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Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Omdat de regelgeving in de wet momenteel weinig ruimte laat,

is het monitoren via een controlesysteem als InvalPool haast

noodzakelijk. InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de

nieuwe wetgeving. Om er zeker van te zijn dat de juiste

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool

getoetst en goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

Met de signalering- en monitorfunctie binnen InvalPool krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige

wetgeving én de afspraken uit de cao 2016-2017!

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

in één pool. Hierdoor is het programma ook geschikt voor trans-

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: voorkeursinvaller opgeven, diverse

management rapportages, reisafstand, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zien hoe het

programma werkt? Neem dan contact met ons op.

In korte tijd laten wij u het programma zien.

Een kleine tijdsinvestering die u in de toekomst

veel tijd en gemak kan opleveren.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas
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Uitgelicht
thema _ De knip verzachten
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege

vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na

groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige

jongeren die meer gefundeerde en betere keuzes maken.”

Winst is ook dat basis- en voortgezet onderwijs veel van

elkaar leren als ze samen optrekken. pagina 14

interview _ Leiderschapslessen uit
de prehistorie
Veel van ons gedrag wordt bepaald door oerinstincten

overgeleverd uit het stenen tijdperk. Daarom kunnen we

leren van het leiderschap in de oertijd, stelt Mark van

Vugt, hoogleraar evolutionaire en organisatiepsycho-

logie. “Groepsbeloningen werken beter dan individuele

bonussen.” pagina 28

achtergrond _ Het team ‘in de flow’
Teamleden ervaren een gezamenlijke flow als zij samen-

werken aan een collectieve ambitie en daarbij moeiteloos

op elkaar aansluiten. Dat stimuleert de schoolontwikkeling.

“De positiviteit en praktische aanpak van het Teamflow-

concept zijn elementen die me bijzonder

aanspreken.” pagina 32

actueel

3 Dekker: 9 miljoen voor zomerscholen in 2017
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4 School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict
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Vreedzame school ontwikkelt lesbrief, SchoolTV informeert

Foto omslag: (Brug)leerlingen komen het Assink Lyceum in Haaksbergen binnen.

thema _ Hoe objectief is het schooladvies?
Gelijke kansen voor alle kinderen, daar streven we naar.

Of je ouders nu hoog of laag zijn opgeleid en wel of niet in

Nederland zijn geboren. Maar zowel de OESO als de

onderwijsinspectie waarschuwen dat de kansenongelijkheid

toeneemt. Welke rol speelt het schooladvies hierin?

pagina 18
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Een frisse start

Het schooljaar is weer begonnen. Meestal is dit een moment van verwachting.

Een frisse start met zin in nieuwe dingen die komen gaan. Voor een aantal

leerlingen is het ook spannend. Starten bij een nieuwe leraar, starten in je

laatste jaar basisschool en toewerken naar de eindtoets. Of beginnen in

de brugklas. En in een aantal gevallen ook starten op een plek waar je niet

gedacht had te zullen zijn. Soms veroorzaakt door migratie, verhuizing of

andere persoonlijke omstandigheden. Maar soms ook door noodzakelijke

plaatsing op een school in verband met het ontvangen van Passend onderwijs.

Of door op een ander niveau of juist helemaal niet toegelaten te zijn op de

vo-school van advies of keuze. Verder kunnen een versnelling of vertraging in

het eigen leerproces of het krijgen van thuisonderwijs aan de orde zijn.

Een aantal leerlingen komt ook niet op school. Vanwege ziekte of een calami-

teit, maar soms ook door allerlei omstandigheden waardoor zij langere of

kortere tijd thuis zijn komen te zitten. Er zijn nog altijd rond de vijftienduizend

thuiszitters in ons land. Dat is een flinke groep. Er wordt hard gewerkt om

voor alle leerlingen het recht op Passend onderwijs – al dan niet in combinatie

met zorg – in te vullen. Vanuit het ministerie van OCW wordt dit extra

ondersteund.

Als schoolleider bent u een belangrijke schakel om onderwijs voor deze

leerlingen mogelijk te maken. Soms betekent dit dat u veel vraagt van uzelf

en uw team in het belang van deze leerling die uw steun nodig heeft. Dan is

al uw inspiratie en competentie nodig, want ongewone vraagstukken vragen

vaak om ongewone oplossingen. Het vraagt een koppeling van uw passie en

professionaliteit om het verschil te kunnen maken. Want uiteindelijk willen

we toch aan het begin van het schooljaar ieder kind op de goede plek in ons

onderwijs zien. _

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

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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actueel

staatssecretaris wil gevoed worden en blijven door schoolleiders

Boeiend open gesprek tussen
Sander Dekker en AVS Ledenraad
Staatssecretaris Sander Dekker ging vlak voor de zomervakantie in gesprek
met de AVS Ledenraad over de Staat van de Schoolleider, OCW-beleid,
vluchtelingenonderwijs, vervanging in de school en goed werkgeverschap.
“Enorm leuk gesprek met de ledenraad”, twitterde hij na afloop. Dekker gaf
aan graag gevoed te (blijven) worden met de uitdagingen waar schoolleiders
voor staan.

De staatssecretaris bena-
drukte dat het goed is dat
er nu ook een Staat van de
Schoolleider is. “De school-
leider is een onmisbare
schakel. Goede leraren moe-
ten gecoacht worden en
de ruimte krijgen om hun
werk goed te doen. Daarvoor
zijn schoolleiders cruciaal.”
Professionalisering is daarbij
belangrijk, zei hij. Dekker
vindt dat schoolleiders de
afgelopen jaren te weinig
aandacht hebben gekregen
(‘een blinde vlek’). De AVS
Ledenraad geeft aan behoefte
te hebben aan een beurs voor
schoolleiders, met taak- en
lesvrijstellingen en ruimte
voor leren in netwerken.
Dekker vindt de rol van
de schoolleider ook bij het
kerncurriculum en Onder-
wijs2032 belangrijk. En hij
is onder de indruk van hoe
het veld de schouders zet
onder het onderwijs aan

vluchtelingen. Hij noemt zelf
het knelpunt dat scholen
geen bekostiging krijgen
als ze minder dan vier asiel-
leerlingen opvangen. Deze
drempel in de bekostiging is
ontstaan vanuit het idee om
scholen te stimuleren om
deze kinderen te clusteren
voor taalonderwijs. “Asiel-
kinderen pikken de taal beter
op als ze in een aparte (scha-
kel)klas zitten.” Schoolleiders
zien ook juist de socialisatie
en integratie bij directe
instroom in reguliere klassen
als een kans.

Vervanging
Een ander hot topic is de erva-
ren problematiek rondom
vervanging en de Wet Werk
& Zekerheid (WWZ), zoals
die vanaf 1 juli voor het
bijzonder onderwijs geldt.
Dekker: “Een lastig thema.
De WWZ is het resultaat
van een sociaal akkoord.”

De ledenraadsleden geven
aan dat het vaak moeilijk is
vervangers te vinden door
de regels en beperkingen.
Ze hebben er wel begrip voor
dat besturen willen voorko-
men dat ze verplichtingen
aangaan met leraren waarbij
onwenselijke financiële knel-
punten kunnen ontstaan. Een
schoolleider geeft aan dat hij
in sommige gevallen voor de
klas moet staan en dat zijn
eigen werk dan blijft liggen.
Of hij moet leerlingen naar
huis sturen. Dekker: “Leerlin-
gen mogen hier niet de dupe
van worden.”

Register voor besturen
Een andere schoolleider
geeft aan zich vaak in een
spagaat te voelen zitten tus-
sen het bestuur en het team.
De ledenraad oppert de
mogelijkheid van een register
voor schoolbesturen. Want
er is nu geen toetsing voor

bestuurders. En in het kader
van het professionaliseren
van de sector zou dit wel
passend zijn. Dekker is niet
tegen een kwalificatie voor
bestuurders. Hij herkent dat
bestuurders soms te ver van
de werkvloer afstaan. De
staatssecretaris wijst in deze
context op het naderende
nieuwe inspectietoezicht,
waarin ook de rol en (grotere)
verantwoordelijkheid van
de bestuurders benadrukt
wordt.
AVS-voorzitter Petra van
Haren vraagt de staatssecre-
taris ten slotte waar hij trots
op is in de sector primair
onderwijs en waar vooral nog
aandacht aan besteed moet
worden. Dekker geeft een
groot compliment voor wat
er de afgelopen twee à drie
jaar is gebeurd op het gebied
van onderwijs. Scholen zijn
actief in het ontwikkelen van
talenten. Hij ziet nog graag
een goed professionalise-
ringsprogramma ontwikkeld
met ook meer ruimte en
middelen voor het verbeteren
van leraren, zodat er meer
masters en academici voor de
klas komen. _

Lees het volledige verslag van
het gesprek met Dekker op
www.avs.nl/artikelen/boeien-
dopengesprektussensander-
dekkerenavsledenraad

Foto’s: Gerard Helt
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leerachterstanden wegwerken

Dekker: 9 miljoen voor zomerscholen in 2017
Staatssecretaris Dekker stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor
zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die op hun rapport
net tekort kwamen maar twee keuzes: zittenblijven of overgaan naar een lager
niveau. Tegenwoordig is er een alternatief voor vo-scholen: leerlingen kunnen
naar een zomerschool om hun leerachterstand weg te werken.

Op dit moment blijft 5,3 pro-
cent van de leerlingen in het
voorgezet onderwijs zitten.
Dekker: “Zittenblijven is voor
veel leerlingen erg demotive-
rend. Vaak blijft een leerling
op één of twee vakken zitten.
Het is zonde als hij of zij een
heel jaar moet overdoen.
Zomerscholen zijn dan een
uitkomst. Ruim vier op de vijf

leerlingen die aan een zomer-
school meedoet, gaat alsnog
over naar de volgende klas.”

Flinke stijging
Het aantal zomerscholen
stijgt de laatste jaren flink.
Op initiatief van de VO-raad
en CNV Onderwijs zijn in
2013 en 2014 pilots georgani-
seerd. Na het succes van deze

pilots zijn deze bijspijkercur-
sussen nu in het hele land te
vinden. In 2015 hebben ruim
3.000 leerlingen van 260
vo-scholen een programma
gevolgd om hun leerachter-
stand weg te werken. In 2016
hebben 310 vo-scholen een
zomerschoolprogramma
opgezet voor meer dan
13.000 leerlingen.

vanaf januari 2017 proefdraaien

Ook po krijgt digitaal
verzuimregister
Net als in andere onderwijssectoren gaat het primair
onderwijs in de nabije toekomst ook met een digitaal
verzuimregister werken. Vanaf 1 januari 2017 wordt
hiermee proefgedraaid op een aantal basis- en
sbo-scholen. Scholen voor (voortgezet) speciaal
onderwijs zijn vanaf 1 januari 2017 al verplicht om
het leerlingenverzuim te melden via het digitale
verzuimregister.

Een digitaal verzuimregister helpt om verzuim goed in beeld
te krijgen en het aantal thuiszittende leerlingen terug te drin-
gen. Scholen kunnen verzuim sneller melden, zodat eerder
actie mogelijk is. Ook komt er zo een uniforme werkwijze voor
het registreren van verzuim. Dit leidt tot betere informatie op
landelijk niveau.
Voor het proefdraaien in een aantal gemeenten vanaf 1 januari
2017 dienen de leerlingenadministratiesystemen te worden
aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de soft-
wareleveranciers, zodat per 1 januari 2017 alle softwarepak-
ketten zijn aangepast. Na de zomer ontvangen scholen meer
informatie. _

in teken van persoonlijk leiderschap

Nationale Schoolleiders
Top op 8 oktober
De Nationale Schoolleiders Top (NST) voor het
primair onderwijs op 8 oktober staat in het teken van
persoonlijk leiderschap. Wat zijn dromen en drijfveren
van schoolleiders? Benieuwd naar de doorbraken
van collega-schoolleiders? Of van leiders uit het
bedrijfsleven, de wetenschap, sport en cultuur?
Het komt allemaal aan de orde.

Ontmoetingen, gesprekken en persoonlijke ervaringen staan
centraal. Anderen inspireren en geïnspireerd worden is het
doel van deze top. Een van de sprekers is Gerard Kemkers,
voormalig coach van Ireen Wüst en Sven Kramer. Hij vertelt
hoe hij topsporters motiveert. De NST PO krijgt een vervolg in
regionale bijeenkomsten.
De top is aangemerkt als bron voor informeel leren door het
Schoolleidersregister PO. Het sluit gedeeltelijk aan bij de pro-
fessionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Leiding-
geven aan verandering’, en kan onderdeel uitmaken van de
ontwikkeling van schoolleiders op deze thema’s via informeel
leren in het kader van de herregistratie in het Schoolleiders-
register PO. _

Meer informatie en aanmelden:
www.nationaleschoolleiderstop.nl/primair-onderwijs

Op zomerscholen krijgen leer-
lingen in de vakantie intensieve
en persoonlijke begeleiding,
gericht op een beperkt aantal
vakken, zodat ze zich de vereis-
te leerstof eigen kunnen maken.
Leerlingen kunnen zo in één of
twee weken voorkomen dat zij
blijven zitten. De school bepaalt
of een leerling deelneemt aan
het zomerprogramma, stelt de
overgangstoets samen en zal
uiteindelijk ook beslissen of
de leerling doorgaat naar het
volgende leerjaar. Sommige
scholen kiezen ervoor om de
bijspijkercursus al in de lente te
organiseren. _

3k ader prim air september 2016
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m@zl succesvol en effectief

Nieuwe methode voor aanpakken
ziekteverzuim leerlingen
Een proef van de GGD West-Brabant om vo-scholen te helpen bij het tegengaan
van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold.
De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid,
meldt het VNG Magazine.

Het project Medische Advi
sering Ziekgemelde Leerling
(M@ZL) is een effectieve
methode voor een integrale
aanpak van ziekteverzuim
bij scholieren die zich vaker

of langdurig ziek hebben
gemeld. In M@ZL werken
mentor, jeugdarts, ouder,
kind en leerplichtambtenaar
samen. Uitgangspunt is dat
de leerling die zich ziek

meldt vanaf het begin serieus
genomen wordt en dat de
school in gesprek gaat met
de leerling en zijn ouders.
Ouders van leerlingen die
minimaal vier keer in een

kwartaal of langer dan zeven
schooldagen aaneengesloten
ziek thuis blijven, moeten op
gesprek komen. Samen met
alle betrokkenen wordt ver
volgens een plan voor gelei
delijke terugkeer gemaakt en
uitgevoerd. Bij leerlingen met
een ‘verzuimgeschiedenis’ is
de kans daarop twee keer zo
groot als bij jongeren zonder
frequent verzuim.
De M@ZL is vooral getest in
het vmbo, maar de GGD wil
volgend jaar ook een proef
beginnen in het primair
onderwijs. _

vreedzame school ontwikkelt lesbrief, schooltv informeert

School en Veiligheid geeft tips voor
omgaan met Turks conflict in klas
De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van
Gülen hebben impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van
Turkse komaf. De Stichting School en Veiligheid geeft op haar website tips om
met het Turkse conflict om te gaan op school.

Het kan zijn dat er onzeker
heid heerst, iemand een
familielid heeft verloren of
dat een leerling (of familie)
wordt bedreigd. Door de
couppoging zijn de verhou
dingen op scherp komen te
staan tussen kinderen en/of
ouders die zich met verschil
lende groepen associëren.
Dit kan over en weer leiden
tot pestgedrag. De Stichting
School en Veiligheid raadt
daarom aan het sentiment
in de klas en de gevoelig
heden te peilen in een open
gesprek. De schoolleider
speelt daarbij een rol als de
persoon die duidelijke lijnen
en grenzen moet trekken
en die leraren steunt in hun
aanpak.

Het is goed om eerst met het
team te bespreken hoe er
wordt ingegaan op eventuele
spanningen onder Neder
landsTurkse leerlingen,
zodat leraren zich kunnen
bezinnen op een aanpak. Ook
is het goed te bekijken of er
achtervang georganiseerd
kan worden of dat het beter
is als de mentor of docent
maatschappijleer er op
ingaat.

Taskforce
Het ministerie van OCW
heeft de afgelopen weken
een taskforce samengesteld
die actief scholen benaderd
in steden waar een grote
Turkse gemeenschap is.
De Vreedzame school

ontwikkelde een gratis les
brief voor scholen en leraren
die in de klas stil willen staan
bij de gebeurtenissen in Tur
kije en de nasleep daarvan.

Met een speciale editie van
‘Nieuwsuur in de klas’ op de
website van NTR Schooltv
worden scholieren (vo) geïn
formeerd over de situatie
in Turkije. Hierover kun
nen leraren vervolgens met
hun leerlingen in gesprek.
Schooltv wil in samenwer
king met Nieuwsuur (NOS)
met korte educatieve web
video’s docenten tegemoet
komen door actualiteiten en
educatie vaker met elkaar te
verbinden.
Schoolleiders die vragen heb
ben over de manier waarop
zij op school met hun leerlin
gen in gesprek kunnen gaan,
kunnen contact opnemen
met de helpdesk van Stich
ting School en Veiligheid en/
of de AVS Helpdesk. _

Meer informatie:
www.schoolenveiligheid.nl/
actueel/spanningenklas
couppogingturkije
http://vreedzameschool.nl/
lesmaterialen/lesbrieven
www.schooltv.nl/programma/
nieuwsuurindeklas
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in verband met nieuwe cao po

Tijdelijke voorziening Vervangingsfonds
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over
de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017.

Op 1 juli 2016 is de CAO PO
2016-2017 ondertekend en
ingegaan. Op dezelfde datum
werd de Wet Werk & Zeker-
heid van kracht voor alle
bijzondere besturen. Binnen
de cao hebben de sociale
partners meer (en nieuwe)
mogelijkheden opgenomen
voor deze schoolbesturen om

invulling te geven aan hun
vervangingsbeleid.
Om het scholenveld de
garantie te bieden dat hun
declaraties die verband
houden met de nieuwe con-
tractvormen op korte termijn
(vanaf september 2016 met
terugwerkende kracht vanaf
1 juli 2016) kunnen worden

verwerkt en bekostigd zal het
Vervangingsfonds een tijde-
lijke voorziening inrichten.
In de brief informeren de
sociale partners Dekker over
de keuzes die zij gemaakt
hebben om schoolbesturen
in staat te stellen om het
vervangingsbeleid optimaal
in te kunnen richten en de

mogelijke gevolgen die op
tijdelijke basis op kunnen
treden ten aanzien van de
administratieve last en recht-
matigheid. _

De brief is te downloa-
den via www.avs.nl/dos-
siers/personeelsbeleid/
vervangingsfonds

studiegroep duurzame groei adviseert meer te investeren

Schoolleiders en leraren hebben grote
impact op leerwinst leerlingen
De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame groei heeft voor de
volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen
aan duurzame welvaartsgroei. Op het terrein van onderwijs adviseert de
studiegroep de overheid meer te investeren in schoolleiders, leraren en
bestuurders. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van deze professionals
cruciaal is voor de leerwinst die leerlingen boeken.

Zowel voor leraren als
– meer recent – voor school-
leiders, is een significante
en in omvang behoorlijke
impact op de leerwinst aan-
getoond. Ander onderzoek
toont aan dat de profes-
sionals daarnaast impact
hebben op non-cognitieve
uitkomsten zoals verzuim,
schorsingen, studietempo en
het voorkomen van voortij-
dig schoolverlaten.

