerende verhalen en achtergrondinformatie over

onder andere Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs voor

het complete aanbod.

wOrKsHOp VOlgen?

Inschrijven voor de workshops ‘Hoe word ik proefjesproof?’

is niet meer mogelijk. Maar geen nood: in het najaar

biedt TechniekTalent.nu

weer nieuwe kosteloze

workshops aan. Voor

directies en beslissers:

Goed techniekonderwijs, hoe

doe je dat? En voor leerkrachten:

Techniek in het basisonderwijs.

Makkelijker dan je denkt.

Ga voor meer informatie naar

www.techniektalent.nu/workshops.

Meer weten over de techniekcoaches en hun aanpak?

Kijk op www.techniektalent.nu/techniekcoach

Voor de Kinderboekenweek 2015 heeft het CPNB samen met

partners van het Techniekpact, waaronder TechniekTalent.nu,

het Raar maar waar lespakket ontwikkeld.

In de aanloop naar de
Kinderboekenweek
hebben bijna
300 scholen zich
aangemeld voor de
workshop ‘Hoe word
ik Proefjesproof?’

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.
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Raar maar waar. Met dit motto zet de Kinderboekenweek

2015 natuur, wetenschap en techniek in de schijnwerpers.

Om scholen daarop voor te bereiden, geven de

techniekcoaches van TechniekTalent.nu de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’. Bijna 300 scholen hebben

zich aangemeld.

Wetenschap & Techniek is hot. Niet eens zozeer omdat

er steeds meer vraag is naar goed opgeleide technici,

maar vooral omdat steeds duidelijker wordt dat goed

W&T-onderwijs sterk bijdraagt aan talentontwikkeling.

W&T-onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig, creatief

en slimmer, leert ze samen te werken, te communiceren

en kritisch en logisch te denken. Het ontwikkelt kortom

spelenderwijs precies die vaardigheden waar deze tijd

van technologische ontwikkelingen om vraagt. Zeker

als het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend

Leren en verankerd is in het totale onderwijsaanbod.

Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar?

Zetje in de rug

De overweldigende belangstelling voor de workshop

‘Hoe word ik proefjesproof?’ maakt één ding helder:

heel veel basisscholen willen serieus met Wetenschap &

Techniek aan de slag maar kunnen daarbij wel een zetje

in de rug gebruiken. Directies en leerkrachten lopen met

allerlei vragen rond: waar moet ik de tijd vandaan halen?

Is de materie niet te ingewikkeld? Zijn de leermiddelen niet

te duur? Hoe neem ik W&T in mijn beleid op? Ook is de

drempel om W&T te geven is bij leerkrachten vaak hoog

omdat ze denken dat ze zelf overal antwoord op moeten

hebben. Maar bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat

het niet om goed of fout, het gaat om de zoektocht. Om het

leerproces. En zowel de leerlingen als de leerkrachten

kunnen er veel van leren.

drempels uit de weg

Om drempels weg te nemen en scholen te ondersteunen bij

het invoeren van techniekonderwijs dat beklijft, biedt

Wetenschap &
Techniek is hot.
Zelfs de 
Kinderboeken-
week 2015 heeft
het als thema.
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TechniekTalent.nu hulp. Kosteloos. Het landelijke netwerk

van deskundige techniekcoaches vormt daarbij een

belangrijke troef. Deze enthousiaste professionals helpen

scholen in te zien hoe makkelijk het is om techniek te

integreren in andere vakken, zoals rekenen, taal en muziek.

Laat leerlingen bijvoorbeeld bij de muziekles ontdekken

hoe de geluidsinstallatie werkt, of tijdens de gymles

nadenken over waarom de ene bal beter stuitert en verder

rolt dan de andere. Met een beetje creativiteit kom je al

heel ver. En daar zijn vaak helemaal geen dure materialen

voor nodig. Een paar houten latjes en wat plastic bekertjes

zijn bijvoorbeeld al genoeg om minivlotten te maken en

kinderen te laten ontdekken wat drijvend vermogen is.

VOOrprOeFje

De workshop ‘Hoe word ik

proefjesproof?’ laat leerkrachten

ervaren dat W&T veel minder

tijd en moeite kost dan ze misschien

denken. En brengt ze op allerlei

leuke creatieve ideeën voor hun

eigen klas. Het is slechts een

voorproefje van wat de

techniekcoaches nog meer voor een

school kunnen betekenen. Samen

met het team werken ze aan de verankering van W&T in het

totale lesprogramma. Ze brengen de uitgangssituatie van

de school in kaart en helpen vandaaruit een plan van

aanpak op te stellen. Vervolgens begeleiden ze bij het

uitvoeren van dit plan. Zodat het team weet dat het op de

goede weg is en zelf verder kan.

ZelF AAn de slAg

Voor scholen die zelf met Wetenschap & Techniek aan

de slag willen, heeft TechniekTalent.nu ook allerlei handige

digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Ook kosteloos. Zoals de

techniekscan, die laat zien waar een school staat met

techniekonderwijs en waar de verbeterpunten zitten.

Of de werkmap techniek, met leuke voorbeeldlessen,

inspirerende verhalen en achtergrondinformatie over

onder andere Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs voor

het complete aanbod.

wOrKsHOp VOlgen?

