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thema _ Kijken bij collega-scholen
De kwaliteitskloof tussen scholen met een vergelijkbare

leerlingenpopulatie is groot. Als je als school stappen

wilt zetten, ga dan eens kijken bij scholen die verder zijn,

zoals excellente scholen. Overdracht van expertise is

soms lastig, maar zeker niet onmogelijk. pagina 14

interview _ ‘Leiderschap boeit me mateloos’
De governance-structuur van de AVS is veranderd.

Met vanaf dit schooljaar een rol voor vicevoorzitter

Ingrid Doornbos. De van huis uit onderwijskundige,

met veel leidinggevende ervaring, kijkt uit naar het

werken voor en met schoolleiders. “Wat ik roep is hoe

ik het zelf doe.” pagina 10

achtergrond _ Vergeet het binnenmilieu niet
Energiebesparing staat voorop bij de nieuwbouw en

renovatie van schoolgebouwen. Aan het binnenmilieu wordt

vaak nauwelijks gedacht. Uit onderzoek blijkt echter dat

scholen die met beide factoren rekening houden, uiteindelijk

goedkoper uit zijn. pagina 32

thema _ Sparren met de supermarktmanager
Het is nog geen gemeengoed dat schoolleiders kennis

‘van buiten’ halen bij leidinggevenden uit andere sectoren.

Maar de blik naar en van buiten is goed voor de school, blijkt

uit de ervaringen die er wel zijn. “Onze vestigingsmanager

kun je vergelijken met een schoolleider”, aldus CEO bij

Randstad Jacques van den Broek. pagina 22

Kader Primair
Kader Primair is een uitgave van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS), de actieve beroeps- en vakorganisatie
voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.
Kader Primair verschijnt tien keer per jaar.
Oplage: 5.200. Overname van artikelen na overleg met de
hoofdredacteur. ISSN 1384-1165

Redactie
Tineke Snel (hoofdredactie), Vanja de Groot
(bureau- en eindredactie), Tom Roetert en Jan Stuijver
Redactieadres: communicatie@avs.nl

Medewerkers deze maand
Lisette Blankestijn, Susan de Boer, Eppo Bruins, Gerard
Burgers/De Gelderlander, Djanko, Jos Hagens, Petra van
Haren, Richard Hassink, Irene Hemels, Dirk Kreijkamp, Winnie
Lafeber, Paul van Lent, Rob Niemantsverdriet, Marijke Nijboer,
Larissa Pans , Hans Roggen, Tirzah Schnater/OCW

Abonnementen
AVS-leden ontvangen Kader Primair gratis.
Abonnementprijs voor niet-leden: t 123 (excl. 6% BTW).
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

Grafische vormgeving en druk
Coers & Roest ontwerpers bno | drukkers
Telefoon: 026-3510151

Advertenties
Elma Media
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
Telefoon: 0226-331686, E-mail: avs@elma.nl www.elma.nl

Ledenservice
AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

Bestuur
Petra van Haren (voorzitter), Ingrid Doornbos (vicevoorzitter)

Ledenraad
E-mail: ledenraad@avs.nl

Helpdesk
Voor adviezen over wet- en regelgeving, functiewaardering,
de individuele rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
maandag: 11.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur
Telefoon: 030-2361010, helpdesk@avs.nl

Decentraal Georganiseerd Overleg
Gaat uw bestuur DGO voeren, meld u dan bij de AVS Helpdesk.
De AVS overlegt namens het Ambtenarencentrum.

Lidmaatschap
Lidmaatschap schooljaar 2017/2018 (po):
Persoonlijk deel: t 166
Managementdeel: t 222 – t 319, afhankelijk van het aantal
leerlingen (1 x per school)
Vo (persoonlijk lidmaatschap): t 277
Postactief, buitengewoon en aspirant lid: t 81
Statutair bestuurder: t 277
Leidinggevende samenwerkingsverband (po/vo): t 277
Los abonnement Kader Primair
niet-directieleden: t 132 (excl. 6% btw)

Kijk voor het huidige actieaanbod en de
lidmaatschapsvoorwaarden op www.avs.nl/lidworden

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.

Kader Primair wordt gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.

actueel

3 Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt
elk jaar
Arbeidsmarktanalyse en imagocampagne lerarentekort

5 Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren
Expertise onderwijsprofessionals essentieel

6 Schoolleiders profiteren van scholing voor eigen ontwikkeling
en die van school
Effecten formeel en informeel leren onderzocht

Foto omslag: Vlak voor de zomervakantie wisselden deelnemende en geïnteresseerde

scholen kennis uit tijdens een afsluitende inspiratiesessie van Operatie Regels Ruimen,

bijvoorbeeld over het afschaffen van groepsplannen. Foto: Tirzah Schnater/OCW

Kleur: fc

– Advertentie –

educatief aanbod
2017 - 2018 nu online
beeldengeluid.nl/onderwijs

LEERZAAM, LEUKLEERZAAM, LEUK
ÉN MEDIAWIJS
LEERZAAM, LEUKLEERZAAM, LEUKLEERZAAM, LEUKLEERZAAM, LEUK

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 23-08-17   10:53

934072-01_002_28-Aug-17_12:16:23_walter



thema _ Kracht van kennis delen

14 Leren van excellente scholen
‘Er zijn altijd dingen die je mee kunt nemen als je

bij elkaar gaat kijken’

18 Operatie Regels Ruimen:
‘Heb vertrouwen in je professionaliteit’
Pilotscholen bezoeken inspiratiescholen

22 Inspiratie van buiten
Leidinggevenden uit andere sectoren helpen

schoolleiders verder

verder in dit nummer

10 ‘Gun elke schoolleider dagelijks
tien minuten uit het raam staren’

Interview nieuwe AVS-vicevoorzitter Ingrid

Doornbos

32 Peentjes zweten in benauwde klas
‘Binnenmilieu wordt vergeten bij nieuwbouw en

renovatie’

iedere maand

9 Illustratie Djanko
27 Zo kan het ook!

Water als eye opener

28 Passend onderwijs
Kennis en kunde delen binnen en buiten het

speciaal onderwijs

37 Politieke column
Eppo Bruins (ChristenUnie)

38 Van de AVS
40 AVS Centrum Educatief Leiderschap

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd

onderwijs

44 Voor u geselecteerd
47 Boekbespreking

‘Het einde van het midden’

Inhoud september

Rechttrekken
wat scheef is
Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij

een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen

enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds. Afleggen

van verantwoording en zaken aantoonbaar maken kost tijd. Scholen

hebben ruimte om te werken vanuit hun eigen missie en visie. Zij geven

in een dynamisch krachtenveld invulling aan ontwikkelingen die de

maatschappij vraagt. Daarnaast krijgen scholen steeds meer taken en

verantwoordelijkheden toegeschoven. Professionaliseren en personaliseren

van onderwijs betekent een meer onderzoeksmatige aanpak van leerlijnen

en leeropbrengsten. Dat kost ook tijd. Persoonsvorming en toerusten

voor de toekomst vraagt om andere didaktieken en pedagogieën. In

het funderend onderwijs is een enorme inhoudelijke ontwikkeling

gaande waarbij steeds meer professionaliteit en inzet van mensen wordt

gevraagd en de werkdruk toeneemt. Dit alles maakt dat het onderwijs

overladen raakt. De ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden en op de

onderwijsarbeidsmarkt zijn daarbij achtergebleven.

Soms komen er vanuit de politiek kritische geluiden nu de sector via het

PO-front (een samenwerkingsverband van PO in Actie, onderwijsbonden en

PO-Raad) een aantal zaken wil rechttrekken. Vaak is de insteek dat er veel

geld is bijgekomen, maar het bedoelde beleid is achtergebleven (zie ook

pagina 37). In die benadering ontbreekt echter dat er steeds meer gevraagd

wordt van het onderwijs zonder dat er middelen meekomen. Dat het niveau

van diverse kosten onevenredig is gestegen en er structureel sprake is van

materiele onderbekostiging. Ook wordt snel vergeten dat het

onderwijs qua loonontwikkeling jarenlang op de nullijn heeft

gestaan. Salarisverschillen tussen primair en voortgezet zijn

historisch ontstaan, maar er is geen goede argumentatie

meer om dit verschil te onderbouwen. Kortom: een sector

die sterk ontwikkelt, professionaliseert en investeert in

de toekomstige generatie, mag terecht vragen om recht te

trekken wat scheef is. Met daarbij niet de focus op hoe het

zo gekomen is, maar vooral op hoe het moet worden en

wat daar voor nodig is. _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air september 2017
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actueel

vergelijking 2006 – 2015

Lonen leraren en schoolleiders primair
onderwijs fors lager dan marktsector
Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder dan vergelijkbare werknemers in de
marktsector. Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt zelfs 14 procent onder dat van
vergelijkbare werknemers in de marktsector. Deze verschillen zijn sinds 2006 vrijwel constant.