Kwaliteit
Het advies van de Studie-
groep Duurzame groei stelt
dat er te weinig aandacht
is voor de kwaliteit van

schoolleiders en -bestuur-
ders. Voor schoolleiders is
de afgelopen kabinetsperi-
oden veel minder aandacht
geweest dan voor leraren.
Terwijl de onderwijsin-
spectie constateert dat er
grote verschillen zijn in de
kwaliteit van schoolleiders
in Nederland. Meer dan een
derde scoort onder de stan-
daard op een of meer compe-
tenties en er zijn maar wei-
nig schoolleiders die goed of
excellent scoren, aldus het
rapport van de studiegroep.
Opvallend, omdat school-
leiders in ‘De Staat van de
Schoolleider’ aangeven in

(zeer) hoge mate of voldoen-
de te beschikken over de ver-
eiste basiscompetenties.
Om de kwaliteit te verster-
ken, kunnen volgens de
studiegroep beroepsstan-
daarden voor schoolleiders
worden opgesteld, aange-
scherpt of geconcretiseerd.
Op basis hiervan kan dan
ook het opleidingsaan-
bod voor schoolleiders
en bestuurders worden
doorontwikkeld en een
inwerkprogramma voor alle
startende schoolleiders ver-
plicht worden gesteld. Voor
die schoolleiders die vol-
doen aan de aangescherpte

beroepsstandaarden, kunnen
vervolgens de beloningen
worden verhoogd, stelt de
studiegroep.
In het adviesrapport staat
dat bijna 40 procent van de
schoolleiders aangeeft dat
de beoordelingsgesprekken
met hun schoolbestuur niet
hebben geleid tot concrete
maatregelen om hun pro-
fessionele ontwikkeling te
ondersteunen.
Het rapport beveelt een pool
van excellente bestuurders
en schoolleiders aan die kan
worden ingezet voor het
bieden van extra ondersteu-
ning aan zwakke scholen en
achterstandsscholen. Een
hogere beloning voor lera-
ren kan helpen om goede
leraren voor achterstands-
scholen aan te trekken en te
behouden. _

Het adviesrapport van de
Studiegroep Duurzame
groei is terug te vinden op
www.avs.nl/artikelen/school-
leidersenlerarengroteimpac-
topleerwinstleerlingen
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input gevraagd voor advies

Onderwijsraad verkent
centraal stellen leerling
Hoe wenselijk is het steeds meer centraal stellen
van leerlingen? Werpt het stelsel belemmeringen
op waardoor de leerling niet centraal staat in het
onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken
op verzoek van de regering. Schoolleiders kunnen
een bijdrage leveren aan dit advies door voor
1 oktober schriftelijke te reageren.

Op steeds meer manieren wordt de leerling centraal gesteld
in het onderwijs. De aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar
excellente leerlingen of juist leerlingen met een achterstand.
Recentelijk klinkt – onder noemers als leerlinggericht
onderwijs, maatwerk en gepersonaliseerd leren – opnieuw
de roep om de leerling meer centraal te stellen. Tegelijkertijd
zijn de mogelijkheden voor maatwerk ook begrensd in ons
systeem, onder andere door de institutionele vormgeving van
het onderwijs. _

De Onderwijsraad gaat hierover een advies opstellen. Input
hiervoor is wenselijk. Schriftelijke reacties kunnen tot 1 okto-
ber 2016 gestuurd worden naar leerling@onderwijsraad.nl

‘onderwijs is een fijn onderwerp’

Djanko nieuwe cartoonist Kader Primair
Djanko (Herman Jan Couwenberg, 1960) volgt Jos Collignon op als cartoonist in Kader Primair.

De tekenaar begon na zijn
rechtenstudie met het
maken van cartoons en
strips. In 1988 startte hij
als cartoonist bij het Vrije
Volk met het maken van
een dagelijkse actuele teke-
ning. Later maakte hij de
dagelijkse cartoon voor het
Rotterdams Dagblad en het
AD. Behalve voor dagbladen,
werkt(e) Djanko ook voor
landelijke en plaatselijke
overheidsinstellingen, bedrij-
ven en tijdschriften en vak-
bladen zoals de VPRO Gids,

FNV-bladen, Intermediair
PW, Arts & Auto, Esta, Arbo,
Eigen Huis Magazine, AEDES
Magazine, CJP-Magazine

en Feyenoord Magazine.
Hij publiceerde de cartoon-
boeken ‘Hoera ik werk’ en
‘Zinloos geluk’ en won in
2005 de Junior Inktspotprijs,
het kleine broertje van de
Inktspotprijs, die wordt
uitgereikt aan de tekenaar
van de beste politieke teke-
ning van een jaar. De Junior
Inktspotprijs wordt gekozen
door leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs.
Over zijn nieuwe uitdaging
bij de AVS zegt hij: “Onder-
wijs is een fijn onderwerp,

omdat iedereen er op enige
manier mee te maken heeft
of heeft gehad. En er veran-
dert voortdurend van alles,
wat stof oplevert voor het
maken van tekeningen. Ik
hoop dat ik er zelf ook wat
van leer.”
Djanko treedt verder met
enige regelmaat op als stand-
up-cartoonist tijdens bijeen-
komsten. Daarnaast schrijft
hij soms ook scenario’s voor
strips en films en schrijft,
componeert, speelt en zingt
hij liedjes. _

behoeften en prioriteiten peilen

Vragenlijst voor ouders
over kindcentrum
Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst ontwikkeld
waarmee scholen de behoeften en prioriteiten van
ouders rondom een kindcentrum in beeld kunnen
brengen. Schoolleiders kunnen de vragenlijst
eenvoudig online aanmaken en uitzetten.

De vragenlijst kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de voor-
bereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of
voor de voortgang in de uitvoeringsfase. De resultaten wor-
den direct gepresenteerd op een overzichtelijke webpagina.
Daarin worden de opvattingen van de ‘eigen’ ouders afgezet
tegen een landelijke benchmark, in toegankelijke infograp-
hics. Schoolleiders kunnen ook enkele eigen vragen aan
de vragenlijst toevoegen om de lokale context goed mee te
nemen. De vragenlijst is te vinden op www.kindcentra2020.nl/
vragenlijst-voor-ouders

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt de leergang
Directeur Integraal Kindcentrum aan in samenwerking met
het Landelijk Expertisepunt Kindcentra. Er is nog plaats voor
deelnemers op locatie Vlodrop (Limburg) vanaf 27/28 septem-
ber 2016. De leergang is ook te volgen op locatie Amersfoort
vanaf 20/21 maart 2017. www.avs.nl/ikc
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illustratie _ djanko
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Hoe ziet uw schoolgebouw 
er over 10 jaar uit?

REIS MET PROPENDUM NAAR EEN 
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE
Professionaliseer de huisvesting van uw school
met Propendum, hét bureau gespecialiseerd in
onderwijshuisvesting. 
Bent u directeur of (bovenschools) manager in
het primair onderwijs? Ontwikkel samen met uw
bestuur een duurzame visie op de huisvesting
en het onderhoud van uw schoolgebouwen.
Gebruik het spoorboekje van Propendum.
Uw eindbestemming is wat ons betreft het
schoolgebouw van de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE
Ontdek onze unieke online applicatie: School-
beheer Online. Met deze door Propendum
ontwikkelde software kunt u in vier stappen de
huisvesting en het onderhoud van uw school
efficiënt en effectief beheren.

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700

info@propendum.nl |  www.propendum.nl

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 23-08-16   18:36
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DE AVS ORGANISEERT VAN 19 T/M 21 OKTOBER 2016:

ESHA-conferentie in Maastricht
‘International inspiration in education: leadership matters!’

Een conferentie die in het teken staat van ontmoetingen en uitwisselen van ervaringen.
Met gelijkgestemden uit vele verschillende Europese landen drie dagen lang verdiepen in leiderschap.
Want leiderschap staat centraal tijdens deze internationale meeting. En dat alles met het bruisende
Maastricht als decor.

Op	het	programma	staan	onder	andere	vier	keynotes	van	topniveau:
• De beroemde onderwijssocioloog prof. dr. Michael Fullan: hij pleit voor een andere pedagogiek in de school waarbij

we kinderen meer ervaringsgericht, vanuit concrete vraagstukken en intrinsieke motivatie laten leren
• Innovator dr. Zachary Walker: hij spreekt over de inzet van (mobiele) technologie in het onderwijs
• Kunstenaar/ontwerper Daan Roosegaarde: hij neemt de toehoorders mee in zijn visie op de duurzame toekomst
• Psycholoog prof. Mark van Vugt: hij gaat in op het overbruggen van de afstand tussen leiders en volgers in complexe

organisaties

In	de	middagen	zijn	er	informele	lunches,	themadiscussies,	interactieve	parallelsessies	en	lezingen	rondom:
• Dream of the future: 21st century pedagogies
• Inspire and Innovate: 21st century leadership
• Global citizenship: 21st century competences
• Well being for 21st century kids

Op de derde (laatste) dag staan 50 schoolbezoeken gepland. Vrijwel het hele bestuurlijke netwerk po en vo
uit Zuid-Limburg doet mee.

Ontmoet Europese collega’s en kom in oktober ook naar Maastricht!

Meer	informatie	en	aanmelden:
www.avs.nl/esha2016	en	www.esha2016.com

De ESHA-conferentie is opgenomen als bron bij
het Schoolleidersregister PO (informeel leren).

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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Over het thema

Bij de overgang van primair naar voortgezet
onderwijs spelen veel facetten een rol. Zoals
de rol van de eindtoets en het schooladvies.
Om plaatsing in het vo op basis van een
momentopname te voorkomen, heeft het
schooladvies meer gewicht gekregen. Uit drie
peilingen die de AVS voor de zomervakantie
afnam, blijkt echter dat de nieuwe wetgeving
zijn weg in de praktijk nog niet zonder slag
of stoot vindt. Daarnaast wijzen OESO en
de onderwijsinspectie op een toenemende
kansenongelijkheid. Er gaan zelfs stemmen
op om basisscholen te verplichten hun
advies naar boven bij te stellen bij een
hogere eindtoetsscore, om gelijke kansen en
objectiviteit te bevorderen. Schoolleiders uit
het po en vo en andere deskundigen vertellen
over hun ervaringen, de obstakels en hoe het
nog beter kan. “Alle scholen zouden de morele
plicht moeten voelen manieren te zoeken om
leerlingen te begeleiden die thuis minder
ondersteuning krijgen”, zegt Peter Hulsen van
Ouders & Onderwijs bijvoorbeeld.

Iedereen wil uiteindelijk een zo goed
mogelijke aansluiting tussen po en vo.
Dat de sectoren met elkaar in gesprek blijven
en samenwerken is daarvoor essentieel.
Een stapje verder kan ook. Initiatieven met
geïntegreerd funderend onderwijs laten zien
hoe ze voor een geleidelijke overgang en
meer ontwikkelkansen zorgen door het vroege
selectiemoment uit te stellen. “Op 12-jarige
leeftijd kinderen al in een soort keurslijf
dwingen? Wij vinden dat dat anders kan.”

i e d e r e e n  w i l  g o e d e  a a n s l u i t i n g  p o - v o :

Door het later afnemen van de eindtoets

is het schooladvies van de basisschool

leidend geworden. Dat lijkt logisch, want

de basisschool kent het kind na acht jaar

door en door. Toch verloopt de overgang van

po naar vo verre van gladjes. Dat blijkt ook

uit drie recente peilingen van de Algemene

Vereniging Schoolleiders. Twee schoolleiders,

Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) en AVS-

voorzitter Petra van Haren aan het woord over

de knelpunten en mogelijke oplossingen.

tekst marijke nijboer

Hoe regelen we dat?

thema _ van primair na ar voortgezet
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i e d e r e e n  w i l  g o e d e  a a n s l u i t i n g  p o - v o :

Primair én voortgezet onder-
wijs klagen over hoe de onlangs
aangepaste wetgeving uitpakt.
Zelfs de OESO bemoeit zich
ermee: die vindt dat Nederland
de eindtoets weer doorslagge-
vend moet maken. Leerkrachten
zouden zich onbewust te veel
laten leiden door de eisen van
ouders, en niet weten of hun
leerlingen beter of slechter
presteren dan het landelijk
gemiddelde. Uit onderzoek van
zowel de OESO als de onder-
wijsinspectie bleek bovendien
dat kinderen van laagopgeleide
ouders lagere schooladviezen
krijgen dan klasgenoten uit
betere milieus. Een geschrokken
minister Bussemaker bedacht
snel dat de eindtoets weer zwaar-
der moet gaan wegen dan het advies van de basisschool.
‘Paniekvoetbal’, vinden veel basisscholen.

Hoe regelen we dat?
Judith Sliedregt, directeur van de
Adalbert basisschool in Mook, is juist
heel blij met de nieuwe wetgeving.
“Mede omdat ik zie dat veel vo-scholen
alleen naar de eindtoets kijken. Ze ver-
geten dat wij de kinderen acht jaar in
huis hebben gehad en het totaalplaatje
kennen. Wij kijken niet alleen naar
de scores, maar ook naar houding,
gedrag, vaardigheden, thuissituatie.”
Basisscholen zijn volgens haar prima
in staat om een goed advies te geven.
“Daarvoor is een protocol opgesteld
waarvan we de stappen zorgvuldig door-
lopen. Daarmee, en met onze kennis
van het kind, kunnen wij een gedegen
advies geven.”

Kwaliteit schooladvies Net als
deze schoolleider zijn de PO-Raad,
VO-raad en AVS nog steeds voorstan-

der van een schooladvies dat leidend is. De AVS denkt
niet dat het weer in ere herstellen van de eindtoets als

Basisschooldirecteur Judith Sliedrecht:
“Vo-scholen moeten erop vertrouwen dat
hun po-collega’s het schooladvies goed
samenstellen.”

Foto: Hans Roggen
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zegt Rosenmöller. “Een of twee weken eerder zou wel
prettig zijn. Het moet gebeuren voor de meivakantie.”
De AVS en andere partijen deden hiervoor een succes
volle aanvraag bij OCW. De (papieren) afname vindt in
2017 en 2018 plaats voor de meivakantie. De afname
periode is een evaluatieonderdeel van de Wet
Eindtoetsing PO.

Enkel- of meervoudig advies Een kind voor wie
de bestemming nog niet helemaal duidelijk is, heeft
baat bij een meervoudig schooladvies. Zo kan nog een
jaartje worden aangezien hoe het zich ontwikkelt. Daar
is vaak echter geen ruimte voor. In 54 procent van de
gevallen wordt er vanuit de eis van het vo uitsluitend
enkelvoudig geadviseerd, blijkt uit een AVSpeiling.
Uit onderzoek door OCW blijkt dat ruim de helft van

de voscholen te maken heeft met
een plaatsingswijzer, en in meer
dan de helft hiervan is afgesproken
om alleen enkelvoudig te adviseren.
Staatssecretaris Dekker is hier tegen,
en inmiddels heeft de Tweede Kamer
de regering opgedragen om het ver
plicht stellen van een enkelvoudig
advies in een plaatsingswijzer te
verbieden.
Ook de VOraad wil af van plaatsings
wijzers die enkelvoudige adviezen
vereisen. Steeds meer voscholen raken
ervan op de hoogte dat hun onder
bouwrendement niet langer naar
beneden wordt bijgesteld wanneer
een kind uiteindelijk terechtkomt op
het laagste van zijn twee geadviseerde
schoolniveaus. Rosenmöller voorspelt
dan ook dat steeds meer voscholen
hun reserves tegen meervoudige advie

zen zullen laten varen.
Natuurlijk zijn er ook nu al voscholen die leerlingen
met een dubbel schooladvies verwelkomen. Calvijn
Juliana in Rotterdam bijvoorbeeld, een school voor
vmbo gemengd en theoretisch, laat regelmatig leerlin
gen toe met een advies voor kadergemengd. “De cijfers
tellen mee, maar komen niet op de eerste plaats. Wij
gaan voor de wat zwakkere leerlingen in onze wijk”,
zegt onderwijsteamleider Jaap Diepenhorst.

Advies bijstellen Scoort een leerling boven ver
wachting op de eindtoets, dan mag het schooladvies
naar boven worden bijgesteld. Van de schoolleiders in
het po meldt 65 procent die hiermee te maken heeft
dat ook te doen, meestal voor meerdere leerlingen en
vaak op verzoek van de ouders. Het lijkt er dus op dat de
inspectie te somber is. Zij stelt in haar Onderwijsverslag
2014/2015 dat slechts 15 procent van de leerlingen die
hiervoor in aanmerking kwamen, een hoger advies

selectieinstrument de leerlingen betere en meer objec
tieve kansen geeft. Paul Rosenmöller, voorzitter van de
VOraad, denkt wel dat de kwaliteit van de advisering
nog verder kan verbeteren. “We hebben op goede gron
den afgesproken dat het schooladvies leidend zou zijn.
Maar leerkrachten zouden zich kunnen bezinnen op
de manier waarop ze de thuissituatie laten meewegen.
En ze zouden zich nog beter op de hoogte kunnen stel
len van de verschillen tussen met name de vmboleer
wegen. Wij zien echter geen aanleiding om het systeem
weer op z’n kop te zetten.”
AVSvoorzitter Petra van Haren: “De schooldirecteur
is eindverantwoordelijk voor het schooladvies en de
manier waarop dit tot stand komt. Per school wordt daar
verschillend mee omgegaan. Dat doet recht aan de auto
nomie van de school. De professionals in het po zetten
nadrukkelijk de belangen van
leerlingen voorop. De verwijzing
dient in het teken te staan van
maximale kansen voor ieder
kind. Scholen moeten altijd kij
ken of het nog beter kan. Maar
daarmee zeg ik niet dat het nu
niet goed gaat. Ik zou willen
waken voor generieke processen
en generieke adviezen.”

Moment eindtoetsafname
Er moeten meer knelpunten
worden opgelost. Neem het
moment van de eindtoetsaf
name. “Door de verschuiving
van februari naar april krijgen
we de resultaten laat terug”,
rapporteert een schoolleider
po in een AVSpeiling. “Vóór 1
juni moet de verwijzing naar
het vo gedaan zijn. Er is amper ruimte voor contact
met de ouders en het invullen van alle documenten.”
Een ander: “Wij hebben het afnemen van de eindtoets
en het herzien van de adviezen als zeer onnatuurlijk
ervaren, vanwege het feit dat het door de eerder vast
gestelde plaatsing op de voscholen voelt alsof alles al
afgerond was.”
De VOraad is echter niet voor het terugbrengen van de
eindtoets naar februari. “Want dan komt weer de vraag
wat we daarna nog doen met de kinderen in groep 8”,

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad:
“Wij zien geen aanleiding om het systeem weer
op z’n kop te zetten.”

h e t  b l i j k t  vo o r  v e e l  vo - s c h o l e n
l a s t i g  o m  p l e k k e n  v r i j  t e
h o u d e n  vo o r  l e e r l i n g e n  d i e  n a
e e n  b i j g e s t e l d  a dv i e s  w o r d e n
a a n g e m e l d

12

930349-02_012_29-Aug-16_12:38:14_walter



kreeg. Minister Bussemaker wil daarom een wetswij-
ziging: bij kinderen die hoger scoorden dan hun oor-
spronkelijke schooladvies, moet het advies verplicht naar
boven worden bijgesteld. Nu is alleen de heroverweging
verplicht.
OCW is misschien ook onnodig somber. Niet alleen stelt
65 procent van de basisscholen bij een beter gemaakte
eindtoets het advies naar boven bij; het bijgestelde
advies wordt vaak ook probleemloos overgenomen door
de vo-school. Van de 525 school-
leiders melden er maar
28 (5 procent) dat de vo-school
hier niet zonder slag of stoot in
meegaat.
Zo’n 16 procent van de basis-
schooldirecteuren zegt ook niet
altijd mee te gaan in verzoeken
van ouders om bijstelling van
het schooladvies. “We vinden de
uitslag van de eindtoets niet in
overeenstemming met hetgeen
de betreffende leerling in de
klas laat zien. Ook gerelateerd
aan werkhouding en sociaal
emotionele ontwikkeling van
de leerling”, verklaart iemand.
De basisschool gaat doorgaans
niet over één nacht ijs: “We
hebben opnieuw gekeken naar
alle resultaten van de afgelopen
jaren en deze vergeleken met de deelresultaten van de
verschillende getoetste deelvaardigheden bij taal en
rekenen. Uiteindelijk hebben we ons, in overleg en met
onderbouwing, gehouden aan het basisschooladvies.”

‘Extra brugklas geopend’ Basisscholen zijn
veel tijd kwijt aan de communicatie met ouders en
vo-scholen over de bijstelling van het schooladvies en
de herziene verwijzing. En dat moet ook allemaal nog
snel, gezien de plaatsingsproblemen op het vo. Maar
het hardst knelt de praktische uitvoering van die plaat-
singen. Het blijkt voor veel vo-scholen lastig om plek-
ken vrij te houden voor leerlingen die na een bijgesteld
advies worden aangemeld. “Het vo heeft de klasseninde-
ling al rond voor de uitslag van de eindtoets”, schrijft
iemand. De AVS en veel andere partijen zien een forse
uitbreiding van het aantal ‘dakpanbrugklassen’ (met
heterogene onderwijsniveaus, red.) als een oplossing
voor dit probleem. Rosenmöller is het daarmee eens.