Inschrijven voor de workshops ‘Hoe word ik proefjesproof?’

is niet meer mogelijk. Maar geen nood: in het najaar

biedt TechniekTalent.nu

weer nieuwe kosteloze

workshops aan. Voor

directies en beslissers:

Goed techniekonderwijs, hoe

doe je dat? En voor leerkrachten:

Techniek in het basisonderwijs.

Makkelijker dan je denkt.

Ga voor meer informatie naar

www.techniektalent.nu/workshops.

Meer weten over de techniekcoaches en hun aanpak?

Kijk op www.techniektalent.nu/techniekcoach

Voor de Kinderboekenweek 2015 heeft het CPNB samen met

partners van het Techniekpact, waaronder TechniekTalent.nu,

het Raar maar waar lespakket ontwikkeld.

In de aanloop naar de
Kinderboekenweek
hebben bijna
300 scholen zich
aangemeld voor de
workshop ‘Hoe word
ik Proefjesproof?’

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.
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1000-21-5000-1619 KP Kleur:

Bij OHM in Leiden staat de klant centraal en is persoonlijke betrokkenheid een sterk punt.

Zij geven onze dienstverlening een acht en daar zijn we trots op. OHM groeit.

Om de excellente kwaliteit te blijven leveren zijn we op zoek naar een tweetal collega’s:

 een specialist PZ (24 tot 30 uur per week, max. schaal 7)

 een ervaren specialist bedrijfsvoering FZ (fulltime, max. schaal 10)

Voor meer informatie zie www.ohm.nl/vacatures

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

•
•
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1000-21-5000-1067 AVS KP 2015-2016-01 Kleur:

Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken is voor de zelfstandige
basisschool KBS Laurentius te Breda op zoek naar een
enthousiaste, daadkrachtige

Katholieke
Basisschool
Laurentius

Functie-eisen:
• Ervaring als	directeur van	een grotere	(basis)school
• Academisch	werk-	en	denkniveau
• Bereidheid tot	inschrijving of	ingeschreven staan	in
Schoolleidersregister	

• Communicatief sterk
• Kennis van	de	actuele	ontwikkelingen	binnen het	onderwijs
• Aantoonbare	ervaring met het managen van	veranderings-
processen

• Draagt	eindverantwoordelijkheid voor	de	uitvoering van het
beleid met	betrekking tot	financiën,	kwaliteit van	onderwijs,
personeel	en	facilitair management

• Ervaring met	onderwijsinnovatie	binnen	een	(basis)school
• Is het	“visitekaartje” van	de	s		 chool	en	dient	de school
op	een enthousiaste	wijze naar	buiten toe te	kunnen
vertegenwoordigen

• Is	graag	bereid om over	de	visie van	de school te
communiceren	en	deze	verdergaand te	implementeren

Totale	vacaturetekst is te	lezen op	
www.deleuksteschoolvannederland.nl/vacature

DIRECTEUR
(1,0 wtf per 1 maart 2016)

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Op zoek naar
een nieuwe collega?

U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand! Vacatures uit Kader Primair

kunnen gratis doorgeplaatst worden.
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Uitgelicht

thema _ Duurzaam schoolgebouw
Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog geen

storm, maar het kan wel. Betere samenwerking tussen

schoolbesturen, gemeenten en bedrijfsleven is een

voorwaarde. “Geld is uiteindelijk altijd leidend.”

pagina 12

achtergrond _ 40-urige werkweek
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs

een 40-urige werkweek. Een van de onderdelen uit de

cao bedoeld om de werkdruk te verlichten. “Het heeft

tijd nodig en je moet het blijven uitleggen. Maar dat doe

ik graag.” pagina 32

Actueel

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

basisregistratie

EVC voor schoolleiders

Bij afspraken in de cao is de registratie van schoolleiders verplicht gesteld. 

Alleen inschrijven in het register is hierbij niet voldoende. Om objectief aan te

tonen dat u voldoet aan de registratiecriteria, kunt u bij ons een EVC-traject 

voor de beroepsstandaard Schoolleider primair onderwijs doorlopen.

Postadres postbus 8005, 7550 KA Hengelo ov  

E-mail info@libereaux.nl 

Internet www.libereaux.nl

Meer informatie?
www.libereaux.nl/schoolleiders

De meest efficiënte weg naar basisregistratie

Zo werkt het:
• Uw werkervaring wordt afgezet tegen de beroepsstandaard

Schoolleider primair onderwijs
• U ontvangt een persoonlijke EVC-rapportage met een 

beschrijving van uw ervaring
• U biedt uw EVC-rapportage aan bij de Stichting

Schoolleidersregister PO
• De titel ‘Registerdirecteur Onderwijs’ wordt aan u toegekend

EVC-traject:
• Kennis en vaardigheden aantonen voor basisregistratie
• Onder persoonlijke begeleiding van Libereaux
• Doorlooptijd van het traject is ongeveer 12 weken
• De totale tijdsinvestering ligt tussen de 15 en 30 uur

Extra:
• 5 jaar kosteloos gebruik van het e-Portfolio DITKANIK.NU

(voor herregistratie)
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