Dat blijkt uit het rapport
‘Wat een leraar verdient.
Vergelijking van het loon van
leraren en schoolleiders in
het primair onderwijs met de
marktsector 2006-2015’. De
vergelijking is gedaan door
SEO Economisch Onderzoek
in opdracht van het Arbeids-
marktplatform PO. Aanlei-
ding voor de vergelijking
is de vraag of het primair
onderwijs kan concurreren
met de marktsector om hbo-
en wo-opgeleid personeel.
Schoolleiders hebben een
beduidend lager gemid-
deld bruto uurloon dan

vergelijkbare werknemers in
de marktsector. In 2015 was
het gemiddeld bruto uurloon
van schoolleiders ongeveer
12 procent lager dan dat van
vergelijkbare werknemers in
de marktsector; een verschil
van ongeveer 5 euro. Het
gemiddelde bruto uurloon
van leraren bedraagt in 2015
ongeveer 26 euro. Dat is
ongeveer 4 euro lager dan
dat van een vergelijkbare
werknemer in de marktsec-
tor. Het loonverschil voor
masteropgeleide leraren is
nog groter: 23 procent (8
euro). Dat percentage is veel

hoger dan het loonverschil
voor de hbo-opgeleide leraren
(11 procent). Leraren boven
de 35 jaar verdienen veel
minder dan vergelijkbare
werknemers in de markt-
sector. Het verschil loopt
op tot 30-35 procent voor
voltijdswerkende leraren,
dat is 11 tot 15 euro per uur
minder. Het gemiddelde bru-
toloon voor leraren jonger
dan 35 jaar met een voltijds
dienstverband is 3 procent
lager dan dat van verge-
lijkbare werknemers in de
marktsector, ongeveer 1 euro
per uur minder.

Ook voor deeltijders ligt het
verdiende loon lager dan in de
marksector. Een vrouwelijke
leerkracht tussen de 35 en
50 jaar met een deeltijdaanstel-
ling verdient gemiddeld onge-
veer 12 procent (4 euro bruto)
minder dan een vergelijkbare
werknemer in de marktsector.
Voor vrouwen boven de 50 jaar
is dat 7 procent. �

Downloaden loonvergelijking:
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
fileadmin/bestanden/themas/
lerarentekort/Rapport_loonver-
gelijking_PO.pdf

Op 27 juni 2017 hield het PO-front,
een samenwerkingsverband van
PO in Actie, de onderwijsbonden
en de PO-Raad, een eerste
prikactie voor minder werkdruk
en een beter salaris voor
onderwijsprofessionals
in het primair onderwijs.
Vertegenwoordigers, waaronder
AVS-voorzitter Petra van Haren,
overhandigden daartoe op het
Malieveld in Den Haag een
petitie – inmiddels bijna 370.000
keer ondertekend – aan Tweede
Kamerleden.
Eerder op de dag begon het
merendeel van de basisscholen
een uur later met de lessen.
Afhankelijk van de investeringen
die de politiek gaat doen in de
salarissen volgen dit najaar meer
acties. Als de salarisverhoging niet
dusdanig substantieel is om in de
buurt te komen van de beloning
van collega’s in het voortgezet
onderwijs, is een staking niet
uitgesloten.
Foto’s: Fred van Diem
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actueelactueel

vanaf 1 januari 2019 verplicht

Onderwijs ontwikkelt eigen
afwegingskader meldcode kinder-
mishandeling
Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor
het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat staat
in het aangepaste ‘Besluit verplichte meldcode’.

Aanleiding voor de aan-
scherping van de meldcode
was een advies van Jan-Dirk
Sprokkereef, een ervaren
bestuurder uit de jeugdzorg,
waaruit naar voren kwam
dat de huidige meldcode
onvoldoende functioneert.
Hij constateerde al in 2016
dat er geen sluitend systeem

is waar signalen van verschil-
lende partijen (bijvoorbeeld
politie, wijkteam en onder-
wijs) over hetzelfde kind bij
elkaar komen. Veilig Thuis
beschikt nog niet over een
goede radarfunctie.
De planning van de aan-
scherping van de meldcode
is met een jaar verlengd.

Dit betekent dat de beroeps-
groep vanaf nu nog bijna
een jaar de tijd heeft om
een eigen afwegingskader
te ontwikkelen. Het is de
bedoeling dat scholen er
vanaf 1 juli 2018 mee oefe-
nen, vooruitlopend op de
verplichting vanaf 1 januari
2019.

arbeidsmarktanalyse en imagocampagne lerarentekort

Pabo-studenten tevreden over opleiding,
maar instroom daalt elk jaar
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding en beginnende
leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Maar het aantal pabo-gediplomeerden en
instromende pabo-studenten loopt terug. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse
primair onderwijs 2017, met als thema de lerarenopleiding, van het Arbeidsmarkt-
platform PO.

Het aantal pabo-gediplo-
meerden daalt steeds verder.
Tussen 2011 en 2015 loopt
dat terug met 24 procent
naar 3.798 gediplomeerden.
De verwachting is dat in de
komende jaren het aantal
gediplomeerden verder
terugloopt. Ramingen geven
aan dat het aantal startende
pabo-studenten de komende
acht jaar kan afnemen met
1 procent per jaar. In 2017
wordt het aantal studenten
op ruim 18.000 geraamd en
bij een ongewijzigde trend

zijn dat er in 2024 zo’n
3.000 minder (16 procent).
Samen met de pensioengolf
in de sector leidt dit tot
personeelstekorten.

Puzzelstukken
Ton Groot Zwaaftink,
voorzitter Arbeidsmarkt-
platform PO: “Leerlingen
warm maken voor de pabo
en startende leerkrachten
vasthouden. Beide behoren
tot de puzzelstukken om
voldoende leerkrachten op
de basisscholen te hebben.

Dit najaar voeren we, samen
met Voion (vo), opnieuw de
imagocampagne ‘Helden
voor de klas’. Om leerlingen
in de bovenbouw havo/vwo
te motiveren voor de pabo of
een andere lerarenopleiding
te kiezen.”
Positief is dat het aandeel
mannelijke studenten dat
start met de pabo is toege-
nomen. In het studiejaar
2012/2013 was een op de
vijf instromende studenten
man; in 2016/2017 ligt dat
aandeel op een kwart.

Betere begeleiding
starters
Meer beginnende leerkrach-
ten krijgen een vorm van
begeleiding, blijkt ook uit
de analyse. In 2014 is dit
72 procent, in 2015 is dat
79 procent. Meer dan de
helft van hen is daar (zeer)
tevreden over; invallers zijn
wat minder tevreden. De
starters noemen twee onder-
werpen die wel of meer in de
begeleiding aan bod mogen
komen: systematisch ana-
lyseren/volgen van leerlin-
genresultaten en maatwerk
bieden aan zorgleerlingen. _

Meer informatie:
www.arbeidsmarktplatform

po.nl/cijfers-trends/
arbeidsmarktanalyse

Ook andere sectoren (zoals
medische, juridische, maat-
schappelijke, jeugdzorg- en
kinderopvangsector) moeten
een eigen afwegingskader vast-
stellen, omdat iedere beroeps-
groep een eigen specifieke
positie en expertise heeft.

Initiatief
Het Rijk zorgt voor afstem-
ming en het uitwisselen van
kennis en voorbeelden tussen
de verschillende beroepsgroe-
pen. De AVS, vertegenwoor-
digd in de Beweging tegen
Kindermishandeling, denkt
ook mee in de ontwikkeling.
Het initiatief voor het daad-
werkelijke schrijven van het
afwegingskader dient volgens
het besluit vanuit het veld te
komen. _

3k ader prim air september 2017
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actueel

soepeler overgang voor kwetsbare leerlingen

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo
Scholen voor basis- en middelbaar onderwijs die samen aan de slag willen met
doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor tot 1 oktober aanstaande subsidie
aanvragen. Het gaat om programma’s die de scholen zelf inrichten om de overgang
soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Via het actieplan Gelijke
kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Soepele overgangen, met
lage drempels, hoge ver-
wachtingen en goede bege-
leiding zijn cruciaal om
talenten te benutten. De

subsidieregeling is bedoeld
als stimulans voor scholen
om programma’s te ontwik-
kelen die zijn gericht op het
bevorderen van een soepele

doorstroom voor kwetsbare
leerlingen. Een doorstroom-
programma moet in ieder
geval inzetten op ouder-
betrokkenheid, kennis en

vaardigheden die binnen (de
overgang naar) het vo van
belang zijn en op de rand-
voorwaarden om in het vo
tot leren te komen. _

Subsidie aanvragen kan
tot 1 oktober 2017 via het
aanvraagformulier op
www.dus-i.nl/subsidies/d/
doorstroomprogrammas-po-
vo

subsidie aanvragen tot 1 oktober

Opstarten nieuwe
regionale netwerken
Toptechniek in bedrijf
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar
voor zeven nieuwe vmbo-mbo netwerken binnen het
programma Toptechniek in bedrijf. In deze netwerken
werken verschillende partijen samen aan het behoud
van goed, aantrekkelijk techniekonderwijs en het
verbeteren van de aansluiting tussen het vmbo,
mbo en bedrijfsleven. Tot 1 oktober aanstaande kan
subsidie worden aangevraagd.

Hoofddoel van de subsidie is dat er voldoende nieuwe tech-
nische vakkrachten beschikbaar komen voor de regionale
arbeidsmarkt. Naast de 21 al bestaande Toptechniek in bedrijf-
netwerken is er nu subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe
netwerken.
Een nieuw Toptechniek in bedrijf-netwerk moet bestaan uit
ten minste één mbo-instelling, drie vmbo-instellingen en
twee vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Aanvullende
partners kunnen po-instellingen, ho-instellingen, gemeenten
en provincies zijn. Daarnaast moet het netwerk aantoonbaar
nieuw zijn en zich richten op regio’s die niet participeren in
een bestaand Toptechniek in bedrijf-netwerk. Toptechniek in
bedrijf is onderdeel van het Techniekpact. _

Meer informatie: www.dus-i.nl/subsidies/b/
beta-technieknetwerken
www.toptechniekinbedrijf.nl, www.techniekpact.nl

aanleg kabel- of glasvezelverbinding

Subsidie snel internet
vanaf 1 september
Scholen met een langzame internetverbinding
kunnen vanaf 1 september 2017 subsidie aanvragen
voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige
internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage
van 2.500 euro vergoedt de overheid de helft van de
aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die
nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding,
bijvoorbeeld ADSL.