Krijg je als basisschool je leerlingen niet geplaatst?
Soms helpt enige druk. Een basisschooldirecteur in een
AVS-peiling: “Onze kernprocedure kent drie rondes.
De havo was na de eerste ronde al vol bij de verschillende
vo-scholen. Na veel protest van verschillende po-scholen
en een extra bestuurlijk overleg is er gelukkig een extra
brugklas geopend.”

Vo wil extra informatie Ruim de helft van de basis-
scholen (53 procent) wordt vóór de inschrijving gevraagd
om extra informatie te leveren aan het vo. In 37 procent
van de gevallen gebeurt dat op een verplichtende manier
vanuit de vo-school. Vaak vloeit zo’n verzoek voort uit de
plaatsingswijzer (48 procent). Dit is in strijd met de regel-
geving dat het schooladvies leidend is. AVS-voorzitter
Petra van Haren is geschokt over deze cijfers: “Vo-scholen

mogen wel aanvullende informatie vra-
gen, maar niet om deze te gebruiken als
second opinion op het gegeven schoolad-
vies.” Een onlangs in de Tweede Kamer
aangenomen motie van D66 verbiedt
vo-scholen om toetsgegevens van het
basisonderwijs op te vragen.
De Adalbert basisschool wordt soms
gevraagd om een hele lijst aan extra
documenten te overleggen over leer-
lingen. Directeur Sliedregt vindt dat
onterecht en onnodig. “Vo-scholen moe-
ten erop vertrouwen dat po-collega’s
hun advies goed samenstellen. Als ze
vragen hebben, moeten ze het gesprek
aangaan.” Rosenmöller: “Scholen
moeten nog wennen aan de nieuwe
wetgeving. En ze willen zekerheid dat
het kind op de goede plek terechtkomt.
Scholen mogen geen extra informatie
opvragen voor de plaatsing, maar ik

vind dat dit wel kan als het gaat om de vraag welke extra
ondersteuning een leerling nodig heeft.”

Warme overdracht Van de door de AVS geënquê-
teerde schoolleiders meldt 79 procent dat alle inschrij-
vingen zijn gerealiseerd op de vo-school van keuze. Bij
21 procent, toch een aanzienlijk deel, is dat niet gelukt.
Van de basisschooldirecteuren kent 23 procent ouders die
hierbij tegen problemen aan liepen. Hoe regelen we de
overgang po-vo beter? Het (nog) verder professionaliseren
van schoolleiders en leraren en een nauwere verbinding
tussen po en vo in een gezamenlijke lijn voor funderend
onderwijs kunnen hieraan bijdragen, aldus Van Haren.
“Ga voor een warme overdracht, dan kun je kijken of
je begrip hebt voor elkaars standpunten”, zegt school-
leider Sliedregt. Daar is Rosenmöller het mee eens. “Het
goede gesprek tussen po en vo, dat is waar het om gaat.
Uiteindelijk willen we hetzelfde: zo goed mogelijk op
elkaar aansluiten.” _

thema _ van primair na ar voortgezet

d e  i n s p e c t i e  i s  t e  s o m b e r.
v e e l m e e r  l e e r l i n g e n  d a n  z i j
s t e lt , k r e g e n  e e n  n a a r  b o v e n
b i j g e s t e l d  s c h o o l a dv i e s

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Ik zou willen
waken voor generieke processen.”
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De relatief vroege schoolkeuze in Nederland vraagt om
nieuwe oplossingen, vindt een groep schoolleiders en
ontwikkelaars in het po en vo. Zij hebben zich verenigd
in een netwerk waarin zij, in samenwerking met de AVS,
met elkaar hun ervaringen delen met nieuwe onder-
wijsvormen die de vroege schoolkeuze uitstellen. “Bijna
nergens ter wereld vindt de knip op 12-jarige leeftijd
of zelfs eerder plaats”, zegt Jan Willem Jonker, coördi-
nator van het netwerk en adviseur po/vo-ontwikkeling
bij Edunamics. “Uit de ontwikkelingspsychologie blijkt
dat op de leeftijd van ongeveer 10 jaar een nieuwe fase
begint die doorloopt tot ongeveer 14, 15, 16 jaar. In deze
fase leren kinderen zichzelf kennen, hun wensen en
talenten ontwikkelen, waarna ze betere keuzes voor zich-
zelf kunnen maken. Terwijl ze op 11- of 12-jarige leeftijd
dat overzicht nog niet hebben, dwingen wij hen op die
leeftijd wel al een keuze te maken voor hun toekomst.
Die kan ook nog eens nadelig uitpakken voor kinderen
uit achterstandsposities en laatbloeiers, omdat het in ons
onderwijsbestel zo moeilijk is om een eens ingeslagen
pad te verlaten.”

Langer op basisschool
In opdracht van Openbaar Onderwijs
Groningen onderzocht Jonker de moge-
lijkheden voor geïntegreerd po en vo.
“In de nabije toekomst gaan we de
mogelijkheid bieden voor leerlingen
om langer op de basisschool te blijven.
We halen de eerste jaren van het voort-
gezet onderwijs naar de basisschool toe,
die wordt verlengd met groep 9 en 10.
Kinderen kunnen de keuze langer uit-
stellen. Een tweede reden voor deze ver-
andering is dat begaafde kinderen meer
kansen en uitdagingen krijgen binnen
de veiligheid van het basisonderwijs.”
Op verschillende plekken in Nederland
ontstaan soortgelijke initiatieven.
In 2012 al startte het Tiener College
in Gorinchem als een programma-
lijn voor kinderen tussen de 10 en
14 jaar. De zestig leerlingen krijgen
les in een eigen schoolgebouw,
een voormalige basisschoollocatie.
Basisonderwijs (Stichting Logos) en

g e ï n t e g r e e r d  f u n d e r e n d  o n d e r w i j s  a l s  o p l o s s i n g  v o o r  v r o e g   s e l e c t i e m o m e n t

Nieuwe onderwijsconcepten die een

vroege vervolgschoolkeuze uitstellen

duiken op om ‘de knip na groep 8’ te

verzachten. “We zien stabiele en mondige

jongeren die meer gefundeerde en betere

keuzes maken.” Winst is ook dat basis- en

voortgezet onderwijs veel van elkaar leren

als ze samen optrekken. Is uitstellen van

het selectiemoment de oplossing?

tekst irene hemels

‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’
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Tiener College-leerlingen brengen een bezoek aan Geofort, een forteiland in Herwijnen.
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voortgezet onderwijs (CVO-AV)
ontwikkelden de nieuwe pro-
grammalijn en leraren van
beide stichtingen verzorgen
het onderwijs. Leerlingen wer-
ken in stamgroepen, met hun
eigen leerdoelen en portfolio’s
en hebben vaste leergroepbe-
geleiders. Vakspecialisten uit
het vo vliegen in. Mariska van
Wijngaarden, projectleider van
het Tiener College en voorma-
lig adjunct-directeur speciaal
basisonderwijs: “Kinderen ont-
wikkelen zich niet loodrecht. Je
hebt heel jonge kinderen die de
nabijheid van volwassenen nog
erg nodig hebben. Waarvan je
zegt: het zit er wel in, maar het
komt er nog niet uit. Zij hebben
meer tijd nodig. Je hebt ook kin-
deren die al puberen: er is een
grote groep kinderen in groep
7 en 8 die toe is aan iets anders. Meer van hetzelfde
volstaat dan niet. Zij zijn weer eerder dan hun 12e toe
aan voortgezet onderwijs. Wij willen kinderen de tijd en
ruimte geven zich te ontwikkelen.”

‘Warme mof’ Is een warme overdracht dan geen
waarborg voor een goede aansluiting tussen po en vo?
Van Wijngaarden: “We hebben overal wel een warme
overdracht en er vinden onderwijskundige gesprekken
plaats, maar het is allemaal min of meer hetzelfde. Het
uitgangspunt is dat je op 12-jarige leeftijd kinderen al
in een soort keurslijf dwingt. Wij vinden dat dat anders
kan. Je houdt misschien altijd overgangen, maar wij
willen die als een ‘warme mof’ laten verlopen, zodat

g e ï n t e g r e e r d  f u n d e r e n d  o n d e r w i j s  a l s  o p l o s s i n g  v o o r  v r o e g   s e l e c t i e m o m e n t

‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’

>

Leerlingen van het Tiener College in Gorinchem onderzoeken de natuur.

leerlingen meer geleidelijk van het een naar het andere
gaan. We selecteren in feite ook niet, maar differenti-
eren in aanbod en formuleren een ontwikkelingsper-
spectief. Idealiter zijn we een school voor kinderen van
4 tot 18 jaar. Dat is nu nog niet zo, dus kinderen stromen
door naar ‘gewoon’ voortgezet onderwijs en moeten dan
kiezen. We zien stabiele en mondige leerlingen die meer
gefundeerde en betere keuzes maken, weten wat ze kie-
zen en waarom ze dat doen. Jongeren die het beste uit
zichtzelf halen, waarbij het soms lukt om uit te stromen
naar een hoger niveau dan hun oorspronkelijke perspec-
tief op 12-jarige leeftijd.”

Spring High Denken in mogelijkheden, optimale
talentontwikkeling, leren gericht op de zone van naaste
ontwikkeling, doorlopende leerlijnen en probleem-
gestuurd onderwijs. Het zijn termen die ook gelden
voor Spring High, een nieuwe onderwijsvorm die na
de zomervakantie haar deuren opende in Amsterdam
Nieuw-West. Spring High, ook een gezamenlijk initi-
atief van primair (Stichting Westelijke Tuinsteden) en
voortgezet (Esprit) onderwijs, start met veertig kinderen
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Ook hier is de grootste

‘ h e t  i s  i n  o n s  o n d e r w i j s b e s t e l
z o  m o e i l i j k  o m  e e n  e e n s
i n g e s l a g e n  pa d  t e  v e r l at e n ’
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studiemiddagen
bij u in de regio

Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak
Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer informatie over de succesvolle
bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen
met dyslexie. Met de juiste interventieprogramma’s en de geavanceerde software
Bouw!, Bereslim, Kurzweil en Sprint gaan de leerlingen erop vooruit en bespaart u
tijd en geld. Samenwerken op basis van een goed doordachte visie en een helder
beleidsplan staat voorop.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexie specialisten
en schoolleiders in het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te
wonen. We verheugen ons op uw komst!

Tijd, data en locaties
Woensdagmiddag 13:00-16:00 uur

7 september, Amsterdam 23 november, Eindhoven  
2 november, Rotterdam 7 december, Assen

Meld u aan op www.lexima.nl/gratis-studiemiddagen 

Zo voorkomt u leesproblemen en
zo helpt u leerlingen met dyslexie

info@lexima.nl  |  033-4348000

Le     ma komt naar u toe!
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drijfveer ‘de knip na groep acht’,
aldus projectleider Camyre de
Adelhart Toorop. “Die komt
echt te vroeg voor kinderen.
Ze maken in deze periode zo’n
enorme groei door. Of ze nu te
jong zijn om al te kiezen of wat
rijper en al puberen. Daaraan
doe je geen recht door in groep
8 tegen hen te zeggen: dit is
het pad dat jij moet bewande-
len en daar blijft het bij. Dat is
een beetje de makke van het
voortgezet onderwijs. Als je bin-
nenkomt op een bepaald niveau,
blijf je daar. Uitzonderingen
daargelaten, worden leerlingen bediend door docenten
die erg gericht zijn op dat ene spoor. Daarmee haal je
niet alles uit een kind wat er in zit.”
De Adelhart Toorop ziet als directielid van het Cartesius
Lyceum, een school voor havo en vwo, wat het vroege
selectiemoment doet met kinderen. “Je ziet nu nog te
vaak dat leerlingen in een gemengde brugklas aan het
eind van het schooljaar teleurgesteld zijn als zij op het
‘laagste’ niveau verder moeten. Voor hun gevoel hebben
ze gefaald. De druk om naar het ‘hoogste’ niveau te gaan,
wordt opgevoerd en dat begint al in oktober. Er is geen
ruimte voor: hoe zit ik in mijn vel? Of: wat wil ik? Bij
Spring High is het uitgangspunt: wat past bij jou? Wat
zijn jouw kwaliteiten? Het gaat om het opdoen van suc-
ceservaringen. Daarvan groei je als mens.”

Opties open houden Vroeg selecteren leidt nogal
eens tot verkeerde schooladviezen en op- en afstroom
in het vo, zegt Van Wijngaarden van het Tiener College.
“Als een kind 11 of 12 is weet je nog niet goed wat er
in de puberteit gaat komen en hoe het zich ontwikkelt.
Bovendien komen ze in het vo in een systeem waar meer
zelfstandigheid wordt gevraagd en waar nog niet ieder-
een mee om kan gaan. Door meer ruimte te geven aan
de ontwikkeling die leerlingen doormaken, proberen we
opties open te houden. In plaats van leerlingen bij elkaar
te zetten op basis van leeftijd en niveau, stappen we af
van klassen en bieden we maatwerk door differentiatie.”

Verlengde brugklassen of speciale ‘veilige’ klassen als
oplossing voor vroegselectie zijn mooi, maar bieden niet
de echte oplossing, menen de pioniers. Primair en voort-
gezet onderwijs moeten meer met elkaar samenwerken.
Van Wijngaarden: “Dan leer je van elkaar en haal je het
beste uit beide werelden naar boven. Dat zie je bij ons
zo goed. Enerzijds heb je de flair van het vo-wereldje van
het goed kunnen omgaan met pubers en anderzijds de
instructiekwaliteiten van het primair onderwijs.” Dat
vindt ook De Adelhart Toorop: “Wij van het vo kunnen
zoveel leren van het gedifferentieerd aanbieden en de
pedagogische blik op kinderen waarover leerkrachten in
het basisonderwijs beschikken.”

Te grote nadruk Uitstellen van het selectiemo-
ment is een belangrijke drijfveer om tot geïntegreerde
po/vo-scholen te komen. In plaats daarvan zien som-
mige deskundigen meer heil in andere oplossingen.
Sietske Waslander, hoogleraar sociologie en lid van de
Onderwijsraad: “De mogelijkheden om van leerweg te
switchen zijn de laatste twintig, dertig jaar afgenomen.
Er zijn steeds minder heterogene (dakpan, red.) en ver-
lengde brugklassen en de categoralisering is toegenomen,
waardoor grotere nadruk op het selectiemoment komt te
liggen. Het vroege selectiemoment lijkt daarmee het pro-
bleem, maar is slechts een factor in het geheel. De sleutel
ligt in het makkelijker maken van tussentijds wisselen
van leerwegen: we moeten een curriculumdiscussie voe-
ren waarin het stimuleren van talenten voorop staat. In
dat licht zijn de nieuwe onderwijsconcepten interessant
en hebben ze zeker potentie.” _

In het bestuurlijk netwerk ‘10-14 onderwijs’ participeren ruim

vijftig initiatieven met geïntegreerd funderend onderwijs

onder leiding van enkele kwartiermakers. Neem voor meer

informatie en/of aansluiting bij het netwerk contact op met

po/vo-bestuurder Harry Grimmius van Scholengroep Over- en

Midden-Betuwe via h.grimmius@sgomb.nl

‘ t e r w i j l  z e  o p 1 1 -  o f 1 2 - j a r i g e
l e e f t i j d  d at  o v e r z i c h t  n o g  n i e t
h e b b e n ,  d w i n g e n  w i j  h e n  o p  d i e
l e e f t i j d  w e l  a l  e e n  k e u z e  t e  m a k e n
vo o r  h u n  to e ko m s t ’

Foto: Hans Roggen
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Een schooladvies voor
gelijke kansen

o b j ec t i v i t ei t  o n d er  d e  l o ep

Gelijke kansen voor alle kinderen, daar

streven we naar. Of je ouders nu hoog of

laag zijn opgeleid en of ze wel of niet in

Nederland zijn geboren, dat zou niet uit

mogen maken. Maar zowel de OESO als de

onderwijsinspectie waarschuwen ervoor dat

de kansenongelijkheid toeneemt. Welke rol

speelt het schooladvies hierin?

tekst lisette blankestijn

De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende –
schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder
andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het
oordeel van de betrokken leerkrachten. Gio Witjes, direc-
teur van basisschool De Kameleon in Driel, is daar echter
niet bang voor. “Wij volgen de kinderen alle jaren dat ze
bij ons op school zitten. De leerkrachten weten hoe het
kind het in de voorgaande jaren heeft gedaan, en ook
hoe het hem de jaren erna vergaat. In groep 7 komen we
met het bovenbouwteam tot een preadvies. Ik ben daar
als schoolleider ook nauw bij betrokken. We doen het
echt samen, dat geeft het advies meer kracht en maakt
het minder persoonsafhankelijk. We nemen het hele
palet mee: scores, maar ook de ontwikkeling en de leer-
houding van het kind.” Vrees dat er vooroordelen over
bijvoorbeeld het sociale milieu van het kind meeklinken
in het advies heeft hij niet. “Er kijken drie of vier mensen
mee. Bovendien heeft een kind acht jaar lang de tijd om
zelf te laten zien wat het kan.”

Invloed leraar
Eva Feron, stafmedewerker bij de Onderwijsraad, doet
promotieonderzoek naar de overgang van primair
naar voortgezet onderwijs en de invloed van toetsen
en leraren op leerresultaten. “Een leerkracht kent
het kind al jaren, en beschikt naast de cijfers uit het

leerlingvolgsysteem over heel veel informatie. Maar je
weet nooit welke informatie hij gebruikt en welke niet.
In internationaal onderzoek naar de verschillen tussen
toetsscores en lerarenadviezen zien we een afwijking
tussen de scores en het advies van de leraar. Er is ook
onderzoek dat laat zien dat leraren bepaalde groepen
leerlingen benadelen – bewust of onbewust. Bijvoorbeeld
op basis van geslacht, geloof of etniciteit. Uit mijn eigen
onderzoek blijkt dat ook in Nederland het opleiding-
sniveau van de ouders doorwerkt in het schooladvies.
Maar waarom gebeurt dat? Is er sprake van bias? Dat zou
oneerlijk zijn; kinderen met een gelijk IQ moeten gelijke
kansen krijgen. Aan de andere kant: hoogopgeleide
ouders kunnen hun kinderen beter helpen met school-
werk, beschikken over meer middelen voor bijvoorbeeld
bijles, zien meer het belang van een goede opleiding
en zijn meer betrokken bij de school. Dat geeft hun
kinderen meer kans om succesvol te zijn op school dan
kinderen van laagopgeleide ouders. Hoe kun je dat als

thema _ van primair na ar voortgezet

Doorgaans zijn de schoolleider en meerdere leerkrachten betrokken
bij de totstandkoming van het basisschooladvies. Foto: Hans Roggen
(de personen op de foto komen niet in het artikel voor)
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Een schooladvies voor
gelijke kansen

>

o b j ec t i v i t ei t  o n d er  d e  l o ep

overheid corrigeren? Als je kijkt naar het niveau waarop
kinderen in de derde klas van het vo presteren, dan zie je
dat de leraar het niveau vaker juist voorspeld heeft dan
de eindtoets.”

Gewicht thuisomgeving
Monique van der Meijde, directeur van de Arnhemse
basisscholen De Laarakker en Kunstrijk, is open over
het gewicht dat de factor ‘thuisomgeving’ krijgt in het
schooladvies. “Een steunende thuisomgeving is belang-
rijk voor het uiteindelijke studiesucces van een kind.

Dus kijken we ook naar de omstandigheden waarin het
kind opgroeit. Daar ontkom je niet aan.” Op haar school
gaat het daarbij echter niet zozeer om het niveau, maar
vooral om het type school dat geadviseerd wordt. “Als we
weten dat een kind van thuis geen hulp bij huiswerk kan
verwachten, adviseren we een kleinschalige school, een
school waar weinig huiswerk wordt gegeven of waar het
op school kan worden gemaakt. Op ons niveau-advies
hebben dit soort omstandigheden niet zoveel invloed,
alhoewel het bij twijfel aanleiding kan geven om het
advies naar beneden bij te stellen. Gelijke kansen bete-
kent voor ons: kijken wat past bij het individuele kind.”
Peter Hulsen, directeur van de landelijke ouderorgani-
satie Ouders & Onderwijs noemt het ‘schimmig’ als
scholen naast een schooladvies ook een plaatsingsadvies
voor een bepaalde school geven. “Álle scholen zouden
de morele plicht moeten voelen manieren te zoeken om
leerlingen te begeleiden die thuis minder ondersteuning
krijgen. Bijvoorbeeld door activiteiten met vrijwilligers.

Doorgaans zijn de schoolleider en meerdere leerkrachten betrokken
bij de totstandkoming van het basisschooladvies. Foto: Hans Roggen
(de personen op de foto komen niet in het artikel voor)

‘ w e  d o e n  h e t  e c h t  s a m e n ,  d at
g e e f t  h e t  s c h o o l a dv i e s  m e e r
k r a c h t  e n  m a a k t  h e t  m i n d e r
p e r s o o n s a f h a n k e l i j k ’
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Nu beperken vo-scholen zich nog te vaak tot inzet bin-
nen de formele lesuren. Natuurlijk: niet ieder kind gedijt
goed op een montessorischool en het is goed als de basis-
school meedenkt over welk type school het beste zou
zijn voor een bepaalde leerling. Dat vraagt wel om een
goede relatie met het gezin en de betrokken vo-scholen,
en om veel zorgvuldigheid.”

’Het echte gesprek’
Dat het basisschooladvies nu leidend is, betekent voor
het vo soms een grote omslag. Carlien Krist, onderwijs-
directeur havo/vwo bij Het Assink Lyceum (Haaksbergen)
betreurt het dat ‘het echte gesprek’ dat haar school had
met het toeleverende po, verdwenen is. “Wij hadden
een heel goed contact met de basisscholen. Wij deelden
de leerlingen nooit louter in op hun eindtoetsscores,
maar keken juist naar de ontwikkeling in het leerling-
volgsysteem en naar de prestaties op het gebied van
begrijpend lezen, spelling en rekenen. Onze kernteam-
leiders bezochten alle basisscholen en bespraken daar
ieder kind dat naar ons toe zou komen. De eindtoets-
score kwam ook aan bod, maar was niet doorslaggevend.
Bij twijfelgevallen boog de plaatsingscommissie zich
over het kind. Die bestond uit teamleiders vo en

basisschooldirecteuren. De leerkracht gaf een toelich-
ting. Uiteindelijk gaf de commissie een bindend advies.
Deze werkwijze functioneerde heel goed. Dat is nu alle-
maal weg. De basisschool geeft advies en wij moeten
volgen. De teamleiders bezoeken de basisscholen nog
wel, maar het echte gesprek is er niet meer.”

’Megadruk’ vanuit ouders
Krist is ook niet gelukkig met het feit dat de eind-
toets later in het jaar wordt afgenomen. “Als de score
hoger is dan het schooladvies, leidt dat vaak tot
megadruk vanuit de ouders. Vorig jaar werd van onze
nieuwe leerlingen bij 6 procent het advies opgehoogd,
dit jaar is dat al 10 procent. En wij kunnen ook hierin
niets anders dan volgen. Ik ben heel benieuwd hoe deze
leerlingen zich zullen ontwikkelen.”
Maar niet alle basisscholen hogen het advies makkelijk
op, en het gaat niet overal om grote aantallen leerlingen.

‘g e l i j k e  k a n s e n  b e t e k e n t
vo o r  o n s :  k i j k e n  w at  pa s t  b i j
h e t  i n d i v i d u e l e  k i n d ’

“Als we ons advies toelichten gaan ouders meestal wel met ons mee”, merkt directeur Gio Witjes van basisschool De Kameleon in Driel.

20

930349-02_020_29-Aug-16_12:38:16_walter



Basisschooldirecteur Van der Meijde: “Vorig jaar was er
één gezin dat na een hogere Citoscore vroeg om een her-
overweging van ons advies. Die ouders overtuigden ons
met hun motivatie hun kind te helpen; we hebben het
kind het voordeel van de twijfel gegeven.” Ze vervolgt:
“We spreken alle ouders drie keer per jaar, waardoor het
advies geen verrassing is. Het is goed onderbouwd. Voor
ons is er niet zoveel veranderd nu de eindtoets niet meer
leidend is.”
Basisschooldirecteur Witjes: “Soms is er een ouder die
liever een havo- dan een vmbo-t-advies zou zien, maar
als we ons advies toelichten gaan ze meestal wel met
ons mee. Soms niet, maar dan blijven we bij ons advies.
Alleen bij echte twijfelgevallen kan de heroverweging
na een hogere eindtoetsscore ertoe leiden dat we het
advies naar boven bijstellen. Dan kan die eindtoets net
het omslagpunt zijn.” Ouders & Onderwijs kreeg vorig
jaar signalen dat scholen soms weigeren hun advies
te heroverwegen, ondanks de wettelijke plicht, vertelt
Hulsen. “Als de eindtoets een hogere score oplevert
dan het schooladvies, dan lijkt de basisschool dat vaak
op zichzelf te betrekken, alsof zij een fout advies gege-
ven zouden hebben. Dat maakt een open gesprek over
een heroverweging moeilijk. Voor ouders is het soms

thema _ van primair na ar voortgezet

1000-21-6000-1408 AVS KP16/17-01 Kleur:

www.vso.nl

VSO zoekt 
onderwijs
professionals

VSO	zoekt	professionals	die	met	hun	kennis	willen
bijdragen	aan	een	betere	kwaliteit van	het	basis-
onderwijs	in	Azië	en	Afrika.

Meer weten?

Meld	je	nu	aan voor	de	Meet	VSO	op	24	september.
Op	deze	open	dag	beantwoorden	we	jouw	vragen
over	een	uitzending	en	lichten	we	vacatures	toe.
www.vso.nl/meetvso
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lastig om het advies aan te kaarten. Ze kennen hun
positie en mogelijkheden niet altijd en zitten toch
in een afhankelijkheidspositie. Bovendien: je wil
niet met een vechtpartij het voortgezet onderwijs
binnenkomen.”

‘Huidige advies onvoldoende stabiel’
Er gaan nu stemmen op, onder andere in de Tweede
Kamer, om basisscholen te verplichten hun advies op
te hogen als de eindtoetsscore (hoger dan schooladvies,
red.) daar aanleiding toe geeft. Ouders & Onderwijs is
voor. “Het huidige schooladvies is nog onvoldoende
stabiel om er volledig op te kunnen vertrouwen”, vindt
Hulsen. Eva Feron van de Onderwijsraad vult aan:
“Een advies op basis van zowel het schooladvies als de
eindtoets geeft waarschijnlijk de meeste informatie en
biedt meer objectiviteit.” _

PvdA’ers Loes Ypma en Mohammed Mohandis dienden

voor de zomervakantie een initiatiefnota in over gelijke

onderwijskansen. Diederik Samsom en vo-directeur Eric van

’t Zelfde deden eerder voorstellen hiervoor in hun essay

De Nieuwe School. www.pvda.nl/standpunten (Onderwijs

Algemeen)
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Kritisch denken

Leiderschap

Flexibiliteit

Discipline
Reflecteren

Ondernemen

Doorzettingsvermogen

Verdraagzaamheid

Creativiteit

Moed
Inlevingsvermogen

Daadkracht

Nieuwsgierigheid

Humor

Motivatie

Verantwoordelijkheid

Aansluiting PO-VO

Aansluiting PO-VO als ondersteuning voor het advies.

Kijkt naar het héle kind, samen met leerkracht en ouder.

De Eindtoets meet vervolgens wat deze moet meten.

Dit schooljaar nog gratis Aansluiting PO-VO?

Bel 026 3557332. Sluit aan bij de andere scholen die u voorgingen!

www.amn.nl

hoe adviseert ú ?
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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!: Via een crowdfundingactie kreeg de Hoofddorpse

montessorischool Floriande het benodigde geld bij elkaar voor het creëren

van twee grote, groene wanden in de school.

tekst andrea holwerda

Het team van montessorischool Floriande

in Hoofddorp vindt het belangrijk dat de

leerlingen ook uitgedaagd en geïnspireerd

worden door de ruimte om hen heen. En dus

werkt directeur Egbert de Jong al een tijd

met een aantal ouders aan het vergroenen

van het schoolplein. Vorig jaar stuitte hij

daarbij op het groenewandeninitiatief van

de Rabobank Regio Schiphol. “We konden

een flinke bijdrage – 2.500 euro – krijgen

voor twee van die wanden, als we de rest

van het bedrag – 4.775 euro – zelf zouden

inzamelen via crowdfunding. Meer groen,

ook in de school, heeft zoveel voordelen

dat we al snel dachten: dit gaan we doen.”

Planten breken bijvoorbeeld fijnstof af en

geven gezonde stofjes terug. Ze maken de

lucht minder droog en maken je ook nog

gelukkig.

Dat het geld ingezameld moest worden via

crowdfunding, speelde mee in het besluit

ervoor te gaan. Dit

had de school nog

nooit gedaan. “We

vonden het leuk dit

eens te proberen”,

stelt De Jong. Het

betekende wel dat

uitgezocht moest

worden hoe zoiets

aan te pakken. Een

van de ouders bood

aan deze taak op zich

te nemen. “Ze kwam

vervolgens geregeld

bij me binnenlopen

om te overleggen”,

vertelt De Jong. En zo

besloten ze onder andere gebruik te gaan

maken van Geefonderwijs.nl, een crowdfun-

dingplatform voor scholen.

“Dat het platform specifiek voor scholen

is, vonden we prettig”, zegt De Jong. En

dit was volgens hem in de begeleiding ook

direct te merken. “Bij het bedenken van

bedankjes voor donateurs, adviseerden

ze bijvoorbeeld de leerlingen hierbij te

betrekken.” Verder werd er ondersteuning

geboden bij het maken van de tekst voor de

actiewebpagina en werd de school aange-

moedigd een filmpje te maken. Ook werden

zaken besproken als dat de actie twee

maanden – ‘kort maar hopelijk krachtig’ –

zou lopen. Kosten voor deze opstarthulp

waren 50 euro. Daarnaast krijgt het platform

5 procent als een actie succesvol is.

Het was echter niet zo dat toen de actie-

pagina van de Floriande eenmaal online

kwam, het geld massaal binnenstroomde

en de bedankjes naar de donateurs konden

worden verstuurd. Je moet als je actie

eenmaal loopt, zo stelt De Jong, het de hele

tijd opnieuw onder de aandacht brengen.

“Ouders blijven aanmoedigen het in hun

netwerk te verspreiden, bedrijven actief

benaderen, sociale media inzetten”, somt

hij op. Dit kostte volgens De Jong meer

tijd en energie dan gedacht. “Het is echt

belangrijk een trekker te hebben, in ons

geval die ene ouder. Maar dit kan volgens

mij ook een directeur of leerkracht doen.”

Uiteindelijk lukte het de school op deze

manier – dankzij in totaal 132 gulle gevers

– binnen de tijd het doelbedrag en zelfs nog

wat meer in te zamelen. Maar geld was niet

het enige dat de actie opleverde. “We zijn

er ook anders door naar onze omgeving

gaan kijken”, aldus De Jong. “Er hebben

heel wat mensen, bedrijven, enzovoort

waarvan we het niet direct verwacht had-

den, gedoneerd. Daar kunnen we ook in de

toekomst ons voordeel mee doen.”

De Jong noemt crowdfunden dan ook leuk

en leerzaam. Het is volgens hem zeker ook

iets voor andere scholen om te doen. Maar,

vindt hij, alleen als je er een goede reden

voor hebt. “Het gaat om iets extra’s dat

je heel graag wilt en waar je echt op geen

andere manier geld voor kunt krijgen.” _

m e e r  w e t e n ?
http://geefonderwijs.nl/projecten/

groene-wanden

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook!’

crowdfunden voor
meer groen in school

Montessorischool Floriande gebruikte crowdfunding voor het
financieren van groene wanden. De kinderen doen het onderhoud.
Foto: Roessink Interieurbeplanting
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pa ssend onderwijs

Circa 40 (!) procent van de thuiszitters
heeft autisme, stelt de werkgroep
Vanuit autisme bekeken. In het
rapport Passend onderwijs vanuit
autisme bekeken, dat vlak voor de
zomer verscheen, staan knelpunten
en misvattingen die onderwijs aan
leerlingen met autisme in de weg
staan. Oplossingen hoeven niet per se
ingewikkeld te zijn.

tekst vanja de groot

“Het begint allemaal bij kennis”, zegt

Margreet de Vries, projectleider communica-

tie Vanuit autisme bekeken. “Het herkennen

van autisme is een voorwaarde om Passend

onderwijs goed in te vullen. Er bestaat een

nogal stereotiep beeld van leerlingen met

autisme, maar de onderlinge verschillen

zijn groot. Voor sommigen is niet mee naar

buiten gaan in de pauze al genoeg om niet

overprikkeld te raken.” De Vries vindt dat

schoolleiders en samenwerkingsverbanden

een cultuur moeten creëren waarin mede-

werkers zich niet hoeven schamen voor

onwetendheid over autisme. “En vervolgens

middelen en gelegenheid voor scholing

of specifieke expertise vrijmaken als dat

nodig is.” Ze wijst erop dat er binnen de

huidige wettelijke kaders al veel mogelijk is.

“Bijvoorbeeld het combineren van ‘potjes’

uit verschillende stelsels voor zorg en

onderwijs. Of een plek op school én elders

met een tijdelijke leertijdontheffing of hulp

in de klas vanuit het jeugdteam.” Een duide-

lijke en breed gedragen visie op diversiteit

is verder een must voor scholen, besturen

en samenwerkingsverbanden. De Vries:

“Ga uit van verschillen, durf onderscheid en

uitzonderingen te maken en zie maatwerk

niet als privilege. Praat met leerlingen en

ouders over wat ze nodig hebben en laat je

daardoor niet afschrikken.”

Alert op verzuim
Met een goede preventieprocedure kun

je thuiszitten een heel eind voorkomen,

aldus De Vries. “Alert zijn op de redenen

achter kortdurend verzuim is erg belangrijk.

In Zutphen stimuleren de jeugdarts en

leerplichtambtenaar middelbare scholen

bijvoorbeeld om opvallend verzuim binnen

twee weken te melden.” Vervolgens maakt

men gezamenlijk een plan van aanpak voor

en met de leerling om weer terug te komen,

zonder meteen een schoolniveau te hoeven

zakken. Samenwerken met partners om het

onderwijs heen, bijvoorbeeld jeugdzorg,

is hierbij onontbeerlijk. De Vries vindt het

dan ook een goede zaak dat in het onlangs

gesloten Thuiszitterspact gemeenten en

samenwerkingsverbanden van scholen stre-

ven naar preventie, samenwerking, maat-

werk en een doorzettingsmacht. “Wel mis ik

hierin de betrokkenheid van ervaringsdes-

kundigen. Ze kunnen goed verwoorden wat

hen belemmert en uitermate creatief zijn in

het bedenken van eenvoudige en accepta-

bele oplossingen.” Ook schoolleiders kun-

nen oud-leerlingen met autisme raadplegen

voor onder andere beleidsontwikkeling en

professionalisering.

Andere interactie
Rector Anco van Moolenbroek van het

Wateringse Veld College in Den Haag

– tevens gepromoveerd gedragsbioloog –

ziet autisme of bijvoorbeeld ADHD niet als

afwijking of probleem, maar als het anders

omgaan met je omgeving. “De interactie van

die leerlingen met de wereld om hen heen

verschilt ten opzichte van die van kinderen

zonder autisme of ADHD. Door het zo te zien

ontdoe je het begrip van ‘medicalisering’.

Dat vergt een andere mindset, daar moet

je mee beginnen.” Hij is niet verbaasd

over het hoge percentage thuiszitters met

autisme. “Het reguliere onderwijs sluit nog

te weinig bij hen aan.” De rector meent dat

je als schoolleider veel kunt doen om dit tij

te keren. Door het geleidelijk veranderen

van die heersende mindset (‘Creëer eerst

draagvlak bij de kritische massa’), door

gastlessen over autisme, door de inrichting

van de school, door het opleiden van

leraren. “Probeer je in te leven in de denk-

wijze, het afwijkende gedrag en de logica

van kinderen met autisme. Ze doen vaak

andere aannames, begrijpen hun omgeving

anders en hebben som meer tijd nodig om

conclusies te trekken. Geef degenen die dat

nodig hebben bijvoorbeeld extra tijd voor

een toets.” Van Moolenbroek benadrukt de

inzet van auticoaches: collega’s die het leuk

vinden om leerlingen met autisme te coa-

chen en deze begeleiding van de grond te

tillen. Ze helpen bijvoorbeeld met de (week)

planning. “Voor veel leerlingen met autisme

draait het eigenlijk vooral om het vermijden

van te veel prikkels en het creëren van een

voorspelbare, rustige schoolomgeving.

Afgezonderde werkhoekjes, koptelefoons,

time-outs of zelfs een thuiswerkdag kunnen

al bijdragen om niet uit te vallen. Je moet

leerlingen soms ongelijk behandelen om ze

gelijke kansen te geven. Uiteindelijk hebben

alle leerlingen en ook leraren baat bij ‘autis-

mevriendelijke’ onderwijs. Je school wordt

er beter van.” _

Download het rapport met handvatten

voor een passende leerplek

voor leerlingen met autisme via

www.vanuitautismebekeken.nl/ovab.

Meer informatie:

www.vanuitautismebekeken.nl/onderwijs

autismevriendelijk
onderwijs
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Een leraar van groep 6: “Het is de kunst

om echt te luisteren en dat serieus te

nemen. Dat lukt mij ook in een klas

met dertig kinderen, door handige

oplossingen – inzet van stagiaires

bijvoorbeeld.”

(Uit: ‘Passend onderwijs vanuit autisme

bekeken’, juni 2016)
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Appeltje meer, graag
Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. “Wat mij
betreft, mag het aantal fruitdagen opgeschroefd worden.
Ik zie de kinderen het liefst elke dag fruit eten als tussen
doortje. Dat is iets om in de toekomst naar te kijken.
Dat we zeggen: vanaf nu is ook de woensdag een
fruitdag, en dat we dan geleidelijk het aantal dagen
opvoeren. Ik denk dat dat beter werkt dan de regels
rigoureus aanpassen.”

Jong geleerd is oud gedaan
Het Voedingscentrum gelooft 
dat een gezonde schoolomgeving
bijdraagt aan het laten opgroeien
van leerlingen en studenten tot
gezonde volwassenen. Daarom is
het samen met de Hartstichting 
landelijk partner van de Gezonde
School, thema Voeding. Om zo’n
themacertificaat te krijgen, is een

duidelijk voedingsbeleid belangrijk. Wat is bijvoorbeeld
een geschikte pauzehap? En welke traktaties zijn 
gezond? Ook staat hierin beschreven hoe de school 
de richtlijnen hanteert. Het Voedingscentrum geeft de 
handvatten om je eigen voedingsbeleid te maken.  
Zo is op voedingscentrum.nl/basisonderwijs een 
handig voorbeeldvoedingsbeleid te vinden dat scholen
kunnen gebruiken.

Je bewust worden van gezond eten, is volgens Valerie ook een
kwestie van tijd. “Steeds meer ouders verdiepen zich in wat
gezond is en wat niet. En kinderen die nu op onze school
komen, weten niet beter dan dat fruit of groente een geschikt
tussendoortje is. Soms wordt het vergeten en komt er toch een
koekje uit de broodtrommel. Dan kunnen we daar, afhankelijk
van de leeftijd, samen over praten. Ook voor ons als school
kost het tijd. We zijn voortdurend aan het aftasten: wat kan
wel, wat kan nog niet?”

Het is een vraagstuk waar veel scholen tegenaan lopen en
waar het Voedingscentrum bij kan helpen, bijvoorbeeld met
lesmateriaal of een voorbeelduitnodiging voor ouders om
over het beleid te praten. “Dat die informatie er is, is handig.
Stap voor stap wordt je school zo steeds gezonder.”

Valerie van ’t Hooft

Geen chocoreepje maar een rijstwafel in de pauze en
geen cupcake maar een versierde mandarijn als traktatie.
Het voedingsbeleid op de site van De Buut is er duidelijk
over: gezond eten wordt hier gestimuleerd. Logisch dus
dat de school in 2014 werd beloond met het thema
certificaat Voeding van het vignet Gezonde School.

Heel belangrijk, vindt Valerie van ’t Hooft, want gezond
eten ligt niet altijd voor de hand. “Ik heb zelf twee
kinderen van negen en vier en ik zie ook: het aanbod van
ongezonde tussendoortjes is honderdduizend keer groter
dan het gezonde aanbod. Je ziet overal ‘energierijke’
koeken of fruitdrankjes die stiekem veel suikers bevatten.
Voor ouders is het soms moeilijk om gezondere keuzes
te maken, omdat het aanbod zo groot is of omdat ze het
lastig vinden om de hele dag door nee te zeggen tegen
hun kind. Als school kun je ze daarin ondersteunen.”