De subsidie voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbin-
ding kan tot en met 31 oktober 2019 worden aangevraagd. De
overheid vergoedt bij een offertebedrag tot 15.000 euro de helft
van de kosten, minus een drempelbedrag van 2.500 euro. Bij een
hoger offertebedrag wordt boven de 15.000 euro 60 procent van
de aanlegkosten vergoed.
Op de ‘lijst met scholen’ kan een school controleren of deze in
aanmerking komt voor de subsidie. Het is voordelig een geza-
menlijke aanvraag met een andere school in te dienen.
Voor hulp en advies bij de inkoop van ict voor de school kan de
onlangs opgerichte aanbestedingsadviesraad helpen. Die geeft
onafhankelijk en gratis advies bij het aankooptraject. _

Meer informatie: www.dus-i.nl/subsidies/t/
toekomstvast-internet-in-het-po-en-vo
Lijst met scholen die in aanmerking komen:
http://internet.e-formulier.nl

Gratis hulp en onafhankelijk advies Aanbestedings-
adviesraad: www.doorbraakonderwijsenict.nl/landelijk/
aanbestedingsadviesraad
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actueelac tueel

expertise onderwijsprofessionals essentieel

Leraren en schoolleiders gaan
curriculum actualiseren
Onder de naam Curriculum.nu – het vervolg op Onderwijs2032 – buigen
ontwikkelteams van leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag
wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.
Dit gebeurt voor negen thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en
digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de
basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen.

In april 2017 debatteerde
de Tweede Kamer over het
plan van aanpak voor een
eigentijds onderwijsaanbod.
Met een aantal moties heeft
de Kamer verzocht het plan
aan te passen. Na intensief
overleg heeft de Coördinatie-
groep (CG) het plan aange-
scherpt. De CG is een brede
coalitie in het onderwijs
waaraan de Onderwijscoöpe-
ratie, VO-Raad, PO-Raad, AVS,
LAKS en Ouders & Onderwijs
deelnemen. De uitvoering
van het gezamenlijke initi-
atief Curriculum.nu vindt
plaats in samenwerking met
SLO.
Na het Kamerdebat hebben
alle vakverenigingen het
belang onderstreept dat het
curriculum van hun vak of
leergebied tegen het licht
wordt gehouden. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid om
naar de onderlinge samen-
hang tussen leergebieden te
kijken en keuzes te maken
over wat tot de vaste kern
gaat behoren. Deze kern

beschrijft de kennis en vaar-
digheden die relevant zijn
voor elke leerling in het
primair en voortgezet onder-
wijs. Zo ontstaat er (meer)
ruimte voor scholen om
onderwijs te geven dat aan-
sluit op hun visie, leerlingen
en omgeving.
In de ontwikkelfase staan de
volgende negen leergebie-
den centraal: Nederlands,
Engels, Wiskunde & Reke-
nen, Digitale geletterdheid,
Burgerschap, Bewegen &
Sport, Kunst & Cultuur, Mens
& Maatschappij, en Mens &
Natuur (waar techniek onder-
deel van wordt).

Overladen
De Tweede Kamer stelde elf
jaar geleden voor het laatst
op landelijk niveau vast wat

leerlingen minimaal moeten
kennen en kunnen. Smart-
phones en sociale media
moesten toen nog doorbre-
ken. Ondertussen dreigt het
onderwijsprogramma over-
laden te worden en behoeft
(voor sommige leergebieden)
de overgang van voorschool
naar po, van po naar vo en
van vo naar vervolgonderwijs
verbetering. Het herijken van
de kerndoelen en eindter-
men moet deze knelpunten
wegnemen.

Ontwikkelfase
en -teams
De expertise van leraren
is hierbij essentieel. En
schoolleiders zijn (eind)ver-
antwoordelijk voor de onder-
wijskwaliteit van de school
en de ontwikkeling hiervan.

Leraren én schoolleiders krij-
gen daarom een belangrijke
rol in de ontwikkelfase. Zij
gaan voor elk leergebied een
ontwikkelteam vormen. In
elk ontwikkelteam zitten
circa zes leraren uit het po,
zes uit het vo en twee school-
leiders. De negen ontwikkel-
teams starten in maart 2018
met hun opdracht en komen
vier keer bij elkaar in meer-
daagse (ontwikkel)sessies.
De opgedane ideeën toetsen
de teams in de praktijk bij
diverse scholen in het land,
maar ook bij lerarennetwer-
ken, ouders, experts en het
bedrijfsleven. Aan elk ont-
wikkelteam worden ongeveer
zes ontwikkelscholen gekop-
peld. Deelnemers aan de
ontwikkelteams en -scholen
ontvangen een vergoeding
waarmee de vervanging van
leraren en schoolleiders kan
worden geregeld. Ervaringen
en kennis worden gedeeld op
curriculum.nu. Voor advies
kunnen de ontwikkelteams
terecht bij curriculumex-
perts. Eind 2018 ronden de
teams de ontwikkeling van
de bouwstenen af. In 2019
debatteren de Tweede Kamer
en het kabinet hierover en
bepalen zij het vervolg van
het traject. _

Vanaf 18 september aan-
staande kunnen scholen,
leraren en schoolleiders zich
(na akkoord van het bevoegd
gezag) aanmelden als ontwik-
kelschool of deelnemer aan
een ontwikkelteam.
De AVS hecht er veel belang
aan dat dit traject gestalte
krijgt en roept scholen en
schoolleiders dan ook op
om zich met hun team op te
geven.

Meer informatie:
www.curriculum.nu

d e  avs  h e c h t  e r  ve e l  b e l a n g  a a n
dat  d i t  t r a j e c t  g e s ta lt e  k r i j g t  e n
ro e pt  s c h o l e n  e n  s c h oo l l e i d e r s  o p
z i c h  m e t  h u n  t e a m  a a n  t e  m e l d e n
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actueel

effecten formeel en informeel leren onderzocht

Schoolleiders profiteren van scholing voor
eigen ontwikkeling en die van school
Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt het de
schoolvernieuwing en kan het helpen het schoolklimaat te verbeteren. Dit blijkt uit een overzichtsstudie naar
de effecten van formeel en informeel leren van schoolleiders in opdracht van de VO-academie en het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Of er effecten zijn op de onderwijskwaliteit is nauwelijks onderzocht.

Stages en intensieve, prak-
tijkgerichte opdrachten in
de school blijken de kennis,
houding en vaardigheden
van de schoolleider positief
te beïnvloeden. Wanneer
schoolleiders in hechte leer-
groepen werken, bevordert
dat de ontwikkeling van hun
professionele vaardigheden
en leiderschap. Daarnaast
kunnen mentoring en coa-
ching een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van het
leiderschap.
Professionaliseringspro-
gramma’s met een coherent,
op onderzoek en standaarden
gebaseerd curriculum, actie-
ve leervormen en een duide-
lijke verbinding tussen theo-
rie en praktijk laten positieve
resultaten zien, zowel op het
niveau van de individuele
schoolleider als op dat van de
school. Programma’s die zich
inhoudelijk richten op onder-
wijskundig leiderschap, orga-
nisatieontwikkeling en ver-
andermanagement, blijken

effectief en genieten de
voorkeur van schoolleiders.
Dat geldt ook voor profes-
sionaliseringsactiviteiten die
zich richten op teambuilding,
het werken aan een lerende
cultuur en schoolleiderschap
als carrière.
Zeer ervaren schoolleiders
die gemotiveerd willen
blijven, kunnen beter geen
standaard scholing volgen.
Voor hen is een doorlopende
professionalisering geschik-
ter, die aansluit op hun
specifieke rol, leerstijlen en
leervragen.

(In)formeel leren: beide
noodzakelijk
Schoolleiders hebben voor
hun professionalisering voor-
al behoefte aan informeel
leren. Daar is echter weinig
onderzoek naar gedaan.
Wel is bekend dat informele
leeractiviteiten, waaronder
netwerken, consultatie en
studiegroepen, het onder-
wijskundig leiderschap

versterken, mits ze voldoen-
de lengte hebben. Ze zorgen
er ook voor dat schoolleiders
vaker ontwikkelingsgericht
handelen, zowel op leer-
lingniveau als op team- en
schoolniveau. Het is echter
noodzakelijk dat schoollei-
ders naast informeel leren
ook formeel leren, omdat
hierbij op onderzoek geba-
seerde nieuwe kennis een
grotere rol speelt.