Op De Buut nemen alle kinderen op dinsdag en vrijdag
bijvoorbeeld groente of fruit mee als tussendoortje.
“Dat is voor ouders én kinderen heel helder: vandaag is
het fruitdag, dus je krijgt fruit mee. Punt. En omdat alle
kinderen eraan meedoen, is er ook geen strijd thuis.”

Handvatten
Ook op traktatiegebied heeft de school richtlijnen
geformuleerd. Zo wordt er duidelijk gecommuniceerd –
bijvoorbeeld op de website – welke traktaties betere
keuzes zijn, zoals een doosje rozijntjes, snoeptomaatjes of
ongezoete popcorn. Ook belangrijk: de hoeveelheid. Het
uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje betreft en
kleiner dus beter is. “Met vijfentwintig kinderen in de klas
wordt er toch heel wat getrakteerd. Sinds dit jaar hebben
we contact met een diëtist, die praktische tips geeft in de
nieuwsbrief. Zoals voorbeelden van een gezonde traktatie
of hoe je gezond eten aantrekkelijker maakt voor je
kind.”

Juist door ouders er steeds bij te betrekken, houd je het
beleid actief, denkt Valerie. “We gaan kijken of onze
diëtist ook kan langskomen op een schoolactiviteit.
We willen ouders niet alleen op de hoogte stellen van
onze doelen, maar ook handvatten geven hoe ze zelf
kunnen meedoen.” Het opstellen van een duidelijk
voedingsbeleid is daarbij belangrijk. “Daarmee kom je
de ouders tegemoet. We zeggen eigenlijk: ook op school
waarborgen we de gezondheid van jullie kinderen.”

Gezonde School De Buut
‘Elke dag een fruitdag, 
dat zie ik wel zitten’

“ Met vijfentwintig kinderen in de klas
wordt er heel wat getrakteerd”

Basisschool De Buut in Zoetermeer mag zich sinds twee jaar een Gezonde School
noemen, nadat ze het themacertificaat Voeding in de wacht sleepten. Directeur
Valerie van ’t Hooft vertelt waarom dat zo belangrijk is.

Nieuwe Schijf van Vijf
Dit voorjaar heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf geïntroduceerd,
met o.a. meer groente, meer onbewerkte producten en minder vlees. Ook de
criteria van het vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding zijn hierdoor
veranderd. Zo is er in de broodsoorten en bij het beleg het een en ander gewijzigd.
Benieuwd aan welke criteria een themacertificaat Voeding nu moet voldoen?
Het Voedingscentrum heeft de aanpassingen doorgevoerd in hun voorbeeld
voedingsbeleid, waardoor het helemaal in lijn is met de nieuwe Schijf van Vijf.
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Appeltje meer, graag
Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. “Wat mij
betreft, mag het aantal fruitdagen opgeschroefd worden.
Ik zie de kinderen het liefst elke dag fruit eten als tussen
doortje. Dat is iets om in de toekomst naar te kijken.
Dat we zeggen: vanaf nu is ook de woensdag een
fruitdag, en dat we dan geleidelijk het aantal dagen
opvoeren. Ik denk dat dat beter werkt dan de regels
rigoureus aanpassen.”

Jong geleerd is oud gedaan
Het Voedingscentrum gelooft 
dat een gezonde schoolomgeving
bijdraagt aan het laten opgroeien
van leerlingen en studenten tot
gezonde volwassenen. Daarom is
het samen met de Hartstichting 
landelijk partner van de Gezonde
School, thema Voeding. Om zo’n
themacertificaat te krijgen, is een

duidelijk voedingsbeleid belangrijk. Wat is bijvoorbeeld
een geschikte pauzehap? En welke traktaties zijn 
gezond? Ook staat hierin beschreven hoe de school 
de richtlijnen hanteert. Het Voedingscentrum geeft de 
handvatten om je eigen voedingsbeleid te maken.  
Zo is op voedingscentrum.nl/basisonderwijs een 
handig voorbeeldvoedingsbeleid te vinden dat scholen
kunnen gebruiken.

Je bewust worden van gezond eten, is volgens Valerie ook een
kwestie van tijd. “Steeds meer ouders verdiepen zich in wat
gezond is en wat niet. En kinderen die nu op onze school
komen, weten niet beter dan dat fruit of groente een geschikt
tussendoortje is. Soms wordt het vergeten en komt er toch een
koekje uit de broodtrommel. Dan kunnen we daar, afhankelijk
van de leeftijd, samen over praten. Ook voor ons als school
kost het tijd. We zijn voortdurend aan het aftasten: wat kan
wel, wat kan nog niet?”

Het is een vraagstuk waar veel scholen tegenaan lopen en
waar het Voedingscentrum bij kan helpen, bijvoorbeeld met
lesmateriaal of een voorbeelduitnodiging voor ouders om
over het beleid te praten. “Dat die informatie er is, is handig.
Stap voor stap wordt je school zo steeds gezonder.”

Valerie van ’t Hooft

Geen chocoreepje maar een rijstwafel in de pauze en
geen cupcake maar een versierde mandarijn als traktatie.
Het voedingsbeleid op de site van De Buut is er duidelijk
over: gezond eten wordt hier gestimuleerd. Logisch dus
dat de school in 2014 werd beloond met het thema
certificaat Voeding van het vignet Gezonde School.

Heel belangrijk, vindt Valerie van ’t Hooft, want gezond
eten ligt niet altijd voor de hand. “Ik heb zelf twee
kinderen van negen en vier en ik zie ook: het aanbod van
ongezonde tussendoortjes is honderdduizend keer groter
dan het gezonde aanbod. Je ziet overal ‘energierijke’
koeken of fruitdrankjes die stiekem veel suikers bevatten.
Voor ouders is het soms moeilijk om gezondere keuzes
te maken, omdat het aanbod zo groot is of omdat ze het
lastig vinden om de hele dag door nee te zeggen tegen
hun kind. Als school kun je ze daarin ondersteunen.”

Op De Buut nemen alle kinderen op dinsdag en vrijdag
bijvoorbeeld groente of fruit mee als tussendoortje.
“Dat is voor ouders én kinderen heel helder: vandaag is
het fruitdag, dus je krijgt fruit mee. Punt. En omdat alle
kinderen eraan meedoen, is er ook geen strijd thuis.”

Handvatten
Ook op traktatiegebied heeft de school richtlijnen
geformuleerd. Zo wordt er duidelijk gecommuniceerd –
bijvoorbeeld op de website – welke traktaties betere
keuzes zijn, zoals een doosje rozijntjes, snoeptomaatjes of
ongezoete popcorn. Ook belangrijk: de hoeveelheid. Het
uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje betreft en
kleiner dus beter is. “Met vijfentwintig kinderen in de klas
wordt er toch heel wat getrakteerd. Sinds dit jaar hebben
we contact met een diëtist, die praktische tips geeft in de
nieuwsbrief. Zoals voorbeelden van een gezonde traktatie
of hoe je gezond eten aantrekkelijker maakt voor je
kind.”

Juist door ouders er steeds bij te betrekken, houd je het
beleid actief, denkt Valerie. “We gaan kijken of onze
diëtist ook kan langskomen op een schoolactiviteit.
We willen ouders niet alleen op de hoogte stellen van
onze doelen, maar ook handvatten geven hoe ze zelf
kunnen meedoen.” Het opstellen van een duidelijk
voedingsbeleid is daarbij belangrijk. “Daarmee kom je
de ouders tegemoet. We zeggen eigenlijk: ook op school
waarborgen we de gezondheid van jullie kinderen.”

Gezonde School De Buut
‘Elke dag een fruitdag, 
dat zie ik wel zitten’

“ Met vijfentwintig kinderen in de klas
wordt er heel wat getrakteerd”

Basisschool De Buut in Zoetermeer mag zich sinds twee jaar een Gezonde School
noemen, nadat ze het themacertificaat Voeding in de wacht sleepten. Directeur
Valerie van ’t Hooft vertelt waarom dat zo belangrijk is.

Nieuwe Schijf van Vijf
Dit voorjaar heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf geïntroduceerd,
met o.a. meer groente, meer onbewerkte producten en minder vlees. Ook de
criteria van het vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding zijn hierdoor
veranderd. Zo is er in de broodsoorten en bij het beleg het een en ander gewijzigd.
Benieuwd aan welke criteria een themacertificaat Voeding nu moet voldoen?
Het Voedingscentrum heeft de aanpassingen doorgevoerd in hun voorbeeld
voedingsbeleid, waardoor het helemaal in lijn is met de nieuwe Schijf van Vijf.
Bekijk dit beleid op voedingscentrum.nl/basisonderwijs
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h o o g l e r a a r  m a r k  v a n  v u g t  t r e k t  l e s s e n  u i t 2 , 5  m i l j o e n  j a a r l e i d e r s c h a p

We reageren nog steeds zoals we dat in de prehistorie deden. Ons onderwijssysteem werkt niet

goed, omdat we daarmee te ver afgedreven zijn van de oertijd, stelt hoogleraar evolutionaire

en organisatiepsychologie Mark van Vugt. Hij is een van de sprekers op de internationale ESHA-

conferentie voor schoolleiders uit heel Europa, die de AVS van 19 tot 21 oktober in Maastricht

organiseert. tekst daniëlla van ’t erve

Terug naar de

oertijd

Hoe komt u erbij om de oertijd te onderzoeken?

“Veel van ons gedrag wordt bepaald door oerinstincten die
overgeleverd zijn uit het stenen tijdperk. Dat is de periode
van 2,5 miljoen jaar geleden, dus toen de eerste mens op
aarde rondliep tot ongeveer tienduizend jaar geleden, toen
de landbouwrevolutie plaatsvond en mensen zich gingen
vestigen. De mens heeft 99 procent van de geschiedenis in
een jagers/verzamelaarscultuur geleefd. Ik vind het raar
dat juist zo weinig organisatiepsychologen hierin interesse
hebben.”

Wat kunnen we ervan leren qua leiderschap?

“Onderzoek naar huidige groepen nomaden in Afrika of
Zuid-Amerika laat de kracht van gedistribueerd leider-
schap zien. Afhankelijk van de taak die volbracht moet
worden, krijgt iemand de leiding. Jagers gingen voorop
bij de jacht, krijgers namen het voortouw als de groep
werd bedreigd en vredestichters leidden de dialoog bij
interne conflicten. Zo onderscheiden we zes oersituaties,

interview

die steeds om een ander soort leiderschap vragen.
Tegenwoordig is vaak één leider in alle situaties de baas.
Een schoolleider zou zich dus goed moeten afvragen voor
welke uitdaging de school staat, wat voor leiderschap
er nodig is en waar zijn talent ligt. Voor de taken waar
hij niet goed in is, kan hij zich het best omringen door
experts.”

Kan een directeur niet alle rollen vervullen?

“Er zijn zogenoemde regenboogleiders die alle kenmer-
ken van goed leiderschap in zich hebben, zoals Mark
Rutte of de paus. Meest voorkomend is dat mensen goed
zijn in één aspect. Als het aantal leerlingen op een school
bijvoorbeeld terugloopt, is het handig als de school een
directeur aantrekt die goed is in werving. In andere tij-
den vraagt de school juist om interne rust, bijvoorbeeld
als er conflicten zijn tussen leraren. Dan hoort daar toch
echt een ander type leider bij. Schoolorganisaties zouden
dus ook flexibel moeten kunnen wisselen van leider. Dat
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moeten omgaan met veel verschil-
lende mensen, vraagt dus expliciet
om vrouwelijk leiderschap.”

Macht is een vloek, maar gezag is nodig

volgens u. Wat is het verschil?

“Beide zijn vormen van beïnvloe-
ding. Macht is het vermogen anderen
te dwingen op basis van de posi-
tie die je hebt in de hiërarchie.

Gezag ontleen je  niet aan je positie,
maar aan je competenties en integri-
teit. Gezag dwing je niet af, mensen

luisteren naar je omdat ze dat zelf willen. Onderzoek
laat zien dat we eerder iemand volgen met kennis van
zaken en die we vertrouwen, dan iemand met macht.”

Een leider moet tegenwoordig vooral ook authentiek zijn,

wat vindt u daarvan?

“Niet alles wat natuurlijk is, is automatisch goed. Goede
leiders voldoen aan bepaalde kenmerken. Zoals het
hebben van een visie, een bepaalde vorm van charisma,
doortastendheid of goed met mensen kunnen omgaan.
Als je hieraan niet voldoet, kun je wel heel authentiek
jezelf zijn, maar dan zal het leidinggeven je niet zo goed
afgaan.” >

h o o g l e r a a r  m a r k  v a n  v u g t  t r e k t  l e s s e n  u i t 2 , 5  m i l j o e n  j a a r l e i d e r s c h a p

betekent dat je als schoolleider maar maximaal vijf jaar
ergens zou moeten blijven.”

Hoe zit het met vrouwelijke leiders, waren die er vroeger wel?

“In de oertijd bestond er helemaal geen hiërarchie. Er
waren alleen informele leiders die afhankelijk van de
situatie tijdelijk het voortouw namen. Veel taken waren
fysiek: het verdedigen van de groep of het leiden van
de ene naar de andere plek, en dat was vaak een man-
nenaangelegenheid. Maar voor taken waar empathie
of samenwerking bij komen kijken, zoals het bewaren
van de vrede in de groep, waren er vooral vrouwelijke
leiders. Onze huidige complexe samenleving, waarin we

Mark van Vugt (1967) is professor in de

evolutionaire psychologie aan de Vrije

Universiteit Amsterdam en onderzoeker

aan de Universiteit van Oxford. Hij schrijft

wetenschappelijke artikelen, columns

en boeken, zoals ‘De natuurlijke leider’.

Begin dit jaar verscheen ‘Mismatch’, een

coproductie met schrijver Ronald Giphart.

www.professormarkvanvugt.com

‘o n d e r z o e k  n a a r
h u i d i g e  g r o e p e n
n o m a d e n  i n  a f r i k a
o f  z u i d - a m e r i k a
l a at  d e  k r a c h t  v a n
g e d i s t r i b u e e r d
l e i d e r s c h a p  z i e n ’
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Advertentie

Het gratis lesmateriaal sluit niet alleen aan de op
curricula maar ook op de interesse van de
leerlingen. Het Micropia-onderwijs is uitgebreid
met nieuwe thema’s voor alle doelgroepen, zoals
“voedsel en vertering” waarin de leerlingen de
invloed van microben op voedselproductie, -
verwerking en –vertering ontdekken.

Speciaal schooltarief: € 5,00 per persoon.
 
Een bezoek aan Micropia is voordelig te com-
bineren met een bezoek aan het ARTIS-Park.
Bekijk de mogelijkheden op www.micropia.nl/
scholen

en ontdek het onzichtbare leven

Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt,
gaat er een nieuwe voor je open.
Mooier en bijzonderder
dan je je ooit hebt kunnen voorstellen

Welkom in het veelbekroonde ARTIS-Micropia
Het enige microbenmuseum ter wereld,
midden in Amsterdam.

Kom naar
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Hoe ziet een oertijdschool eruit?

“Uit onderzoek blijkt dat jongens iets beter zijn in ruim-
telijk inzicht en meisjes in taal. Waarom zou je dan
iedereen hetzelfde laten doen? Je kunt er ook voor zorgen
dat talenten beter tot hun recht komen en kinderen op
hun eigen niveau vakken kunnen volgen. Het maatwerk-
diploma past dan ook helemaal bij het natuurlijk leren.
Verder was vroeger de natuurlijke en sociale omgeving
waarin kinderen opgroeiden niet gescheiden. Op dit
moment doen we onderzoek naar de kracht van groene
schoolpleinen op het leervermogen van kinderen. Uit
de eerste, voorlopige resultaten blijkt dat met een groen
schoolplein vooral bij jongens de concentratie omhoog
gaat. En dan ben je er niet met een potje groene verf,
maar gaat het om een schoolplein met een beekje erdoor
en planten, bomen en dieren.”

Het onderwijs mag van u dus wel aardig op de schop?

“Het is allemaal niet zo revolutionair, het is gewoon terug
naar de basis. Ons brein en lichaam gedijt beter in kleine,
overzichtelijke organisaties. Dat een aantal instituten
en structuren die we de afgelopen vijftig jaar verzonnen
hebben daarom op de schop moet, is dus logisch. Daar
is bewustwording en tijd voor nodig. Daarom kijk ik uit
naar het ESHA-congres van de Algemene Vereniging
Schoolleiders, waar ik de schoolleiders graag op deze
belangrijke erfenis uit het verleden attendeer.”

Welke tip zou u een schoolleider geven die alvast wil starten?

“Kijk hoe je oudere leerlingen meer kunt inzetten voor
de begeleiding van jongere. We besteden ontzettend veel
aandacht aan de cognitieve ontwikkeling. Prima, maar
sociale ontwikkeling is net zo goed belangrijk.” _

interview

Onderwijs kent als sector het hoogste percentage werknemers

met burnout en regelmatig agressie op de werkvloer. Hoe was

dat in de oertijd? De holbewoner kon er toch ook aardig op

losslaan met zijn knuppel?

“Dat beeld is echt onzin! Die mensen waren net als wij,
we hebben nog hetzelfde brein en lichaam. In de oertijd
kenden we wel stress, maar alleen als er bijvoorbeeld
een roofdier op je afkwam. In deze tijd worden mensen
blootgesteld aan langdurige stress, dat is ongezond. Het is
dan belangrijk dat leraren zowel verbinding en steun als
autonomie ervaren. Dat ze het gevoel hebben samen te
werken aan hetzelfde doel en gewaardeerd worden voor
de bijdrage die ze leveren.”

Hoe kan een schoolleider samenwerking tussen leraren

stimuleren?

“In de oertijd waren volwassenen onderling van elkaar
afhankelijk. Je kon alleen maar overleven door samen
te werken en informatie uit te wisselen. Die samenwer-
king zou je als schoolleider kunnen stimuleren met
groepsbeloningen, want dat werkt beter dan individuele
beloningen zoals bonussen. Deel bijvoorbeeld awards uit
voor de meeste vooruitgang in een bepaalde klas of vak.
Op die manier maak je een groep verantwoordelijk voor
een bepaald doel en delen ze samen prestige.”

In het boek ‘Mismatch’ pleit u voor een samenleving die meer

lijkt op de oeromgeving. Wat betekent dit voor het onderwijs?

“Hoe we het onderwijs inrichten is een typisch voorbeeld
van een mismatch. In de oertijd waren er geen scho-
len. Onze voorouders leefden in kleine overzichtelijke
groepen, waarin kinderen van alle leeftijden met elkaar
speelden en van elkaar leerden. De jongeren leerden
van de ouderen en zo leerden de ouderen hoe ze lei-
ding moesten geven. Het is ontzettend raar dat we dat
natuurlijke leerproces helemaal uit ons onderwijssysteem
hebben gehaald. Er zijn scholen, zoals Montessori, die de
kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zetten,
daar ben ik erg voorstander van. De nieuwe school 2.0
zou de oertijdschool moeten zijn.”

m e e r  m a r k  v a n  v u g t  o p  e s h a 2 0 1 6

Op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA), die de

AVS van 19 tot 21 oktober in Maastricht organiseert, zal Mark van Vugt een lezing houden over

evolutionair leiderschap.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/esha2016 of www.esha2016.com

Twitter: @SchoolHeadsESHA Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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achtergrond

Teamleden ervaren een gezamenlijke flow als

zij samenwerken aan een collectieve ambitie

en daarbij moeiteloos op elkaar aansluiten.

Dat stimuleert de schoolontwikkeling.

Teamflow-expert Jef van den Hout : “Als er

teamflow ontstaat, ga je uitdagingen ambitieus

aan. tekst susan de boer

“Flow is het gevoel dat je ervaart als je compleet betrok-
ken bent bij wat je aan het doen bent”, zegt Jef van den
Hout, oprichter van Flow Concepts, een netwerk van pro-
fessionals die teams en organisaties begeleiden naar meer
flow. “Iedereen heeft wel eens een ‘flow-ervaring’. Je staat
dan echt in je kracht. Daarom werkt het ook zo goed
als een team in een flow komt. Denk bijvoorbeeld aan
muziekbands. De muzikanten hebben ieder hun eigen
instrument. Ze bundelen hun krachten en maken muziek
met elkaar.” Van den Hout is gespecialiseerd in teamflow.
Bij teamflow voeren teamleden gezamenlijk activitei-
ten uit die op een vanzelfsprekende manier op elkaar
aansluiten. Om dit te laten plaatsvinden, is een collec-
tieve ambitie nodig. “Collectieve ambitie komt voort
uit de intrinsieke motivatie van het team, uit idealen

            zet
leerkrachten in hun kracht
Teamflow

32

930349-02_032_29-Aug-16_12:38:18_walter



of waarden”, zegt Van den Hout. “Daarnaast zijn de
teamleden goed op de hoogte van elkaars kwaliteiten en
vaardigheden. Dan kun je samen een uitdagende ambitie
stellen. Je weet wat je wilt en je weet dat je het kunt.”

Betrokken Teamflow maakt mensen enthousiast,
betrokken en actief. “Op een school kan de schoolleider
de teamflow aanzwengelen door activiteiten te organise-
ren, visiebijeenkomsten, waarin de collectieve ambitie
van de school centraal staat”, zegt Van den Hout. “Die
visiebijeenkomsten organiseer je bij-
voorbeeld een keer per drie maanden
en je stelt daarin een bepaald thema
aan de orde. Dan komen er vanzelf
doelen bovendrijven. Die maak je con-
creet, je maakt er een dichtbijgelegen,
uitdagend en gezamenlijk doel van. Stel
dat het gaat over beter feedback geven
op leerlingen. Teamleden bedenken dat
het een goed idee is om iets te ontwik-
kelen wat het makkelijker maakt om
feedback te geven. De teamleden die dat
willen uitzoeken vormen een groepje.
De schoolleider stelt een van hen ver-
antwoordelijk voor de uitvoering en
maakt resultaatafspraken. Dat doe je
in het bijzijn van het hele team, zodat
iedereen erachter staat. Het wordt als
het ware een verzoek van de organisatie. Als het team
een oplossing vindt, neemt de organisatie het over. Het
is belangrijk dat er open communicatie over is, en dat
de werkomgeving veilig en positief is. Mensen moeten
fouten durven maken. Verder moet je niet te veel regelen.

Leraren zijn van nature geneigd hun werk goed te doen.
Overmatige procedures om processen vast te leggen, hin-
deren daarbij. Het gaat om het gezamenlijke resultaat,
niet om individuele bijdragen. Hoe de taken onderling
verdeeld worden, bepaalt het team zelf.”

Tijdelijke teams Van den Hout benadrukt dat het
altijd gaat om tijdelijke groepjes. “Het zijn tijdelijke
teams binnen een organisatie, mensen die elkaar vinden
op een onderwerp, zoals feedback geven. De teamleden

zoeken elkaar op op basis van kwaliteiten en
vaardigheden.” Daarbij is het belangrijk dat
de teamleden kunnen samenwerken. “Je moet
mensen leren samenwerken. Niet iedereen
weet vanzelf hoe dat moet. Leraren zijn vaak
individueel bezig met een klas, dus als direc-
teur moet je zorgen dat ze elkaar opzoeken.
Teamflow ontstaat als mensen vanuit collec-
tieve ambitie elkaar moeiteloos aanvullen in
het vinden van een oplossing voor een ervaren
probleem of een verbetering van een bestaan-
de situatie. De doelen en taken die zij formule-
ren, zijn verbonden met de eigen persoonlijke
doelen. Van daaruit bundel je de krachten, je
doet wat je goed kan. Commitment is ook een
belangrijke conditie. Doe wat je zegt, verbind
je aan de doelen. Ten slotte is open communi-
catie onontbeerlijk. Gepassioneerd praten over

datgene waarmee je bezig bent, zorgt dat het team blijft
presteren. Geef feedback op gestelde doelen, niet om af
te rekenen maar om te ondersteunen. Positieve emoties
zoals complimenten geven en aanmoedigen zijn belang-
rijk voor bereiken van teamflow.” _

‘ h e t  o p b o u w e n  v a n  e e n  a n d e r e  c u lt u u r  ko s t  t i j d ’

Het concept van ‘teamflow’ spreekt

veel schoolleiders aan. Pierre Hendriks,

directeur van ’t Kendelke in het Limburgse

Siebengewald, woonde tijdens het AVS-

congres afgelopen voorjaar een workshop

bij van Jef van den Hout. Hij vertelt:

“Het beeld van een team dat een doel

wil bereiken en daartoe in gezamenlijke

aansluiting aan de slag gaat, vind ik

inspirerend. Teamflow is een concept om

iedereen in zijn kracht te zetten. Op die

manier krijg je draagvlak, eigenaarschap

en successen.” Volgens Hendriks is een

belangrijk element de haalbaarheid van

de doelen en de kleine stapjes die vooruit

worden gezet. “Het gaat erom dat je elke

dag en elke week het samen een beetje

beter doet. De kracht in het concept zit

ook in het iedere dag ’s morgens kort met

het team uitspreken wat we gaan doen,

met welke doelen we bezig zijn. Dan kun

je het samen beter volhouden. Het gaat

om het opbouwen van een andere cultuur

en dat kost tijd.” Afgelopen schooljaar

richtte Hendriks werkgroepen in om

deelaspecten van de collectieve ambitie

aan te pakken.

“Komend jaar gaan we nog intensiever

aan de slag met werkgroepjes van twee

of drie teamleden die een deelaspect bij

de kop pakken waar ze echt voor willen

gaan, zoals samen lessen voorbereiden.

Dat komt dan regelmatig terug in de

teamsessies, zodat we elkaar kunnen

aanmoedigen en vooruit helpen. De

positiviteit en praktische aanpak zijn

elementen die me bijzonder aanspreken

in het concept van teamflow.”

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

Jef van den Hout: Gepassioneerd
praten over datgene waarmee je
bezig bent, zorgt dat het team
blijft presteren.”

            zet
leerkrachten in hun kracht

33k ader prim air september 2016

930349-02_033_29-Aug-16_12:38:18_walter



1000-21-6000-1544 AVS KP 2016-2017-01

– Advertorial –

Ransomware en andere datalekken
De meeste onderwijsinstellingen kennen inmiddels de

Meldplicht Datalekken. Zij zijn ervan op de hoogte
dat zij extra aandacht moeten besteden aan het bescher-
men van de privacy van hun leerlingen, aangezien zij met
hun leerlingvolgsystemen over zeer privacygevoelige
persoonsgegevens beschikken. Maar wat nu precies een
datalek is, is minder bekend.

Weinigen beseffen bijvoorbeeld dat een infectie met mal-
ware volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ook moet
worden behandeld als een datalek. Dat is omdat mal-
ware er meestal voor bedoeld is om gegevens te stelen
of te manipuleren. Een zogenaamde keylogger stelt een
cybercrimineel in staat om inloggegevens te stelen met
behulp van geregistreerde toetsaanslagen. Een exploit kan
misbruik maken van een zwakke plek in de software die
gebruikt wordt, waarmee een database rechtstreeks kan
worden benaderd. Een Remote Access Tool geeft een cy-
bercrimineel op afstand de volledige controle over een pc
of een mobiel apparaat, waarmee data gemakkelijk kunnen
worden gestolen. In veel gevallen kan niet worden vastge-
steld dat er gegevens zijn gestolen. De enige indicatie dat

dit mogelijk kan zijn gebeurd, is de aanwezigheid van mal-
ware op het netwerk en ook die is vaak maar lastig vast te
stellen.Veel gemakkelijker waar te nemen is een speciale
categorie malware, de zogenaamde ransomware. Deze
malware versleutelt of gijzelt de bestanden die zich op een
geïnfecteerd systeem of netwerk bevinden. Deze worden
– zo wordt beweerd, de praktijk wijst regelmatig anders
uit- vrijgegeven na betaling van een ‘boete’ of losgeld.
Hoewel het versleutelen van bestanden intuïtief misschien
niet aanvoelt als een datalek, benadrukt de Autoriteit Per-
soonsgegevens dat een infectie met ransomware absoluut
moet worden gemeld. Het kan immers niet worden
vastgesteld dat er niet vooraf een kopie van de gegevens
naar de pc van de crimineel is gestuurd. Bovendien valt
onder de definitie van een datalek ook het ‘wijzigen van
gegevens door een ongeautoriseerd persoon’, wat in het
geval van ongeautoriseerde versleuteling gebeurt.
Veel bedrijven geven aan last te hebben van ransomware.
Je hoort zelfs zoveel verhalen over netwerken die getrof-
fen worden door cryptoware, dat je bijna zou geloven dat
er meer van deze gijzelmalware op het internet rondwaart
dan ‘gewone’ malware. Dat is absoluut niet waar: ransom-
ware maakt maximaal 3% uit van alle malware. Wat we
horen over ransomware-besmettingen, is dus maar het
topje van de ijsberg. Minimaal 97% van de malware-
besmettingen zijn niet zo zichtbaar en daar wordt dan ook
veel minder over gesproken (en nog veel minder melding
van gemaakt).

Nu u als lezer van deze blogpost op de hoogte bent van
uw meldplicht in het geval van een malware-besmetting
(let op: het niet melden kan ook hier een boete van
€ 820.000 opleveren), begrijpt u waarom het tijd is om
te investeren in professionele netwerkbeveiligingssoftware
voor uw schoolnetwerk.

Daniëlle van Leeuwen
Communicatiemanager
G DATA Benelux
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Eppo Bruins, woordvoerder

Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

politieke column

het komt aan op
leiderschap
Als nieuwe onderwijswoordvoerder van

de ChristenUnie heb ik mijn eerste half

jaar in de Tweede Kamer volgeplempt met

werkbezoeken aan scholen. Ik wil spreken

met mensen van de werkvloer. Mensen die

weten waar het over gaat in het onderwijs,

omdat ze het dagelijks aan den lijve

ondervinden. Als je met een lobbyist of

bestuurder praat, krijg je per slot van reke-

ning altijd een soort ‘gemiddelde mening’

voorgeschoteld.

Ruwweg kom ik in mijn werkbezoeken

twee typen leraren tegen: ontgoochelde

leraren (‘ik denk niet dat ik dit nog vijf jaar

volhoud’) en energieke leraren (‘het mooiste

beroep van de wereld’). De manier waarop

zij hun werk beleven verschilt enorm, terwijl

ik niet echt een verschil kan ontwaren in de

leerlingen waaraan zij lesgeven of de col-

lega’s met wie ze samenwerken.

Een paar maanden geleden zag ik een

Facebook-berichtje van zo’n ontgoochelde

juf: ‘Vanmiddag weer een toets afnemen.

Blijkt dat ik die toch moet analyseren en

acties moet formuleren. Daar gaat weer een

zaterdagochtend!’ Ik heb haar gevraagd of

ze wist waarom ze dat moest doen. Dat wist

ze niet.

‘Dan zou ik het niet doen’, zei ik.

‘Het moet van de directeur’, antwoordde ze.

‘Waarom wil je directeur het?’

‘Weet ik niet. Zal wel van de inspectie

moeten.’

En daarmee was wat haar betreft het ant-

woord gegeven.

De volgende dag zag ik staatssecretaris

Dekker op de televisie. Het ging over de

toegenomen regeldruk bij leraren. Tot

veler verbazing riep de staatssecretaris de

leraren op tot rebellie: ‘Leraren, stop met

overbodige administratie. Doe niets wat

volgens jou niet bijdraagt aan de kwaliteit

van onderwijs.’

Vervolgens heb ik de inspectie gevraagd

waarom ze dan zo moeilijk doen. Maar

ook daar wordt gezegd dat scholen vooral

geen administratie moeten voeren die niet

bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Ook de

inspectie wil geen onnodige administratie

opleggen en juist graag met scholen mee-

denken. Dat moeten alle inspecteurs in hun

oren knopen. Zo ben ik iedereen afgegaan

en heb ik gevraagd: ‘Vormen jullie nu de

blokkade? En iedereen zegt: ‘Nee, aan mij

ligt het niet.’ Blijkbaar zit in het systeem de

gedachte ingebakken: ‘Ik moet van alles.’

Terug naar de twee typen leraren. Ik heb

toch een verschil ontdekt in de omgeving.

De energieke leraren hebben zonder uit-

zondering een schoolleider waar ze trots

op zijn. Deze leraren vertellen hoe blij ze

zijn met hun directeur. Vaak in een bijzin-

netje: ‘Ja, maar we hebben het ook wel erg

getroffen met onze directeur hoor.’ Zo’n

schoolleider geeft leraren vrijheid en houdt

ze uit de wind bij de inspectie, is creatief in

het zoeken naar wat mag en kan. Op scho-

len waar de sfeer goed is, heb je vaak een

directeur die de inspectie in de ogen durft te

kijken en te zeggen waar hij de leraren wel

en niet mee lastig wil vallen. Ik merk boven-

dien dat de inspectie het helemaal niet erg

vindt om een mondige directeur tegenover

zich te hebben.

Het komt dus aan op leiderschap in het

onderwijs. Het belang en de betekenis van

leiderschap is onderbelicht. Stevige school-

leiders zijn nodig die duidelijk maken wat

onduidelijk is. Die ouders aanspreken wan-

neer er onredelijke eisen worden gesteld.

Die een oplossing bieden wanneer de druk

te hoog wordt. Die een team met diversiteit

(vrouwen én mannen) samenstellen waarin

men oog heeft voor de ander. Schoolleiders

die ook het moeilijke gesprek durven aan te

gaan met de opgebrande leraar die allang

iets anders had moeten zoeken.

Leiderschap, het komt zo gemakkelijk uit

je mond. Maar zo moeilijk uit je handen.

Het is hét verschil tussen goed en matig

onderwijs. _

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

o p  s c h o l e n  w a a r  d e
s f e e r  g o e d  i s ,  h e b  j e
v a a k  e e n  d i r e c t e u r
d i e  d e  i n s p e c t i e  i n  d e
o g e n  d u r f t  t e  k i j k e n
e n  t e  z e g g e n  w a a r
h i j  d e  l e r a r e n  w e l  e n
n i e t  m e e  l a s t i g  w i l
v a l l e n

Foto: Anne Paul Roukema
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Ransomware en andere datalekken
De meeste onderwijsinstellingen kennen inmiddels de

Meldplicht Datalekken. Zij zijn ervan op de hoogte
dat zij extra aandacht moeten besteden aan het bescher-
men van de privacy van hun leerlingen, aangezien zij met
hun leerlingvolgsystemen over zeer privacygevoelige
persoonsgegevens beschikken. Maar wat nu precies een
datalek is, is minder bekend.

Weinigen beseffen bijvoorbeeld dat een infectie met mal-
ware volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ook moet
worden behandeld als een datalek. Dat is omdat mal-
ware er meestal voor bedoeld is om gegevens te stelen
of te manipuleren. Een zogenaamde keylogger stelt een
cybercrimineel in staat om inloggegevens te stelen met
behulp van geregistreerde toetsaanslagen. Een exploit kan
misbruik maken van een zwakke plek in de software die
gebruikt wordt, waarmee een database rechtstreeks kan
worden benaderd. Een Remote Access Tool geeft een cy-
bercrimineel op afstand de volledige controle over een pc
of een mobiel apparaat, waarmee data gemakkelijk kunnen
worden gestolen. In veel gevallen kan niet worden vastge-
steld dat er gegevens zijn gestolen. De enige indicatie dat

dit mogelijk kan zijn gebeurd, is de aanwezigheid van mal-
ware op het netwerk en ook die is vaak maar lastig vast te
stellen.Veel gemakkelijker waar te nemen is een speciale
categorie malware, de zogenaamde ransomware. Deze
malware versleutelt of gijzelt de bestanden die zich op een
geïnfecteerd systeem of netwerk bevinden. Deze worden
– zo wordt beweerd, de praktijk wijst regelmatig anders
uit- vrijgegeven na betaling van een ‘boete’ of losgeld.
Hoewel het versleutelen van bestanden intuïtief misschien
niet aanvoelt als een datalek, benadrukt de Autoriteit Per-
soonsgegevens dat een infectie met ransomware absoluut
moet worden gemeld. Het kan immers niet worden
vastgesteld dat er niet vooraf een kopie van de gegevens
naar de pc van de crimineel is gestuurd. Bovendien valt
onder de definitie van een datalek ook het ‘wijzigen van
gegevens door een ongeautoriseerd persoon’, wat in het
geval van ongeautoriseerde versleuteling gebeurt.
Veel bedrijven geven aan last te hebben van ransomware.
Je hoort zelfs zoveel verhalen over netwerken die getrof-
fen worden door cryptoware, dat je bijna zou geloven dat
er meer van deze gijzelmalware op het internet rondwaart
dan ‘gewone’ malware. Dat is absoluut niet waar: ransom-
ware maakt maximaal 3% uit van alle malware. Wat we
horen over ransomware-besmettingen, is dus maar het
topje van de ijsberg. Minimaal 97% van de malware-
besmettingen zijn niet zo zichtbaar en daar wordt dan ook
veel minder over gesproken (en nog veel minder melding
van gemaakt).

Nu u als lezer van deze blogpost op de hoogte bent van
uw meldplicht in het geval van een malware-besmetting
(let op: het niet melden kan ook hier een boete van
€ 820.000 opleveren), begrijpt u waarom het tijd is om
te investeren in professionele netwerkbeveiligingssoftware
voor uw schoolnetwerk.

Daniëlle van Leeuwen
Communicatiemanager
G DATA Benelux
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Van de AVS

Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking
Bestuurskracht voor de medezeggenschap?
tekst paul van lent

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over de gevolgen voor

de medezeggenschap door het van kracht worden van de Wet

Versterking Bestuurskracht, naar verwachting per 1 augustus 2016.

De nieuwe wet betekent dat de medezeggenschap in alle onderwijs-

sectoren vanaf die datum verandert. Voor alle sectoren geldt:

• Benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van

vooraf kenbare profielen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt

adviesrecht op de vaststelling van die profielen.

• Op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een

bestuurder, heeft het medezeggenschapsorgaan adviesrecht.

• Voor het benoemen van een bestuurder of nieuw lid van het

College van Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld,

waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding

en de ouder- respectievelijk leerling- of studentgeleding van de

medezeggenschap zitting neemt.

• Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het

medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder.

Primair en voortgezet onderwijs
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt de positie

van de MR versterkt:

• De MR krijgt rechtstreeks de noodzakelijke kosten vergoed van

het bevoegd gezag, zonder dat daarvoor nog een faciliteiten-

regeling vereist is. De MR moet het bevoegd gezag wel vooraf in

kennis stellen van de te maken kosten voor het raadplegen van

deskundigen en het voeren van rechtsgedingen; doet de MR dat

niet, dan komen die kosten niet ten laste van het bevoegd gezag.

• In het vo en het vso krijgt de leerlingengeleding van de MR

instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het

leerlingenparticipatiebeleid. Daarin legt elke v(s)o-school vast

hoe de inspraak en betrokkenheid van leerlingen wordt geregeld.

De geschillenregeling wordt aangepast:

• Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de MR niet

heeft ingestemd of waarvoor niet de vereiste instemming van de

MR gevraagd is, kan de MR tegenover het bevoegd gezag binnen

zes weken de nietigheid van het besluit inroepen.

• De MR kan de geschillencommissie vragen om het bevoegd gezag

te verplichten zich te onthouden van uitvoering of toepassing van

een nietig besluit.

• De MR kan ook een adviesgeschil aan de geschillencommissie

voorleggen als het bevoegd gezag ten onrechte geen advies aan

de MR heeft gevraagd.

• De MR kan in een kort geding vragen om de uitspraak van de

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) te mogen

doen uitvoeren.

Geschillen over de WMS kunnen worden voorgelegd aan de

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De

bevoegdheid van dit orgaan wordt uitgebreid en de rol van de

Ondernemingskamer verandert. Kijk voor meer informatie op

https://onderwijsgeschillen.nl/node/28

Bovenstaande wijzigingen worden opgenomen in de

AVS-publicatie ‘Goed onderwijs, goede MR’. Te bestellen

via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

goed-onderwijs-goede-mr

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur

via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw

lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

vragen en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

a v s  i n  d e  p e r s

Terrorisme, pesten en flexibele
schooltijden

Hoe bereid je leerlingen voor op een terroristische aanslag zonder

ze bang te maken, legde BNR Nieuwsradio op 25 augustus voor aan

AVS-voorzitter Petra van Haren. “Elke school heeft een calamiteiten-

en ontruimingsplan waarin ze haar eigen accenten legt. Ieder jaar is

er een ontruimingsoefening. In Nederland wordt heel goed ingehaakt

op de actualiteit en schoolleiders kijken naar hun schoolomgeving.

Zeker bij terrorisme is de gemeente een belangrijke partner. In Italië

staat in het calamiteitenplan bijvoorbeeld ook hoe te handelen bij

een aardbeving.”