AVS Centrum Educatief
Leiderschap
De onderzoeksresultaten zijn
erg herkenbaar voor het AVS
Centrum Educatief Leider-
schap en sluiten op veel pun-
ten aan bij het aangeboden
professionaliseringsaanbod.
Kenmerkend voor de leergan-
gen zijn de praktijkgerichte
benadering en de actieve
werkvormen. De leergangen
dragen niet alleen bij aan
de persoonlijke ontwikke-
ling van schoolleiders, maar
leiden ook tot vernieuwin-
gen in de school, blijkt uit
evaluaties. De programma’s
zijn onder andere gericht op
onderwijskundig leiderschap,
organisatieontwikkeling en
verandermanagement en
laten een duidelijke verbin-
ding zien tussen theorie en
praktijk.
Het onderzoek van NRO en
VO-academie vermeldt ook
dat zeer ervaren school-
leiders die gemotiveerd
willen blijven beter geen

standaard scholing kunnen
volgen. Het AVS Centrum
Educatief Leiderschap speelt
daar onder andere op in met
de leergang ‘Op weg naar
excellent schoolleiderschap’.
Deze beschikt over veel ver-
rassende en inspirerende
werkvormen.
Het aanbod van het AVS
Centrum Educatief Leider-
schap is gecertificeerd door
het Schoolleidersregister PO
in het kader van de (indivi-
duele) basisregistratie (oplei-
dingen Schoolleider Basisbe-
kwaam en Vakbekwaam) of
de (individuele) herregistratie
(diverse leergangen). Ook veel
trainingen sluiten (gedeelte-
lijk) aan bij diverse professi-
onaliseringsthema’s van het
Schoolleidersregister PO en
zijn als bronnen aangemerkt
voor informeel leren voor de
herregistratie. Ook worden
sommige activiteiten (zoals
het jaarlijkse AVS-congres)
aangewend voor informeel
leren. Er is dus een divers
aanbod van formeel en infor-
meel leren. �

De reviewstudie ‘De lerende
schoolleider, effecten van
professionalisering’ is te
downloaden via www.nro.nl/
wp-content/uploads/2017/06/
De-lerende-schoolleider.pdf

Professionaliseringsaanbod
AVS Centrum Educatief
Leiderschap: www.avs.nl/
professionalisering

Foto: Hans Roggen
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aanvragen tot en met 29 december

Verlenging subsidie gezond
en duurzaam schoolgebouw
De termijn voor het aanvragen van subsidie voor verduurzaming en verfrissing
van schoolgebouwen is verlengd tot en met 29 december 2017. Voor aanvragen
vanaf 15 september geldt ook een verlenging: de subsidieactiviteiten moeten niet
uiterlijk op 1 januari 2018, maar op 31 maart 2018 zijn verricht.

Scholen konden op grond
van de oorspronkelijke
regeling een aanvraag indie-
nen tot en met 29 septem-
ber 2017. De reden voor de
verlenging naar december is
dat de aanvragen blijven bin-
nenstromen, meldt demissi-
onair staatssecretaris Dekker
in een toelichting. Met de
subsidie kunnen scholen

extern advies inhuren voor
de verduurzaming van hun
schoolgebouwen. De subsidie
bedraagt 50 procent van de
advieskosten tot een maxi-
mum van 3.500 euro. Hiervan
kunnen 150 schoolbesturen
gebruikmaken. De subsidie
maakt onderdeel uit van
de Green Deal Scholen die
besturen op weg helpt met

praktische informatie en
stappenplannen.

Slecht binnenklimaat
Bij een meerderheid van de
scholen zijn de CO2-concen-
tratie en binnentemperatuur
te hoog. Dit is een aanwijzing
voor onvoldoende ventilatie
en een slechte luchtkwaliteit.
Andere veel voorkomende

binnenmilieuproblemen zijn
tochtklachten in de winter
en problemen met akoestiek,
daglicht en verlichting. Naast
het slechte binnenklimaat,
leidt ook het energiegebruik
tot zorgen. �

Green Deal Scholen heeft
een helpdesk om scholen
op weg te helpen en op
www.greendealscholen.nl

staan onderzoeken,
praktijkvoorbeelden en
achtergrondinformatie.

Lees ook het artikel op pagi-
na 32 over kostenbesparing
voor scholen door een inte-
grale benadering van energie-
besparing en binnenmilieu.

onderwijsprofessionals gezocht voor gebruikerspanel

Aantal Gezonde Scholen gestegen
Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar
876. Om een vignet te krijgen, moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Op
minimaal één thema moet structureel aan gezondheid gewerkt worden.

Het populairst zijn de
thema’s ‘bewegen en sport’,
‘welbevinden’ en ‘voeding’.
Om een vignet te krijgen
laten scholen op minimaal
één thema zien wat ze doen
aan gezondheidseducatie,
fysieke en sociale omgeving,
signalering en beleid. Ook
moet de school aan bepaalde
criteria voldoen, zoals de
kwaliteit van lesmethodes.
Een Gezonde School-adviseur
van een regionale GGD kan
scholen op weg helpen bij
de aanpak. Een keer per jaar
kunnen scholen een onder-
steuningsbudget aanvragen
voor het volgende schooljaar.

Komend schooljaar ont-
vangen 490 po-scholen het
ondersteuningsbudget.

Panel
De Gezonde School is op zoek
naar onderwijsprofessionals

voor deelname aan een
gebruikerspanel dat mee-
denkt over inhoudelijke
thema’s en vraagstukken:
wat gaat goed, wat kan beter
en wat moet anders? Om
nog beter aan te sluiten op
de wensen en behoeften op
school en wat werkt. Zowel
directies als afdelingsmana-
gers, mentoren, zorgcoördi-
natoren, intern begeleiders
en leraren po, vo, so en mbo
kunnen meedoen.
Afhankelijk van de activi-
teiten waaraan het panellid
deelneemt, ontvangt deze
een vergoeding en reiskosten-
vergoeding. �

Meer informatie en tips:
www.gezondeschool.nl

Opgeven voor het gebruikers-
panel kan door te mailen
naar info@gezondeschool.nl

o.v.v. ‘Gebruikerspanel’.

Foto: Studio Oostrum
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eerst kennisfundament, daarna hogere-orde denkvaardigheden ontwikkelen

Leerlingen opleiden voor (nog) niet
bestaande banen
Naar schatting 65 procent van de basisschoolleerlingen van vandaag zal later
gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu
duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst verdwijnen door
automatisering. Wat kan het onderwijs doen om leerlingen toekomstbestendig
te maken, was de centrale vraag in een onderzoek van prof. dr. Paul Kirschner.
Het rapport ‘Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen’ is in
augustus 2017 gepubliceerd.

Kirschner constateert dat
er onduidelijkheid is over
welke kennis, vaardigheden
en attitudes nodig zijn voor
het wapenen van jeugdigen
tegen het probleem van
het ‘voorbereiden op (nog)
niet bestaande banen’ en
de gevolgen daarvan. De
hoogleraar vroeg een groep
experts, bestaande uit onder-
zoekers, personeelsmana-
gers, onderwijsmanagers en
onderwijsgevenden, waaraan
het onderwijs zou moeten
werken om de leerlingen van
vandaag toekomstbestendig
te maken. De ideeën die dat
opleverde, liet hij vervolgens
scoren op het belang en de
haalbaarheid ervan. Daaruit
blijkt dat veranderingen
die als zeer belangrijk wor-
den beschouwd, lang niet
altijd makkelijk te bereiken
zijn. Het meest belangrijk
vinden de experts ruimte
voor reflectie, het stellen en
bereiken van persoonlijke
doelen, leren in levensechte
situaties en kritisch denken.
Radicaal ingrijpende ideeën,
zoals ‘herontwerp de school’,
vinden de experts zowel
weinig belangrijk als weinig
haalbaar. En 21e-eeuwse
vaardigheden zoals infor-
matievaardigheden, hebben
volgens de experts helemaal
niet zo’n hoge prioriteit

maar kunnen wel eenvoudig
bereikt worden. Wat wel zeer
belangrijk werd gevonden
is een degelijke kennis- en
vaardigheidsbasis.

‘21e-eeuwse
vaardigheden’
Wat er precies met 21e-eeuw-
se vaardigheden bedoeld
wordt is vaak niet duidelijk
en eenduidig. Deze vaar-
digheden waren volgens
Kirschner ook al in de 20e of
zelfs in de 19e eeuw noodza-
kelijk. De enige vaardighe-
den die écht als 21e-eeuws
aangemerkt kunnen worden
zijn informatiegeletterd-
heid (het kunnen zoeken,
identificeren, evalueren van
de kwaliteit en betrouwbaar-
heid van bronnen en effectief

gebruiken van verkregen
informatie) en informatiema-
nagement (het kunnen vast-
leggen, beheren en delen van
verkregen informatie).
Volgens de onderzoeker is
het belangrijker te spreken
over ‘toekomstbestendig
leren’. Het onderzoek wijst
erop dat het onderwijs hier
een belangrijke taak in
heeft, maar het de vraag is
of het hiervoor voldoende is
toegerust.

Onderwijsbeleid in drie
stappen
Om de impasse te doorbre-
ken adviseert Kirschner om
bij het uitzetten van onder-
wijsbeleid te komen tot een
drietrapsprocedure:
1. De eerste trap is het leggen

van een kennisfundament
waarmee leerlingen goed
kunnen functioneren in het
vervolgonderwijs en in hun
toekomstige loopbaan.
2. De tweede trap is ervoor
zorgen dat leerlingen het
gevoel krijgen dat zij ook
echt iets kunnen met wat zij
geleerd hebben. De compe-
tenties die ze daarvoor nodig
hebben zijn kennis toepassen
in uiteenlopende situaties,
problemen oplossen en
samenwerken.
3. De derde trap is het ont-
wikkelen van hogere-orde
denkvaardigheden, zoals
metacognitie en reflectie.
Dat zijn de vaardigheden die
aan de basis liggen van een
leven lang leren en kritisch
denken.
De gedachte achter het drie-
trapsmodel is dat de eerste
en tweede trap de basis leg-
gen voor de verdere ontwik-
keling in de toekomst. Kir-
schner: “Scholen die aan de
eerste twee trappen kunnen
voldoen zijn eerder toe aan
de derde trap dan scholen
die nog worstelen met het
aanleren van basiskennis en
-vaardigheden.” Het is aan de
scholen om met een gerichte
aanpak steeds een nieuwe
uitdagende ambitie neer
te zetten met duidelijke en
haalbare doelen. �

Het rapport van prof. dr. Paul
Kirschner is het resultaat
van een onderzoek in het
kader van NIAS-fellowship,
mogelijk gemaakt door NSvP-
Innovatief in Werk. �

Het onderzoeksrapport
is te downloaden via
www.innovatiefinwerk.nl/
toekomst-van-werk/2017/08/
jongeren-opleiden-voor-niet-
bestaande-beroepen-drie-
stappen

Foto: Sander Orel/TechniekBeeldbank.nu
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interview

nieu w e  av s -v i c e vo o r zi t t er  in g r id  d o o r n b o s:

‘Gun elke
schoolleider
dagelijks
tien minuten
uit het raam
staren’

Foto:	Hans	Roggen
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“Leiderschap	heeft	baat	bij	stilte”,	zegt	Ingrid	Doornbos,	de	nieuwe	vicevoorzitter	van	de	AVS.