Op 27 juli werd Van Haren in het Algemeen Dagblad geciteerd over

flexibele schooltijden en de relatie met gepersonaliseerd leren.

En het AD berichtte op 15 juli over de veelheid (digitale) pestinci-

denten op scholen, ondanks de nieuwe wetgeving op het gebied van

veiligheid. Er zijn volgens de krant incidenten bekend van groep 8’ers

die seksueel getinte foto's naar een klasgenoot sturen, die het beeld

vervolgens dreigt te verspreiden. “Dat was een paar jaar geleden

ondenkbaar op een basisschool”, reageert Van Haren in het dagblad.
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p u b l i c at i e s

CAO PO 2016–2017 ook in
boekvorm

De CAO PO 2016 – 2017 is eind juni 2016
door de sociale partners, waaronder de
AVS, ondertekend. Er is veel behoefte
onder leidinggevenden in het primair
onderwijs aan een gebonden versie van
de nieuwe CAO PO. Deze is beschikbaar via
de website van de AVS.

De CAO PO 2016-2017 is voor t 17,95 te bestellen via www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/caopo20162017

Er is een aparte uitgave gemaakt van de salaristabellen 2016 – 2017.

Deze is voor t 9,95 te bestellen via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/caopo20162017salaristabellen

Uiteraard zijn de cao-teksten ook kosteloos te downloaden als PDF,

zie www.avs.nl/artikelen/caopo20162017ondertekend

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo

r e g i o b i j e e n ko m s t e n  n a j a a r 2 0 1 6

De AVS komt naar u toe!
Speciaal voor alle leden organiseert de AVS dit najaar
regiobijeenkomsten in het hele land.

In september en oktober komt de AVS naar u toe. Op zeven verschil-

lende locaties in het land gaat AVS-voorzitter Petra van Haren in

gesprek met AVS-leden. Ook is een van de beleidsadviseurs van

de AVS aanwezig om uitleg te geven over de CAO PO 2016 – 2017.

U kunt vragen stellen over de cao, de verdieping ingaan en sug-

gesties meegeven voor de toekomst. Er is ook tijd ingeruimd

voor andere onderwerpen die u met de AVS of andere collega’s

wilt bespreken. We hopen u te zien op een van de (kosteloze)

bijeenkomsten.

• 12 september Haarlem 13.30 – 15.30 uur

• 19 september Groningen 13.00 – 15.00 uur

• 19 september Oldenzaal 19.00 – 21.00 uur

• 29 september Goes 13.00 – 15.00 uur

• 29 september Rotterdam 19.00 – 21.00 uur

• 3 oktober Oisterwijk 13.30 – 15.30 uur

• 3 oktober Venlo 19.00 – 21.00 uur

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/artikelen/deavskomtnaarutoenajaar2016

www.avs.nl/formulier/deavskomtnaarutoe#formulier

l e i d e r s c h a p  i n  e e n  p l g

AVS levert bijdrage aan
conferentie voor sbo-directies

De Werkgroep SBO organiseert van 9 tot 11 november een
conferentie voor directies van sbo-scholen over de rol van
leiderschap in een professionele leergemeenschap.
AVS-adviseur Ruud de Sain begeleidt het geheel.

Daan Quackernaat, auteur van het boekje ‘Ga kathedralen bouwen’,

is de inleider. De verdere leiding is in handen van AVS-adviseur

Ruud de Sain. Hij stelt vooral ook de vraag hoe we zelf tegen een

PLG aan kijken. Hoe ver zijn we om eraan te werken? Benaderen we

onze teamleden als professionals? De conferentie vindt plaats in

landgoedhotel Ehzerwold in Almen (bij Zutphen).

Meer informatie: www.werkgroepsbo.nl

e n 5 0 %  ko r t i n g  s c h o o l l e i d e r s  v o

Boeken cadeau voor nieuwe leden
Leidinggevenden in het funderend
onderwijs of bij een samenwerkings-
verband die nu lid worden van de AVS,
krijgen het boek ‘Integrale Kindcentra

– Handboek voor directeuren en bestuurders’ cadeau én
de gebonden versie van de CAO PO 2016 – 2017.

Deze actie duurt tot 1 oktober 2016, zolang de voorraad

strekt, en geldt voor alle lidmaatschapsvormen behalve het

kennismakingslidmaatschap.

Vo-leden Schoolleiders in het voortgezet onderwijs die vóór

1 oktober aanstaande lid worden van de AVS, krijgen bovendien

50 procent korting op de contributie voor schooljaar 2016/2017.

Collega lid maken? Korting op contributie! Als AVS-leden

een nieuw lid aanbrengen, ontvangen zij 10 procent korting op het

persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Deze korting kan

oplopen tot wel 90 procent, bij het aanbrengen van vijf nieuwe leden.

Meer informatie over de actie: www.avs.nl/lidworden (Acties)

Nieuwe medewerker
Leonie Oude Essink (l.oudeessink@avs.nl) versterkt

met ingang van 1 september 2016 de juridische afdeling

van de AVS. Ze is vanaf 2000 werkzaam als advocaat

en heeft zich vooral toegelegd op arbeids- en onder-

nemingsrecht.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Oktober en november 2016
Opleiding / leergang / training / masterclass (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 27 september Jan Stuijver

• Leergang Strategische communicatie & PR** (po) 5 oktober Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 6 oktober Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 7 oktober Erno Eskens, Dick Middelhoek

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 7 oktober Vera Ruitenberg

• Training Van goed naar excellent! (po) 7 oktober Bart van der Vlist

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap (po) 13 oktober Vera Ruitenberg

• Leergang Action learning** (po en vo) 4 november Peter de Roode

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 3 november Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Confronteren met respect*** (po en vo) 3 november Jasper Rienstra, Leidje Witte

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum** (po, locatie Amersfoort) 3 en 4 november (VOL) Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen – de basis*** (po en vo) 4 november Vera Ruitenberg

• Masterclass Loopbaangesprekken*** (po en vo) 7 november Marinka Kuijpers

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum** (po, locatie Vlodrop/Limburg) 8 en 9 november Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Middenkader (po) 9 november Bob Ravelli

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 10 november Tom Roetert

• Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership:

Opwaartse kracht in de school** (po en vo) 10 november Jan Jutten

• Leergang Bouwen aan een lerende school:

Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk** (po en vo) 11 november Jan Jutten

• Training Geluk voor leidinggevenden*** (po) 14 november Clara den Boer

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – verdieping*** (po en vo) 15 november Angelique Janssen

• Training Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel*** (po) 17 november Harry van Soest

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school:

Van moetisme naar moreel besef** (po en vo) 18 november Jan Jutten

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, vo, mbo) 18 november Tom Roetert

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 23 november Paul van Lent

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?*** (po en vo) 24 november Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 25 november Tom Roetert

(onder voorbehoud)

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.

e s h a - c o n f e r e n t i e  e r k e n d
a l s b r o n  vo o r  i n fo r m e e l  l e r e n

De ESHA-conferentie (Biennial Conference) van 19 – 21 oktober

2016 in Maastricht is opgenomen als bron bij de professionali-

seringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Toekomstgericht

onderwijs’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de

conferentie gedeeltelijk aansluit

bij deze thema’s en onderdeel kan

uitmaken van uw ontwikkeling

hierop via informeel leren.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 4 november 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

eendaagse training

Van goed naar excellent!
Hoe maak je als ambitieuze school nu net dat stapje extra naar

een hoger of excellent niveau? Directeur Bart van der Vlist, wiens

school in 2013 en 2014 het predicaat ‘excellent’ kreeg, zoomt heel

pragmatisch vanuit de bestuurlijke laag via de schoolorganisatie

in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hij biedt praktische

handreikingen over hoe een team of een groep scholen zinvol als

systeem kan samenwerken om een zo hoog mogelijke kwaliteits-

standaard te bereiken. Daarnaast licht hij de procedure ‘excellente

school’ en het traject ‘regelluwe school’ toe. Aan het einde van de

dag beschikken deelnemers over een verbeterplan voor hun eigen

school en zijn zij op de hoogte van belangrijke innovaties in het

onderwijs.

Doelgroep: schooldirecteuren po en hun ib’ers

Data: 7 oktober 2016 of 7 april 2017

eendaagse training

Geluk voor leidinggevenden
Omvat de nieuwste inzichten over geluk, die deelnemers kunnen

vertalen naar de praktijk en toepassen in het aansturen van een

team: sturen op geluk. Trainer Clara den Boer, psychologe en

veranderkundige: “Vanuit de wetenschap is steeds meer bekend

over geluk, mentaal vermogen en hoe je dit kunt bevorderen.

Als je leert om deze inzichten toe te passen, maak je niet alleen

je team, maar ook jezelf gelukkiger.” Den Boer ontwikkelde

ook een wetenschappelijk onderbouwd programma van zeven

gelukslessen voor groep 3 tot en met 8, dat inmiddels op

driehonderd scholen draait.

Doelgroep: leidinggevenden po

Datum: 14 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Regie en strategie’

eendaagse training

Win-win in personeelsbeleid:
goed werkgeverschap voor
tevreden medewerkers

U draagt zorg voor een optimale invulling van de jaartaak

van de medewerkers en krijgt daarbij geregeld te maken met

diverse personele kwesties: aanname, disfunctioneren en soms

onvermijdelijk ook het ontslag van medewerkers. Als school-

directeur bent u operationeel werkgever. In die rol is goed

werkgeverschap belangrijk. Wat vraagt dit van u? Wat is van belang

om te weten? Hoe kunt u met kennis van zaken medewerkers

ondersteunen en wat zijn mogelijkheden die u kunt aanbieden?

Inclusief aandacht voor de wet- en regelgeving, de geldende cao

en jurisprudentie.

Doelgroep: (operationeel) leidinggevenden po

Data: 11 oktober 2016 of 7 februari of 11 april 2017

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Regie

en strategie’

m e e r  i n fo r m at i e  e n a dv i e s
o p m a at

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.
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6 eendaagsen

Leergang Bouwen aan
een lerende school

De programmaonderdelen zijn nauw

verbonden met de vijf disciplines van

de lerende school. Elke discipline wordt

concreet vertaald naar werkvormen,

interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school

of stichting een lerende organisatie te maken. We leren veel van

elkaar, reflecteren op het eigen gedrag en doen concrete ideeën

op voor de eigen praktijk.

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

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

Startdatum: 11 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Professionele

leergemeenschap’ (hoort bij thema ‘Kennis- en kwaliteits-

ontwikkeling’)

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

6 eendaagsen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende
school

Hoe kunnen we de opbrengsten van het

onderwijs duurzaam verhogen en wat

betekent dit voor leiders? Bestuurders

en schoolleiders hebben grote invloed

op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in actie een

context waarin leraren zich voortdurend ontwikkelen om hun onder-

wijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leeropbrengsten

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

Francot over opbrengstgericht leiderschap: ‘Van moetisme naar

moreel besef’.

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

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

Startdatum: 18 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

6 eendaagsen

Leergang Professioneel
kapitaal en uplifting leadership

Innovatie en creativiteit zijn dringend

nodig om te kunnen werken aan de

uitdagingen van deze tijd.

Andy Hargreaves heeft onderzoek

gedaan in 18 excellente organisaties naar de vraag: welk leiderschap

maakt in zeer goed functionerende organisaties het verschil? Hij

komt tot 15 variabelen die het fundament vormen voor deze

leergang.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader po en

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

leiderschap.

Startdatum: 10 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en kwaliteits-

ontwikkeling’

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

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleidingen Schoolleider
Basis- én Vakbekwaam

In de Opleiding Schoolleider

Basisbekwaam werkt u aan de

ontwikkeling van uw persoonlijk

leiderschap en het ambachtelijke deel

van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen

schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en

cultuur. De vijf basiscompetenties komen aan bod. Belangrijkste

casus: een verbetertraject op uw eigen school.

In de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam wordt het ambachtelijke

deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau getild.

Verdieping en verbreding van persoonlijk en onderwijskundig

leiderschap, organisatieontwikkeling (zoals veranderprocessen)

en onderzoek. Na afloop kunt u onder andere leiding geven aan

duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.

Doelgroep (Basisbekwaam): leerkrachten, adjunct-directeuren,

ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities (po).

Doelgroep (Vakbekwaam): functioneel leidinggevenden met

aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider

Basisbekwaam (middenmanagementopleiding afgerond) en

bevoegdheid om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen

school (po).

Startdatum: 18 januari 2017

Schoolleidersregister PO: gecertificeerd door het

Schoolleidersregister PO

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv
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leergang middenkader

‘Het kan een opstapje betekenen’

Al tien jaar verzorgt het AVS Centrum Educatief Leiderschap de leergang Middenkader. Deelnemer Fred van Nassau,
leerkracht van groep 7 en 8 en ict-coördinator op De Windroos in Alphen aan de Rijn, volgt de leergang vanaf maart
2016. “Een aanrader, bijvoorbeeld ook voor startende bouwcoördinatoren. Het is voor mij een basis en kan een opstapje
betekenen naar een andere taak of functie.” tekst winnie lafeber

“Ik wilde weten of mijn rol in de klas ligt of dat ik

een managementrol kan vervullen. Je begint met

een zoektocht naar jezelf: waar liggen je kernwaar-

den? Met hulp van 360 graden feedback ga je op

zoek naar wie je bent als persoon en wat bij je past.

Daarna kijk je naar je school en of deze bij je past.

Eerst kwam naar voren dat ik meer een manager

(uitvoerder) ben dan een leider. In de loop van de

leergang ontwikkelde mijn denkproces zich meer

richting leiderschap en hoe daar te komen. Het

persoonlijk statuut is voor mij een eyeopener: hoe

sta ik in het onderwijs en hoe in mijn privéleven?

Er is een overlap, met name in waarden en normen.

Je hebt bepaalde verwachtingen van je team, en

die heb je thuis ook. Ook vind ik de uitspraak ‘eerst

begrijpen, dan begrepen worden’ een sterke. Het is

belangrijk goed te luisteren naar de ander.

Actieonderzoek Ik heb veel geleerd over

leiderschap (Covey) en veranderingsprocessen

(Kotter). Een onderdeel waar je veel aan hebt,

is het actieonderzoek dat je binnen je eigen

school verricht. Ik ben bezig wetenschap- en

techniekonderwijs op te zetten en geef leiding aan

een speciaal hiervoor samengestelde werkgroep.

Tijdens de laatste bijeenkomst in november

presenteer ik het onderzoek.

Openhartige sfeer Er heerst een goede,

openhartige sfeer in de groep. De trainer, Bob

Ravelli, vertelt veel anekdotes over zijn eigen

ervaringen. We kunnen vragen stellen via onze

Whatsapp-groep en documenten delen via

Dropbox.

Deze leergang is voor mij een basis en kan een

opstapje betekenen naar een andere taak of

functie. Of dat binnen een werkgroep is of het

managementteam, daar ben ik nog niet uit. Het

is een aanrader, bijvoorbeeld ook voor startende

bouwcoördinatoren. Ik heb tot nu toe veel inspira-

tie opgedaan.” _

“De trainer, Bob Ravelli, vertelt veel anekdotes over zijn eigen ervaringen.” Foto: Hans Roggen

l e e r g a n g
m i d d e n k a d e r

Startdatum: 9 november 2016

Doelgroep: leidinggevenden in het

po zonder eindverantwoordelijkheid

(bouwcoördinatoren, adjunct-directeu-

ren, afdelingsleiders) of werknemers

in het po met de ambitie om een

dergelijke leidinggevende positie te

gaan vervullen. Met minimaal drie jaar

ervaring als onderwijsgevende of in

een onderwijsondersteunende functie

(OOP).

Duur: 1 tweedaagse, 6 eendaagsen

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

f r e d  va n  n a s s a u :

‘ i k  w i l d e  w e t e n
o f  m i j n  r o l  i n
d e  k l a s  l i g t
o f  d at  i k  e e n
m a n a g e m e n t r o l
k a n  v e r v u l l e n ’
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voor: directies sbo-scholen

van: Werkgroep SBO

wanneer: 9-11 november

waar: landgoedhotel Ehzerwold in Almen (bij Zutphen)

wat: conferentie

Professionele
leergemeenschap

Over de rol van leiderschap in een professionele leergemeen-

schap (PLG). Daan Quackernaat, auteur van het boekje ‘Ga

kathedralen bouwen’, is de inleider. De verdere leiding is in

handen van AVS-adviseur Ruud de Sain. Hij stelt vooral ook de

vraag hoe we zelf tegen een PLG aan kijken. Hoe ver zijn we om

eraan te werken? Benaderen we onze teamleden als professio-

nals? www.werkgroepsbo.nl

voor: schoolleiders, leerkrachten, preventiemedewerkers en

MR-leden po

van: Arbocatalogus PO

wanneer: 12 oktober

waar: vergadercentrum Domstad in Utrecht

wat: congres

Werkdruk
‘Werkdruk: zo kom je er aan. Hoe kom je er van af?’ is de vol-

ledige titel van het congres. Er kan meegedacht en -gewerkt

worden aan de invulling van dit onderwerp in de Arbocatalogus

PO. Met tips en trucs om werkdruk te voorkomen en aan te

pakken. Ook krijgen deelnemers waardevolle informatie over

andere Psycho Sociale Arbeidsbelasting-thema’s (PSA’s):

agressie en geweld tegen, en pesten en discriminatie van

personeel. Hoe worden scholen in alle opzichten sociaal veilig?

www.arbocataloguspo.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: vo en mbo

van: Medilex

wanneer: 4 oktober

waar: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

wat: congres

Voorkom radicalisering
Als leerlingen steeds radicaler worden in hun opvattingen en

uitingen, vormt dit een gevaar voor het klimaat bij u op school.

Hoe maak je extreme sympathieën of opvattingen bespreek-

baar in de klas? En welke pedagogische aanpak hanteer je bij

vermoedens van radicalisering? www.medilexonderwijs.nl/

radicalisering

voor: schoolbesturen po en vo

van: overheid

wanneer: najaar 2016

wat: subsidieregeling en seminarreeks

Verduurzamen schoolgebouw
De overheid bereidt een subsidieregeling voor die school-

besturen helpt bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen.

Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen en de subsidie

zal naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar

worden gesteld. Hiermee kunnen schoolbesturen een

externe adviseur inschakelen. Het betreft cofinanciering,

dus ook van de besturen zelf wordt een bijdrage gevraagd.

Meer informatie: www.greendealscholen.nl/meedoen/

binnenkort-vraag-subsidie-voor-advies-aan

Zie ook de gratis seminarreeks: www.duurzaamgebouwd.nl/

programma-seminarreeks-scholen

voor: onderwijsprofessionals, leraren po

van: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

wat: website

Kennisbank psychische
stoornissen

Vijf procent van de kinderen heeft serieuze psychische

problemen. Speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs

heeft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie haar site

uitgebreid. Ze vinden hier informatie over bijvoorbeeld autisme,

angst, depressie en gedragsstoornissen. Op welke signalen in

het gedrag kun je letten? Wat zijn do’s en don’ts in de klas?

www.kenniscentrum-kjp.nl en www.leer-kracht.ncoj.nl
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voor: professionals in jeugdhulp en onderwijs

van: Nederlands Jeugdinstituut e.a.

wat: dossier

Integrale jeugdhulp: passend
en samenhangend

Professionals in de jeugdhulp en het onderwijs komen soms

in contact met kinderen, ouders of gezinnen met complexe

problemen. Als meer dan een partij betrokken is bij de hulp-

verlening, schakelt de professional idealiter over op integrale

jeugdhulp. Hoe geef je integrale jeugdhulp in de praktijk

vorm? Wat betekent het voor (onderwijs)organisaties of

samenwerkingsverbanden? Het dossier Integrale jeugdhulp

biedt informatie over de werkzame elementen van integrale

jeugdhulp en laat voorbeelden uit de praktijk zien. www.nji.nl/

integralejeugdhulp

voor: leerkrachten onderbouw po, professionals

kinderopvang en peuterspeelzalen, docenten pabo en roc,

beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden

van: Logacom

wanneer: 8 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 5e jaarcongres

Leve het jonge kind
Biedt input voor alle disciplines die bijdragen aan de omge-

ving en ontwikkeling van het jonge kind. Met aandacht voor

gedragsontwikkeling, vormgeving van lesprogramma’s,

verschoolsing en toetsingscultuur, maar ook voor speciale

methodieken en spel- en speelactiviteiten om direct in de klas

mee aan de slag te gaan. www.hetjongekind.nl

voor: schoolbestuurders en -directeuren, leden van

(G)MR’en of ondersteuningsplanraden en andere

geïnteresseerden uit po, (v)so en vo

van: Onderwijsgeschillen en project Versterking

medezeggenschap

wanneer: 9 november

waar: Reehorst, Ede

wat: jaarlijks WMS-congres

Medezeggenschap en good
governance

De landelijke onderwijsorganisatie verzorgt workshops en

lezingen. Een aantal staat in het teken van de driehoek:

zeggenschap, medezeggenschap en toezicht. Met het oog op

de wet Versterking bestuurskracht, die per 1 augustus 2016

geldt. Deze versterkt de positie van de medezeggenschap op

scholen en wijzigt de geschillenregeling. AVS-adviseur Jan

Stuijver gaat in op de praktijk en het creëren van vertrouwen,

draagvlak en bondgenootschap. Er is een informatiemarkt en

een gastoptreden van Johan Goossens, cabaretier, schrijver en

docent. www.infowms.nl

voor: schoolbesturen po

van: Kennisnet en PO-Raad

wat: gratis model

Ict-puzzel voor het onderwijs
Als schoolbestuur aan de slag met ict? Een implementatie-

en investeringsplan maken, je visie formuleren of devices

aanschaffen? Met het model kun je binnen je bestuur gestruc-

tureerd het gesprek aangaan over onderwijs en ict met school-

leiders en (bovenschoolse) ict-coördinatoren. Duidelijk wordt

wat het vertrekpunt is, hoe de verschillende onderwerpen zich

tot elkaar verhouden en waar de uitdagingen zitten. Geeft

handvatten om van inzicht naar daadwerkelijke inzet te komen.