“Gun	elke	schoolleider	om	iedere	dag	tien	minuten	uit	het	raam	te	staren.	Om	zo	de	details	te

ontstijgen	en	de	hoofdlijnen	in	de	gaten	te	houden.” tekst tineke snel

Het interview vindt plaats een dag voor haar zomerva-
kantie. Dat weerhoudt Ingrid Doornbos er niet van haar
visie kordaat neer te zetten. “Het thema leiderschap boeit
me mateloos”, zegt ze. “Een leider die de leraar ruimte
en vertrouwen geeft, zet deze in zijn kracht. Dat geeft
de leerkracht ook weer door aan de leerlingen. Als je
ruimte krijgt om te leren vormt dat je. Dat bepaalt de toe-
komst.” Ze gelooft in de continue overslaande werking.
“De schoolleider heeft vanuit het bestuur op zijn beurt
ruimte en vertrouwen nodig om in zijn kracht te staan.”

Doornbos is onderwijskundige en altijd bezig geweest
met onderwijs in de gezondheidszorg. “Mijn hart ligt
bij onderwijs.” Ze heeft zich beziggehouden met het
vernieuwen van artsenopleidingen en het meten van de
kwaliteit van opleidingen. “Niet in harde systemen, dat is
een spanningsveld. Je ziet die zoektocht ook bij de onder-
wijsinspectie is: hoe doe je recht aan iedere school?“
Doornbos was eerder onder meer algemeen directeur
bij SBOH (werkgever voor artsen in opleiding), directeur
van een samenwerkingsverband van opleidingen tot
specialist ouderengeneeskunde en coördinator kwaliteit
huisartsenopleidingen.
Tijdens haar studie Onderwijskunde heeft ze een
managementopleiding gevolgd, negen jaar nadien is ze
leidinggevende functies gaan vervullen. Als algemeen
directeur bij de werkgever voor artsen deed Doornbos
de onderhandelingen voor 2.500 artsen in opleiding.
Doornbos: “Het gaat over het inkomen van veel mensen,
vaak jonge mensen met daaraan vast hun gezinnen. Dat
heb ik voor ogen, dat typeert mijn manier van werken.
Bij onderhandelingen ga ik er stevig in.” Dat zal ook haar
aanpak bij de AVS zijn.

Grenzeloos vertrouwen
Doornbos vindt lef hebben een belangrijke voorwaarde
voor leidinggevenden. “Spreek wilde plannen uit, durf er
voor te gaan. Zet een eerste stap en ga vervolgens samen
met je medewerkers de zoektocht aan. “Ik heb zelf een
grenzeloos vertrouwen in mensen en geef de ander
ruimte.” Ze onderkent dat het spannend is om ruimte
te geven, maar is er van overtuigd dat dit dé positieve
manier van leidinggeven is. “Laat los, vertrouw erop dat
de ander het aankan. Zo krijg je kracht en kun je groeien.
Als je die ruimte niet geeft, ben je meer als manager aan
de slag.”

Doornbos signaleert dat schoolleiders druk ervaren van-
uit de overheid, vanuit het bestuur en vanuit de ouders.
“Ouders zijn zich ervan bewust hoe belangrijk de school-
leider is”, zegt ze uit ervaring. Op de school van haar kind
werd een nieuwe schoolleider geworven. Zodra de naam
bekend was gingen ouders googelen. “Ze hebben dan
meteen een mening over de schoolleider. Hij is degene die
de koers uit gaat zetten, die het beleid van de school gaat
bepalen. Het is een vergrootglas waaronder de schoolleider
ligt. En dat begint al als je er nog niet bent.“

“Rust in de agenda bouwen, wat zo belangrijk is voor een
leidinggevende, daar ben je zelf bij”, vervolgt Doornbos.
In de Staat van de Schoolleider 2017 ziet ze mooie voor-
beelden hoe het kan. “Met de huidige regels zijn scholen
in staat uit te blinken, dat is de kracht van leiderschap.
Schoolleiders zijn in staat het team terug te brengen naar
de inhoud: waarom doen we dit nu eigenlijk? Alle leraren
zijn bevlogen en willen het hebben over de inhoud.” Dat
viel haar ook op in de media-aandacht rondom de prikactie
voor meer loon en minder werkdruk op 27 juni op het
Malieveld, waarbij veel leerkrachten aan het woord kwa-
men. “Het water staat hen nu echt aan de lippen. Niemand
heeft zin om zijn beroepsgroep zo neer te zetten.”

Samen met AVS-voorzitter Petra van Haren vormt Ingrid
Doornbos het College van Bestuur van de AVS. “Ik zal niet
belemmerd worden door discussies uit het verleden want
ik kom uit een andere hoek”, zegt Doornbos. Ze zal vooral
veel met schoolleiders in gesprek gaan. “Ik zal veel vragen
stellen: waarom is het zoals het is?” En dan voegt ze er vol
overtuiging aan toe: “Wat ik roep is hoe ik het zelf doe.” _

ko r t e  l i j n e n
De	governance-structuur	van	de	AVS	is	veranderd.	Het	College

van	Bestuur	bestaat	nu	uit	een	voorzitter	(Petra	van	Haren)

en	een	vicevoorzitter	(Ingrid	Doornbos),	beiden	bezoldigd.

De	ledenraad	heeft	een	toezichthoudende	rol.	Voorheen

bestond	het	bestuur	uit	een	bezoldigd	voorzitter	en	drie

toezichthoudende	bestuurders	vanuit	de	leden.	“In	de	nieuwe

structuur	zijn	de	lijnen	kort”,	zegt	AVS-voorzitter	Petra	van

Haren.	“Ingrid	Doornbos	en	ik	gaan	een	tandemfunctie

vervullen.	Ik	zie	uit	naar	de	samenwerking	met	haar.”

‘d e  s c h o o l l e i d e r  l i g t  o n d e r  e e n
v e r g r o ot g l a s ,  z e k e r  b i j  o u d e r s ’
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DE REIS
VAN JE LEVEN

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. Verder helpen in
hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? Op reis met Edukans
combineer je verbetering van je eigen onderwijsvaardigheid
met bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.

REIS MEE!
Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle informatie
en filmpjes van de world teachers in actie.
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OLV COLLege ViLVOOrde zet in
Op gezOnde en COmfOrtabeLe
kLasLOkaLen

Voor de nieuwbouw van het OLV College in Vil-

voorde (België) stuurde zowel de bouwheer als het

schoolbestuur aan op gezonde klaslokalen met vol-

doende verse lucht, veel daglicht en comfortabele

binnentemperaturen. En daar heeft Renson een flink

aandeel in gehad.

Aangenaam
binnenklimaat was
basisvereiste
Vera Maes (directrice OLV College):
“Wij hadden in de eerste plaats een
gebouw voor ogen voorzien van
de laatste nieuwe snufjes. Niet al-
leen wat de infrastructuur betreft
(projectiemogelijkheden, moderne
labo’s en computerlokalen, …), maar
vooral ook op het vlak van een
comfortabel binnenklimaat. Vol-
doende zuivere lucht, veel daglicht
en aangename temperaturen zijn
nu eenmaal een basisvoorwaarde
om geconcentreerd te kunnen les
volgen én geven.”

Vraaggestuurd
ventileren, met
toevoer van verse,
voorverwarmde
buitenlucht
Hier werd gekozen voor een C+
ventilatiesysteem met Healthcon-
nectoren van Renson. Kwestie van
het ventilatiedebiet dankzij conti-
nue CO2-metingen zo nauwkeurig
mogelijk te kunnen afstemmen op

de binnenluchtkwaliteit. Concreet
is elk klaslokaal uitgerust met 2
healthconnectoren die aangesloten
zijn op de centrale ventilatie-unit.
De sensoren op die healthconnecto-
ren meten continu het CO2-gehalte
in de binnenlucht. Op basis daar-
van regelen z het afvoerdebiet van
de vervuilde binnenlucht. Dat zorgt
ervoor dat er (vraaggestuurd) enkel
dan meer geventileerd wordt, wan-
neer de lokalen bevolkt zijn.
Om het vraaggestuurde C+ venti-
latiesysteem ook te kunnen rijmen
met de opgelegde warmte-eisen,
werden de Invisivent en Fixvent
raamverluchtingen – die 24/7 zor-
gen voor een toevoer van verse
buitenlucht – voorzien van Thermo-

tune-voorverwarmingselementen.
De lucht die via de raamverluchtin-
gen binnenkomt wordt zo het hele
jaar door tot een minimumtempe-
ratuur van 16° C voorverwarmd.

Basisventilatie
gecombineerd met
zonwering
Het pilootproject werd een succes-
verhaal voor alle betrokkenen. Dat
de Fixvent raamverluchting in één
en hetzelfde product kon gecom-
bineerd worden met buitendoek-
zonwering, bood hier bovendien
de ideale oplossing om op zonnige
dagen oververhitting te vermijden.
Op warme dagen zorgt ventilatieve
koeling ’s nachts er bovendien voor
dat grote stromen koudere lucht
in de massa van het gebouw op-
geslaan en ’s anderendaags terug
afgegeven worden.”

www.renson.nl
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Overdracht van expertise tussen scholen is

soms lastig, maar zeker niet onmogelijk. Als je

als school stappen wilt zetten, kun je gaan kij-

ken bij scholen die verder zijn. Bij excellente

scholen bijvoorbeeld. “Het mooie is dat je er

beide beter van wordt.”

tekst richard hassink

thema _ kr acht van kennis delen

Over het thema

Kennisuitwisseling binnen én buiten de
onderwijssector kan ten goede komen aan
goed onderwijs. In de laatste Staat van het
Onderwijs van de inspectie vallen de grote
kwaliteitsverschillen tussen scholen op.
Wisselen scholen onderling dan maar weinig
expertise uit? Zelfs nu er excellente scholen
zijn waar andere van zouden kunnen leren?
Kader Primair zocht uit óf en hoe zij hun
deskundigheid delen en wat beter kan in dit
proces. Hoofdinspecteur Arnold Jonk is hoopvol
dat de kloof steeds kleiner wordt, maar “het
werkt alleen als de school in kwestie intrinsiek
gemotiveerd is om de kwaliteit te verbeteren”.

Voor Operatie Regels Ruimen hebben zes
pilotscholen het afgelopen half jaar onder
andere inspiratiescholen bezocht die al een
eind op weg zijn de – al dan niet zelfopgelegde –
regeldruk te verminderen. Bijvoorbeeld door
te stoppen met de groepsplannen. Een docent:
“Ik schat dat 70 procent van de regels was
opgelegd door de school, de sectie of mezelf.”
En: “We zijn als beroepsgroep in een kramp
geschoten om alles maar te administreren”,
aldus een schoolleider.

Niet alleen binnen maar ook buiten de
onderwijssector valt veel te halen. Ook specifiek
voor schoolleiders. Succesvolle leidinggevenden
uit andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de
maatschappelijke en culturele wereld, topsport,
wetenschap en politiek helpen hun collega’s
in het onderwijs verder. Via scholing en op de
(2e) Nationale Schoolleiders Top in november.
Broodnodig ook voor de positie van de school in
het maatschappelijk en sociaal domein, nu en in
de toekomst.

‘ e r  z i j n  a lt i j d  d i n g e n  d i e  j e  m e e k u n t  n e m e n  a l s  j e  b i j  e l k a a r  g a at  k i j k e n ’

Leren van
Nederland telt op dit moment 184 excellente scholen.
Volgens de website van de onderwijsinspectie kun-
nen deze scholen naast goed onderwijs bogen op een
uniek excellentieprofiel. Arnold Jonk, plaatsvervangend
inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs,
weet nog goed waarom het traject Excellente scholen in
2012 gelanceerd werd. “In die tijd werd door de inspec-
tie vooral gefocust op scholen waar het niet goed ging.
Scholen die heel goed presteerden, kregen weinig tot
geen aandacht, terwijl zij juist inspirerend voor andere
scholen konden zijn. Het traject heeft als doel dat zwak-
kere scholen zich optrekken aan de sterkere, zodat de
onderwijskwaliteit over de breedte op een hoger plan
komt.”
Om dat te bewerkstelligen zouden sterke scholen hun
kennis met anderen moet delen, zo is de gedachte. Maar
hoezeer dit misschien voor de hand ligt, kennisdeling
is geen keiharde eis voor scholen die excellent willen
worden. “Het klopt dat het geen onvoorwaardelijke eis
is”, zegt Jan-Pieter van Bruchem die als jurylid speci-
aal onderwijs binnen het Excellente scholen-traject al
tientallen scholen heeft beoordeeld, “maar scholen die
excellent willen worden weten heel goed dat er van
hen verwacht wordt dat ze kennis delen.” Volgens Van
Bruchem wordt er zelfs door de juryleden heel specifiek

excellente scholen
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‘ e r  z i j n  a lt i j d  d i n g e n  d i e  j e  m e e k u n t  n e m e n  a l s  j e  b i j  e l k a a r  g a at  k i j k e n ’

gevraagd hoe de school in kwestie daar actief in zou kun-
nen zijn. “En dan heb ik het niet alleen over de directeur
die ergens een praatje gaat houden.”
Jonk vertelt dat de onderwijsinspectie een aantal mid-
delen inzet om de kennisdeling op gang te brengen. Zo
is er een speciale website met informatie over excellente
scholen, worden er diverse regionale bijeenkomsten met
excellente en niet-excellente scholen georganiseerd en
krijgen niet-excellente scholen bij inspectiebezoeken
regelmatig te horen welke scholen uitblinken op het vlak
waarop zij minder goed presteren. Worden ze ook ver-
plicht om daar te gaan kijken? Jonk: “Nee, het werkt ons
inziens alleen als de school in kwestie intrinsiek gemoti-
veerd is om de kwaliteit te verbeteren.” Het initiatief voor
kennisdeling moet vooral van de niet-excellente school
komen, vindt Jonk. “En dat kan een stuk beter. Ik ken
schoolleiders van excellente scholen die zich afvragen
waarom ze zo weinig gebeld worden.”

Leren van
Achter de broek aan zitten Een van de school-
leiders die dat herkent is Bart van der Vlist, die sinds
1999 leiding geeft aan de Dr. Maria Montessorischool
in Huizen. Deze school is sinds 2013 excellent vanwege
haar eigentijdse montessorionderwijs, dat naadloos
aansluit bij de leerbehoefte van elk kind. Van der Vlist
deelt deze kennis zowel binnen als buiten zijn stichting.
“Het is absoluut niet zo dat wij het standpunt innemen
dat we het allemaal beter weten. Die houding past niet
bij ons. Maar ik zou wel graag zien dat het kleine, exclu-
sieve clubje excellente scholen veel groter wordt.” Van
der Vlist waardeert het dat de inspectie ‘goed’ als beoor-
deling heeft toegevoegd aan het toezichtkader. “Zo zijn
er meer nuances en krijgen ambitieuze scholen meer
kans om te laten zien wat ze in huis hebben.” Maar van
hem zou de inspectie scholen meer achter de broek aan
mogen zitten om hun kennis te delen. “Het mooie is ook
dat je er beide beter van wordt. Er zijn altijd dingen die
je mee kunt nemen als je bij elkaar gaat kijken, dat kan
een handig lesprogramma zijn of een slimme methode
om personeelsbeleid uit te voeren.”
Van collega’s die de Dr. Maria Montessorischool hebben
bezocht, hoort hij vaak dat ze onder de indruk zijn van
de leerlingenzorg, het leerlingenrapport en het ‘hand-
boek gewoontevorming’ waarin het team besluiten en

h o e z e e r  d i t  o o k  vo o r  d e  h a n d
l i g t ,  k e n n i s d e l i n g  i s  g e e n
k e i h a r d e  e i s  vo o r  s c h o l e n  d i e
e x c e l l e n t  w i l l e n  w o r d e n

Een	juf	van	een	andere	basisschool	op	bezoek	in	een	klas	van	excellente	school	het	Mozaïek	in	Arnhem.	Foto:	Gerard	Burgers/De	Gelderlander

excellente scholen

15k ader prim air september 2017

934072-02_015_24-Aug-17_15:18:22_walter



regels vastlegt. “Ik raad scholen ook altijd aan om hun
organisatiestructuur onder de loep te nemen. Door het
anders te organiseren, bijvoorbeeld door op grotere scho-
len meer in ‘bouwen’ te clusteren, kun je ook kennisde-
ling bínnen je school stimuleren.”

Bussen af en aan De afgelopen jaren hebben onge-
veer tien scholen interesse getoond in de aanpak van
de Huizense basisschool. “Niet heel veel”, vindt Van der
Vlist. “Ik hoor weleens verhalen over scholen waar de
bussen af en aan rijden.” Dat blijkt in de praktijk niet
zo’n vaart te lopen, hoewel er scholen zijn die de school-
bezoeken wel degelijk maanden van te voren moeten
inplannen. “We verkopen geen nee”, zegt Carola Peters,
directeur van basisschool het Mozaïek in Arnhem, “maar
in bepaalde periodes hebben we echt té veel scholen die
willen komen kijken. Dan bellen ze in september maar
hebben we pas in maart tijd voor ze.” Peters vertelt dat
ze er een hele dag voor uittrekt als een school op bezoek
komt. “Ze gaan dan de klassen in om een beeld te krij-
gen, praten met de intern begeleiders en de directie. Na
schooltijd is nog ruimte om met leerkrachten het gesprek
aan te gaan.”

Het Mozaïek in Arnhem is een basisschool met twee loca-
ties die beide het predicaat excellent hebben, de school
behoort zelfs tot de eerste lichting excellente scholen.
Beide locaties liggen in een Arnhemse achterstandswijk
met een multiculturele leerlingenpopulatie. “Wij hebben
geen specifiek excellentieprofiel maar zijn in de breedte
goed. Je kunt ons kenmerken als een lerende organisatie
met een professionele cultuur. Onze insteek is dat de
leerkracht heel belangrijk is. Deze moet de juiste men-
tale instelling hebben en daarom richten wij ons op de
ontwikkeling van onze medewerkers, als individu en als
groep.” Dat lerende aspect komt onder andere tot uiting
in het feit dat de school heel nauw samenwerkt met
de Van Ostadeschool in Den Haag. “Een paar jaar terug
waren we op zoek naar een school die verder was dan wij
met het creëren van een professionele leergemeenschap.
Bij een van die bijeenkomsten van excellente scholen
ontmoetten we de mensen van de Van Ostadeschool.
Deze Haagse basisschool heeft veel input gegeven, hun
directeur organiseert onze studiedagen en denkt met ons
mee.” De samenwerking met andere scholen beperkt
zich niet tot deze Haagse basisschool, vertelt Peters. “We
kijken continu naar welke school ons kan helpen bij wat
we willen bereiken.”