Bestellen: http://kn.nu/bestelict-puzzel (fysieke variant) of

http://ict-puzzel.kennisnet.nl (online)

voor: po, vo, s(b)o

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: schooljaar 2016/2017

wat: scholingsconferenties (vervolgbijeenkomsten)

Sociale veiligheid op koers
houden

Vier nieuwe middagbijeenkomsten van Op Koers! in het kader

van het Actieplan Sociale Veiligheid op School. Sociale veilig-

heid is sinds het schooljaar 2015 een wettelijke verplichting en

scholen zijn zelf aan zet vorm te geven aan deze verplichting.

Scholingsthema’s zijn onder andere omgaan met calamiteiten,

samenwerken met ouders en klas in beeld (klassenplannen).

Naast enkele sprekers, is er veel ruimte voor uitwisseling onder

leiding van experts. Doel is dat kernfunctionarissen sociale vei-

ligheid proactief en preventief kunnen oppakken, een netwerk

vormen en actief betrokken zijn. www.schoolenveiligheid.nl

De Week Tegen Pesten is dit jaar van 19 tot en met 23 septem-

ber, zie www.weektegenpesten.com
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Payroll-Collectief
Reeweg 146 - 3343 AP  Hendrik-Ido-Ambacht
078 3031640 - www.payroll-collectief.nl

Payroll-Collectief is onderdeel van Eco Nova B.V.

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 24-08-16   09:52

1000-21-5000-2231 AVS KP 2015-2016-10 Kleur:

• 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_T.indd   1 24-08-16   10:39

1000-21-6000-1568 AVS KP Kleur:
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1000-21-5000-1978 AVS KP Kleur:

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

42 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_T.indd   1 24-08-16   10:37

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

44

930349-02_044_26-Aug-16_15:03:54_walter



boekbespreking

Anita Elberse, hoogleraar marketing aan de Havard Business School in

Boston, neemt haar lezers in ‘Blockbusters’ mee door haar onderzoek naar

de vraag waarom sommigen wel en anderen weer niet succesvol zijn in de

entertainmentindustrie. Daarnaast gaat het over marketing, PR en reclame.

En over Beyonce, Jay Z en vele anderen. Ook leidinggevenden in het onderwijs

kunnen er ideeën uithalen.

tekst paul van den heuvel, avs

‘Blockbuster’ is een term uit de filmwereld

die wordt gebruikt om een film aan te dui-

den waarvan verwacht wordt dat deze een

fors bedrag aan entreegelden zal opbrengen

(een kassucces). Het woord werd voor het

eerst gebruikt in de Tweede Wereldoorlog,

voor een krachtige bom die een heel huizen-

blok in puin kon leggen.

Het gelijknamige boek van Elberse leest

heerlijk ontspannen weg, omdat het geen

opsomming is van wetenschappelijke feiten

maar een reis door goede en ‘verkeerde’

voorbeelden van pogingen om succesvol te

zijn in de wereld van film, radio, tv, muziek-

wereld en sport. De auteur laat bijvoorbeeld

zien dat directeur Alan Horn van Warner

Bros. eind 1999 kiest voor een nieuwe

strategie. In plaats van het beschikbare

budget eerlijk te verdelen over de ongeveer

25 films die Warner per jaar maakt, koos

hij vier of vijf films uit die hij bedeelde met

een disproportioneel groot aandeel van

de totale productie- en marketingkosten.

Deze filmmakers namen door dit hogere

budget de beste acteurs, cameramensen,

geluidstechnici, effectenmakers en derge-

lijke in dienst.

Horn was de eerste die er een bewuste

strategie van maakte om het risico niet te

spreiden, maar de focus te leggen op enkele

films. Hoewel er natuurlijk altijd een risico

bestaat dat je verkeerd ‘gokt’, bleek deze

strategie voor het maken van keuzes zeer

succesvol.

Elberse haalt ook het verhaal aan van Jeff

Zucker, die directeur werd van NBC Network,

het best bekeken televisiestation in

Amerika. Hij wilde de winst vergroten door

risico’s te verkleinen via het bezuinigen op

blockbusters
budgetten en door geen topacteurs in de

shows te halen, geen topproducers aan te

nemen, niet in te zetten op enkele toppro-

gramma’s maar alles gelijk verdelen. Helaas

zakte door zijn strategie het tv-station naar

de vierde plaats in Amerika. De kijkcijfers

werden steeds minder.

Het lijkt misschien risicovol om slechts op

één of enkele paarden te wedden. Maar

steeds meer bedrijven maken minder pro-

ducten en investeren in enkele mogelijke

winnaars. Natuurlijk hebben wij als school-

leiders geen gigantische budgetten en

werken we in een klein kikkerlandje, maar

kunnen we uit boek van Elberse wel ideeën

halen over wat (winnende) teams en leiders

succesvol maakt en hoe je ervoor zorgt dat

iemand jou of je school/scholen de moeite

waard vindt. Zoals:

• Maak een duidelijke keuze wat je zou wil-

len bereiken met jouw school/scholen

• Formuleer een duidelijke visie

• Ga niet in op alles wat er op je afkomt.

• Als je gekozen hebt, ga er dan ook hele-

maal voor

• Durf risico’s te nemen

• Werk samen met de beste leraren

• Probeer kanjers in de school/scholen te

halen op het gebied van sport, kunst cul-

tuur en/of muziek

• Durf samen te werken met bedrijven,

sportscholen, theaters

• Wed op één paard: de allerbeste school

of onderwijsorganisatie van jouw stad of

regio – nee, de beste van Nederland – te

worden

Kortom: laat je inspireren door het mee-

slepende boek van Anita Elberse. Ze deelt

universele inzichten en toepasbare lessen

voor iedereen die succesvol wil zijn. _

Blockbusters, Anita Elberse, uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2016, EAN:

9789024574599

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

h e t  l i j k t  m i s s c h i e n
r i s i c o vo l  o m  s l e c h t s
o p  é é n  o f  e n k e l e
pa a r d e n  t e  w e d d e n .
m a a r  s t e e d s  m e e r
b e d r i j v e n  m a k e n
m i n d e r  p r o d u c t e n  e n
i n v e s t e r e n  i n  e n k e l e
m o g e l i j k e  w i n n a a r s
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1000-21-6000-1163 AVS KP 2016-2017-01 sept Kleur: fc

Meer en meer bibliotheken verdwijnen. 
Gelukkig nemen leesliefhebbers, 
schoolleiders en vakmensen het initiatief 
om dit fenomeen te tackelen.

De verrijdbare boekenkasten hebben al meer-
dere malen bijgedragen aan het succes van leuke
maatschappelijk initiatieven in dorpen en kleine
gemeenschappen waar geen bibliotheek meer is.
In het dorpshuis, een ouderen centrum of bij de
basisschool heb je voor een Mobiele Bibliotheek maar
zeer beperkt ruimte nodig. En kan iedere vrijwilliger
gemakkelijk door het openklappen van de kasten -
een paar maal per week - een bijna volwaardige en
aantrekkelijke bibliotheek creëren.

Op ca. 35 basis – en middelbare scholen en zelfs
op stations staan ze al: de mobiele boekenkasten
van ontwerpers & meubelmakers  Dominique en
Menno. Zij merkten een toenemende behoefte
om anders om te gaan met (bibliotheek)boeken
bij scholen. Scholen hebben veel boeken, maar
hebben de ruimte ook hard nodig voor andere
zaken. Vanuit die dagelijkse praktijk ontwierpen
zij compacte kasten die op een simpele manier
opengeklapt kunnen worden en weer afgesloten.
Die verreden kunnen worden, ‘hufter proof ’ zijn en
makkelijk schoon te houden.

Goeters - podium voor kleine zelfstandige 
ambachtsondernemers- ontwikkelt samen met
Menno Schmitz -zelfstandig ontwerper en 
meubelmaker- de kasten, die in Nederland 
geproduceerd worden. 
Met hen heeft u rechtstreeks contact.
www.goeters.nl of
www.mennoschmitz.com

Afsluitbare en verrijdbare 
boekenkasten en 
boekenkisten

De Mobiele
Bibliotheek

Daar doe je het voor!
Zie hier de kinderen van een school in Breda bij de
opening van hun nieuwe schoolbibliotheek
“Hieperdebieb”.

“Betrokken ouders springen bij om de 
‘schoolbieb’ te beheren. Samen met hen
tellen we soms letterlijk de boeken om
tot de optimale oplossing te komen” .

“Als we willen dat kinderen
lezen, moet het ook leuk zijn een

boek uit te zoeken”

“Juist op basisscholen hebben
we succes met de kleurrijke

verrijdbare kasten en –kisten”

– Advertorial –
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1000-21-6000-1543 KP 2016-2017-01 Kleur:

Gratis lespakket
Derde Kamer der Staten-Generaal
De Derde Kamer der Staten-Generaal is een gratis interactief
lesprogramma over politiek voor leerlingen van groep 7 en 8.

Ieder jaar op de derde dinsdag van September is het
Prinsjesdag. Een belangrijke dag, want het betekent
het begin van het nieuwe parlementaire jaar. Een
goede aanleiding om in de klas aandacht te besteden
aan politiek en democratie.

Het lespakket is dit jaar in een nieuw jasjes
gestoken. Er zijn twee koffertjes: deel 1 (voor
beginners) en deel 2 (voor gevorderden). Ieder
pakket heeft 4 lessen. Een les bestaat uit een filmpje,
opdrachten in het Handboek Politiek en eindigt met
het debatspel waarin leerlingen met elkaar in debat
gaan als echte Kamerleden.

De website www.derdekamer.nl dient ter
ondersteuning van het lesprogramma.

Bestellen?
Bestel het gratis lespakket via
www.prodemos.nl/ derdekamer
Derde Kamer der Staten-Generaal is een initiatief van de Eerste Kamer en de Tweede
Kamer, in samenwerking met ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat.

163133-1 ProDemos Derde Kamer ad.qxp_165 x 120 mm [Kader Primair]  16-08-16  14:33  Pagina 1

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 23-08-16   17:25

1000-21-5000-2773 AVS KP Kleur:

info@boomtestonderwijs.nl
(020) 524 45 14

Geen verzendkosten binnen
Nederland vanaf € 20,-

Lees meer en bestel op www.boomtestonderwijs.nl/lezen

Verbeter de leesvaardigheid
met de toetsen van Boom

Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen hebt
u slechts één toets nodig om het niveau vast te stellen
van de technische leesvaardigheid van al uw leerlingen.

Met de CB&WL screent u leerlingen van 5 t/m 16 jaar
op eenvoudige wijze op taal- en leesstoornissen,
zoals dyslexie.

In heel

september

met ruim 20%

korting!

In heelseptembermet ruim 25%korting!

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 23-08-16   16:36
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1000-21-6000-1163 AVS KP 2016-2017-01 sept Kleur: fc

Meer en meer bibliotheken verdwijnen. 
Gelukkig nemen leesliefhebbers, 
schoolleiders en vakmensen het initiatief 
om dit fenomeen te tackelen.

De verrijdbare boekenkasten hebben al meer-
dere malen bijgedragen aan het succes van leuke
maatschappelijk initiatieven in dorpen en kleine
gemeenschappen waar geen bibliotheek meer is.
In het dorpshuis, een ouderen centrum of bij de
basisschool heb je voor een Mobiele Bibliotheek maar
zeer beperkt ruimte nodig. En kan iedere vrijwilliger
gemakkelijk door het openklappen van de kasten -
een paar maal per week - een bijna volwaardige en
aantrekkelijke bibliotheek creëren.

Op ca. 35 basis – en middelbare scholen en zelfs
op stations staan ze al: de mobiele boekenkasten
van ontwerpers & meubelmakers  Dominique en
Menno. Zij merkten een toenemende behoefte
om anders om te gaan met (bibliotheek)boeken
bij scholen. Scholen hebben veel boeken, maar
hebben de ruimte ook hard nodig voor andere
zaken. Vanuit die dagelijkse praktijk ontwierpen
zij compacte kasten die op een simpele manier
opengeklapt kunnen worden en weer afgesloten.
Die verreden kunnen worden, ‘hufter proof ’ zijn en
makkelijk schoon te houden.

Goeters - podium voor kleine zelfstandige 
ambachtsondernemers- ontwikkelt samen met
Menno Schmitz -zelfstandig ontwerper en 
meubelmaker- de kasten, die in Nederland 
geproduceerd worden. 
Met hen heeft u rechtstreeks contact.
www.goeters.nl of
www.mennoschmitz.com

Afsluitbare en verrijdbare 
boekenkasten en 
boekenkisten

De Mobiele
Bibliotheek

Daar doe je het voor!
Zie hier de kinderen van een school in Breda bij de
opening van hun nieuwe schoolbibliotheek
“Hieperdebieb”.

“Betrokken ouders springen bij om de 
‘schoolbieb’ te beheren. Samen met hen
tellen we soms letterlijk de boeken om
tot de optimale oplossing te komen” .

“Als we willen dat kinderen
lezen, moet het ook leuk zijn een

boek uit te zoeken”

“Juist op basisscholen hebben
we succes met de kleurrijke

verrijdbare kasten en –kisten”

– Advertorial –
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1000-21-6000-1445 AVS KP Kleur:

Etuconsult is een onafhankelijk en landelijk opererende organisatie op het gebied
van onderwijs, kinderopvang, IKC en brede school ontwikkeling.
We werken daarbij vanuit de visie en uitgangspunten die beschreven staan in het
gedachtegoed Etutorium. Etuconsult stelt zich als doel een bijdrage te leveren
aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen tussen 0 en 15 jaar
vanuit één pedagogische visie. Uitgangspunt hierbij is dat leren, zowel praktisch
als theoretisch, niet beperkt hoeft te zijn tot plaats of tijd.
Kleine kinderen worden groot: De wereld van de Toekomst is wat Kinderen er
van maken. Daar willen wij aan bijdragen. Wil je meer van ons weten ga dan naar
www.etuconsult.nl

Collega adviseur Brede School/IKC
( WTF 0,8-1,0)

Om de groei van ons bedrijf verder vorm te geven, zijn wij op zoek naar een
adviseur die met beide voeten in de praktijk van brede scholen/integrale kind-
centra staat. Je helpt onze klanten bij het ontwikkelen van hun visie en samen
met teams en bestuurders kom je tot concrete resultaten die merkbaar zijn bij
kinderen. Je bent een inspirator, stimulator en verbinder, kunt goed luisteren
en je bent in staat de wens van de klant te vertalen naar praktisch uitvoerbare
adviezen. Het integreren van verschillende disciplines zit in je DNA. Een gesprek
met jou geeft energie. Het is vanzelfsprekend dat je over pedagogische- en brede
school ervaring beschikt. Je hebt affiniteit met sociale media en bent handig met
de computer. Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto, we
werken immers door het hele land.

Indien je je niet alleen aangetrokken voelt tot deze dynamische functie maar het
ook als een uitdaging ziet onze organisatie verder uit te bouwen, dan nodigen
we je graag uit om te reageren. Stuur niet alleen je CV maar laat ook iets zien van
hetgeen je al bereikt hebt.

Wil je nadere informatie dan kan je contact opnemen met Job ( J.P.M. ) van Velsen,
directeur EtuConsult op telefoonnummer 06- 13758140.
Sollicitaties kan je tot uiterlijk 18 september a.s opsturen naar EtuConsult
t.a.v. Job van Velsen, Bolderweg 1, 1332 AX Almere of ditis@etuconsult.nl

EtuConsult

WT AD Consultant.indd   1 24-07-16   16:19
1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 24-08-16   10:05

1000-21-6000-1427 AVS KP Kleur:

De Leemstee is een echte wijkschool in Zuid‐Berghuizen, in het zuidoosten van Oldenzaal. De wijk kent een
gevarieerde bevolking en vrijwel alle leerlingen uit de wijk Zuid‐Berghuizen gaan naar onze school, ongeacht
geloof en afkomst.

Onze school is een brede school. We combineren onderwijs, kinderopvang, peuterwerk, voor‐ en naschoolse
opvang, sport en welzijn onder één dak. Diverse activiteiten binnen de wijk worden in een gezamenlijk
programma georganiseerd. We zijn gehuisvest in een modern en multifunctioneel gebouw.

Wij bieden een uitdagende directeursfunctie bij een vooruitstrevend bestuur in het mooie Noord Oost Twente,
waar onderwijs wordt gegeven dat is gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey’s 7 habits.  

Een toekomstgerichte, lerende omgeving en een enthousiaste groep collega’s binnen de school  en
bestuursbreed!

Een uitgebreide beschrijving van deze

vacature is te vinden op onze website

www.konot.nl

Bij de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) kun je ‘leren voor jouw toekomst!’. We zijn een
professionele organisatie waarbij 500 medewerkers bijdragen aan toekomstgericht onderwijs voor ruim 5100
leerlingen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen en De Lutte.

Voor Basisschool De Leemstee zoeken wij een fulltime Directeur
(per direct)

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 24-08-16   10:12

1000-21-6000-1406 AVS KP 16-17-01 Kleur:

www.scolix.nl

www.scolix.nl

Voor meer informatie zie:

Stichting Librijn voor openbaar primair
onderwijs zoekt voor

 

DIRECTEUR
(0,9 – 1,0 WTF)

VERBINDER - ERVAREN - VERANDERKUNDIG

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 23-08-16   18:24
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Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Omdat de regelgeving in de wet momenteel weinig ruimte laat,

is het monitoren via een controlesysteem als InvalPool haast

noodzakelijk. InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de

nieuwe wetgeving. Om er zeker van te zijn dat de juiste

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool

getoetst en goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

Met de signalering- en monitorfunctie binnen InvalPool krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige

wetgeving én de afspraken uit de cao 2016-2017!

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

in één pool. Hierdoor is het programma ook geschikt voor trans-

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: voorkeursinvaller opgeven, diverse

management rapportages, reisafstand, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zien hoe het

programma werkt? Neem dan contact met ons op.

In korte tijd laten wij u het programma zien.

Een kleine tijdsinvestering die u in de toekomst

veel tijd en gemak kan opleveren.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

– Advertentie –
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Uitgelicht
thema _ Weg met het keurslijf
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege

vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na

groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige

jongeren die meer gefundeerde en betere keuzes maken.”

Winst is ook dat basis- en voortgezet onderwijs veel van

elkaar leren als ze samen optrekken. pagina 14

interview _ Leiderschapslessen uit
de prehistorie
Veel van ons gedrag wordt bepaald door oerinstincten

overgeleverd uit het stenen tijdperk. Daarom kunnen we

leren van het leiderschap in de oertijd, stelt Mark van

Vugt, hoogleraar evolutionaire en organisatiepsycho-

logie. “Groepsbeloningen werken beter dan individuele

bonussen.” pagina 28

actueel

// ///

Foto omslag: (Brug)leerlingen komen het Assink Lyceum in Haaksbergen binnen.
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Advertentie
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