Verbeterzucht Is de schoolleider degene die zo’n
lerende houding als bij het Mozaïek moet bewerkstelli-
gen? “Ja”, zegt jurylid Van Bruchem volmondig, “de direc-
tie zet de stip aan de horizon, faciliteert en ondersteunt
het team.” Maar volgens schooldirecteur Peters kan de

Het initiatief voor kennisdeling moet vooral
van de niet-excellente school komen, vindt
plaatsvervangend inspecteur-generaal
Arnold Jonk.

Van schoolleider Bart van der Vlist van de
excellente Dr. Maria Montessorischool in Huizen
zou de inspectie scholen meer achter de broek
aan mogen zitten om hun kennis te delen.

Schoolleider Carola Peters van excellente
Mozaïek-school in Arnhem trekt er een
hele dag voor uit als een school op
bezoek komt. “De klassen in, praten met
de ib’ers en directie en na schooltijd met
leerkrachten.”

‘ i k  k e n  s c h o o l l e i d e r s  v a n
e x c e l l e n t e  s c h o l e n  d i e  z i c h
a f v r a g e n  w a a r o m  z e  z o  w e i n i g
g e b e l d  w o r d e n ’
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thema _ kr acht van kennis delen

z w a k k e  s c h o l e n  e n  t w i n n i n g

In diverse trajecten van de PO-Raad voor (zeer) zwakke scholen bleek twinning
– (zeer) zwakke en risicoscholen koppelen aan sterke scholen – niet de meest
geschikte aanpak. De partnerscholen waren niet altijd in balans, wat wel
nodig is om beide partijen van elkaar te laten leren. Een woordvoerder: “In
de praktijk was er gauw sprake van eenrichtingsverkeer. En de resultaten van
analyseteams en vliegende brigades zijn concreter, zodat deze de voorkeur
krijgen. Bij het verbeteren van zwakke scholen of het voorkomen dat scholen
zwak worden, wordt echter wel steeds gekeken naar goede voorbeelden
en naar mogelijkheden om kennis te delen. Veel schoolbesturen doen dat
intern. De analyseteams en vliegende brigades maken ook gebruik van hun
praktijkervaringen en zorgen voor directe en indirecte uitwisseling van kennis.”

Meer informatie: www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/
zeer-zwakke-scholen-en-risicoscholen

Jan-Pieter van Bruchem, jurylid binnen het
Excellente scholen-traject, vraagt excellente
scholen heel specifiek of en hoe zij actief hun
kennis kunnen delen. “En dan heb ik het niet
alleen over de directeur die ergens een praatje
gaat houden.”

continue verbeterzucht alleen bereikt worden als deze
breed gedragen wordt. “Je moet het echt als team doen,
alleen al omdat het veel tijd en energie kost en die moet
je samen opbrengen. Maar als je kinderen ziet binnenko-
men met een taal- en ontwikkelingsachterstand die zich
vervolgens op hoog niveau ontwikkelen, geeft dat heel
veel positieve energie.”

Het Mozaïek rekent ook meteen af met het vooroordeel
dat excellente scholen altijd scholen met een relatief
makkelijke leerlingenpopulatie zijn, vindt Jonk van de
onderwijsinspectie. “Vaak zijn het juist scholen met een
uitdagende populatie waar heel goede resultaten worden
behaald.” Jurylid Van Bruchem stelt zelfs dat scholen in
achterstandswijken eerder in aanmerking zouden kun-
nen komen voor het predicaat dan andere scholen. “Als je
als school wordt gedwongen om met een moeilijke situ-
atie om te gaan, ontwikkel je eerder zaken waar andere
scholen ook hun voordeel mee kunnen doen.” Jonk raadt

scholen aan hun licht ook eens op te steken bij scholen
voor speciaal onderwijs. “Die hebben de afgelopen jaren
enorme stappen gezet in het nadenken over ontwik-
kelingsperspectieven bij leerlingen. Als reguliere basis-
school kun je daar veel van leren.” Hij waarschuwt wel
dat scholen niet moeten denken dat ze zo’n aanpak een-
op-een kunnen overnemen. “Vaak is het maatwerk, maar
als inspiratiebron kun je er al heel veel aan hebben.”

Kwaliteitskloof Uit de Staat van het Onderwijs die
afgelopen voorjaar door de inspectie werd gepubliceerd,
bleek dat de kwaliteitskloof tussen scholen met een ver-
gelijkbare leerlingenpopulatie onverminderd groot is.
Jonk raakt daarover niet in paniek. “Scholen zien steeds
beter in dat de kwaliteit van de school niet afhangt van
de populatie. Ze beseffen dat ze daar zelf grotendeels ver-
antwoordelijk voor zijn. Ik verwacht dat ze de komende
jaren op zoek gaan naar nieuwe praktijken. Die kunnen
ze vaak gewoon vinden binnen een straal van een paar
kilometer, bij een collega-school. De kloof zal steeds meer
gedicht worden. Dat weet ik zeker.” _

Meer weten?
Op maandagmiddag 2 oktober aanstaande kunnen excellente

en andere scholen elkaar ontmoeten tijdens een bijeenkomst

in ‘t Spant in Bussum. Kijk voor meer informatie op

www.excellentescholen.nl

‘ i k  v e r w a c h t  d at  s c h o l e n  d e
ko m e n d e  j a r e n  o p  z o e k  g a a n
n a a r  n i e u w e  p r a k t i j k e n .  v a a k
g e w o o n  b i n n e n  e e n  s t r a a l  v a n
e e n  pa a r  k i lo m e t e r ,  b i j  e e n
c o l l e g a - s c h o o l ’
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pil ot s c h o l en b e zo ek en in spir at ie s c h o l en

Nooit	meer	een	formulier	invullen	waarvan

je	denkt:	waarom	doe	ik	dit?	Dat	is	het	doel

van	Operatie	Regels	Ruimen.	Zes	pilotscholen

–	vijf	po	en	één	vo	–	gingen	het	afgelopen

half	jaar	de	strijd	aan	met	regeldruk,	onder

andere	door	te	kijken	bij	inspiratiescholen

die	bijvoorbeeld	al	eerder	de	groepsplannen

afschaften.	“We	kijken	nu	meer	naar	de

bedoeling	van	wat	we	doen,	en	minder	naar

het	systeem.” tekst lisette blankestijn

Operatie Regels Ruimen:
‘Heb vertrouwen in
je professionaliteit’

thema _ kr acht van kennis delen

Handelingsplannen en groepsplannen. Een onderwijsbe-
hoeftenmatrix. Het Cito- leerlingvolgsysteem bijhouden.
Kleutertoetsen. Allemaal voorbeelden van (administra-
tieve) klussen voor scholen die niet verplicht zijn. Toch
doen we ze, vaak tegen beter weten in. Staatssecretaris
Dekker vergeleek Operatie Regels Ruimen met herrie-
in-de-keukenachtige programma’s. Maar in plaats van
Herman den Blijker kwam een procesbegeleider van
Kennisland om de boel eens op te schudden. Eerst bepaal-
den zes pilotscholen welke (zelfopgelegde) regeldruk
ze wilden aanpakken. Met Kennisland onderzochten ze
hoe dat zou kunnen. Ze staken daarvoor hun licht op
bij inspiratiescholen. Die bezoeken maakten vaak heel
wat los.

Op	21	juni	2017	vond	bij	OCW	een	afsluitende	inspiratiesessie	plaats
naar	aanleiding	van	Operatie	Regels	Ruimen	voor	deelnemende

en	geïnteresseerde	scholen.	Aan	het	einde	van	de	dag	zetten	alle
deelnemers	hun	leermoment	op	papier.	Deze	‘propjes’	werden	naar
het	podium	gegooid	en	kwamen	terecht	in	de	‘regelsruimenmand’.

Foto’s: Tirzah	Schnater/OCW
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pil ot s c h o l en b e zo ek en in spir at ie s c h o l en

>

Ook bij het ministerie van OCW realiseert men zich
dat Operatie Regels Ruimen niet altijd over regels gaat.
Lisanne van Ruiten, beleidsmedewerker: “Vaak gaat
het niet om dat ene papiertje dat je niet meer hoeft in
te vullen, maar om de energie die vrijkomt bij scholen
als ze meer aan het roer staan en zelf keuzes maken.
We noemen het regeldruk, maar eigenlijk gaat het om
ruimte benutten...”

Digitaal toetsen De Amsterdamse Gerhardschool
voor openbaar speciaal onderwijs (cluster 4) ontving
pilotschool Caleidoscoop uit Leeuwarden. Nadat de
inspectie de Gerhardschool in 2012 als zwak beoordeel-
de volgde er met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs
Amsterdam (KBA) een intensief traject, vertelt directeur
Erik Scheerder. “Ik werd directeur en samen met het
team hebben we hard gewerkt aan verbeterplannen.
We ontwikkelden een nuchtere, zakelijke houding.
De kracht van onze school zit erin dat de leerkrachten,
binnen de gestelde kaders, vrij zijn om het onderwijs
vorm te geven op een manier die zij goed vinden. Bij de
inrichting van het proces redeneren we altijd vanuit het
perspectief van de leerkracht. Wat heeft die nodig om
maximaal te kunnen functioneren? Ik ben zij-instromer
en wist vanuit mijn eerdere werk wat ict kan doen voor

Stoppen met groepsplannen Basisschool De
Oversteek in Liempde had al een ‘Werkgroep administra-
tieve last’, vertelt directeur Edwin Vugts. “Daarmee
brachten we in kaart: wat doen we allemaal? Wat moet
er en wat kunnen we anders doen? Deze operatie gaf
ons het laatste zetje: hoe nu verder?” Belangrijkste uit-
komst: De Oversteek stopt met verplichte groepsplannen.
“Zomaar stoppen is ingewikkeld: je eigen werkwijze, de
leerlingenzorg, uitwisseling met het samenwerkingsver-
band: overal heb je groepsplannen nodig. We zijn nu in
gesprek over hoe we dat zonder die plannen gaan doen.
We blijven wel ‘groepsplandenken’, we houden altijd in
beeld wat we aanbieden en wie wat nodig heeft. Maar al
dat papierwerk gaan we niet meer doen.” De Oversteek
bezocht inspiratieschool De Wegwijzer in Kesteren, waar
ze dit proces al hebben doorlopen met het team. Vugts:
“Daar bleek dat sommige leerkrachten het groepsplan
wilden houden, anderen doen alleen nog wat mini-
maal moet. Dat zal bij ons ook zo zijn. Wat ik daar heb
geleerd? Dat je het gewoon moet gaan doen. Heb vertrou-
wen in je professionaliteit. We zijn als beroepsgroep in
een kramp geschoten om alles maar te administreren.
Dat is zo gegroeid, ook door de manier waarop de onder-
wijsinspectie ons vaak benaderde. We kijken nu met het
team meer naar de bedoeling van wat we doen, en min-
der naar het systeem.” Al met al vond Vugts het een leer-
zaam project. “Kennis delen met andere scholen is fijn, je
hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden.”

‘ w e  b l i j v e n  w e l  ‘g r o e p s p l a n -
d e n k e n ’ ,  m a a r  a l  d at  pa p i e r w e r k
g a a n  w e  n i e t  m e e r  d o e n ’
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Minder werkdruk door meer plezier
Er deed één vo-school mee aan Operatie Regels Ruimen.

Een afvaardiging van Gymnasium Haganum toog van Den Haag naar

Amsterdam, om een kijkje te nemen bij het Hyperion Lyceum.

“Mag ik een winstwaarschuwing afgeven?

Ook bij ons op school is werkdruk een

issue. Maar de regeldruk is hier minder

dan elders.” Aan het woord is Jorrit Blaas,

economieleraar aan het Hyperion Lyceum.

Kennisland benaderde zijn school als

inspiratieschool. “Dit is een nieuwe school.

We zijn innovatief en hebben geen last van

oude structuren en documenten die ons

voorschrijven wat we moeten doen. Vroeger

werkte ik op een andere school; ik schat

dat 70 procent van de regels waar ik mee te

maken had, waren opgelegd door de school,

de sectie of mezelf. Hier kunnen we zelf

bepalen hoe we ons onderwijs inrichten,

omdat alles nieuw is.” Hyperion-docenten

vertelden de Haganum-docenten dat ze door

werkplezier minder werkdruk ervaren. Dat

plezier ontstaat vooral door samenwerken

en durven delen, denkt docent Blaas. “Bij

ons is het normaal om bij elkaar in de klas te

kijken en om het tegen je collega’s te zeggen

als je het moeilijk hebt. Zo helpen we elkaar.

Er is veel ruimte voor eigen ideeën. De beste

ontstaan tijdens onze vrijdagmiddagborrel.

Ook hebben we veel contact met elkaar via

een Whatsapp-groep.”

Beleving
Het Haganum is bijna zevenhonderd jaar

ouder dan het Hyperion. Toch hebben ook

daar de docenten niet veel last van regels,

vertelt rector Hanneke ten Hove. “We heb-

ben er ook niet zoveel. Wel ervaart men

werkdruk. Dat zit ‘m vooral in beleving.

Voor onze docenten was het werkbezoek

interessant, die komen niet veel op andere

scholen. Ze zagen vakgenoten die met blijd-

schap aan het werk waren, en daarvoor gaan

wij nu ook de voorwaarden creëren.” Er zijn

wel grote verschillen tussen beide scholen,

zag Ten Hove. “Bij ons werken minder jonge

mensen, die voelen niet zo voor app-groe-

pen en borrels. Het Hyperion had als nieuwe

school tijd om dingen uit te zoeken en te

leren samenwerken. Maar ook daar zullen

de docenten ouder worden.” Ten Hove vond

het traject van Operatie Regels Ruimen nut-

tig, vooral vanwege de goede procesbegelei-

ding. “Het bood een natuurlijke aanleiding

om naar ons rooster te kijken – dat zit te vol.

We hadden al een roostercommissie die de

mogelijkheden onderzoekt van kortere les-

sen en meer samenwerking. Dat proces is nu

aangezwengeld.”

De kennismaking was wel vrij eenzijdig,

vertelt Blaas van het Hyperion. “Je hebt

anderhalf uur om te praten, daarin hebben

wij veel verteld en zelf minder gehaald.”

Haganum-rector Ten Hove: “Eigenlijk

jammer; wij zijn ook een goede school en

hebben ook wat te bieden.” Ze vond na het

werkbezoek vooral de derde stap, een eva-

luatiegesprek waarin de knelpunten worden

benoemd, interessant. “Toen was er tijd

voor recapitulatie en werd het nut van deze

operatie duidelijk. Veel concreets heeft het

nog niet opgeleverd. Dat er verder geen fol-

low up is, vind ik een gemiste kans. Wat dat

betreft zou ik veel hebben aan een goede

procesbegeleider.”

‘e r  i s  v e e l  r u i m t e  vo o r  e i g e n  i d e e ë n .
d e  b e s t e  o n t s ta a n  t i j d e n s  o n z e
v r i j d a g m i d d a g b o r r e l ’

werkprocessen. Toen ik hier kwam, zag ik bijvoorbeeld
dat we op meerdere plaatsen geboortedata van leerlin-
gen invoerden. We hebben de bedrijfsvoering nu beter
afgestemd, zodat we efficiënter werken. Sommige zaken
horen nu eenmaal bij ons werk. Rapporten, methode-
en Citotoetsen en, omdat we een school voor speciaal
onderwijs zijn, ontwikkelingsperspectieven – die moe-
ten we gewoon maken. Maar onze leerlingen doen de
Citotoetsen digitaal. Dat levert een enorme administratie-
ve verlichting op. Leerkrachten hoeven niet meer hand-
matig na te kijken, het resultaat staat meteen mét een
analyse in ParnasSys.” Inmiddels heeft de Gerhardschool
het predicaat Excellente school.

Scherpere visie De Marcusschool uit Utrecht ging
als pilotschool op bezoek bij inspiratieschool Het Talent

in Lent. Marcusschool-directeur Kristie de Jong: “We erva-
ren op onze school flinke regeldruk. Een deel daarvan
kunnen we zelf oplossen, met het samenwerkingsver-
band. Maar ook de administratieve last willen we graag
aanpakken. In het eerste gesprek met Kennisland conclu-
deerden we dat als we minder administratieve handelin-
gen willen verrichten, eerst beter moeten weten wat we
eigenlijk willen met onze school. We hebben onze visie

‘ v a a k  g a at  h e t  n i e t  o m  d at
e n e  pa p i e r t j e  d at  j e  n i e t  m e e r
h o e f t  i n  t e  v u l l e n ,  m a a r  o m
d e  e n e r g i e  d i e  v r i j ko m t  a l s
s c h o l e n  z e l f  k e u z e s  m a k e n ’
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niet helemaal scherp. Daar gaan we nu eerst wat aan
doen, zodat we op basis daarvan keuzes kunnen maken:
wat gaan we nog wel administreren en wat niet meer?
Ook tijdens de tweede sessie, het bezoek aan de inspira-
tieschool, bleek hoe belangrijk het is om die visie heel
duidelijk te hebben. Het Talent verschilt enorm van onze
school, van schoolgebouw tot uitgangspunten en uitwer-
king. Toch was het heel inspirerend. Hoe zij de leerlingen
volgen op leerlijnniveau, dat zou ik ook wel willen. En
wij leggen veel vast vanwege dossieropbouw, bijvoorbeeld
voor kinderen die verwezen worden. Dat doen ze in Lent
veel minder. Zij zeggen: kom het maar vragen, dan schrij-
ven we het op. Daar gaan wij ook naartoe.”

Meer scholen bereiken OCW evalueert Operatie
Regels Ruimen nu met de partners om een vervolg te
geven aan het traject. Daarin zal de focus ook op de
samenwerkingsverbanden liggen, weet Lisanne van
Ruiten. “We zoeken naar een manier waarop we meer
scholen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door meerdere
scholen binnen een bestuur te laten leren van één school-
leider. En door meer op thema te werken, zodat scholen
makkelijker voorbeeldscholen vinden die regels hebben
geruimd op datzelfde thema.” Dit najaar presenteert het
ministerie een plan. _

Meer weten?
• Kijk	op www.leraar.nl/operatieregelsruimen. Met onder

andere	de	regeldruklessen	van	de	pilotscholen,	ervaringen

en	handvatten	verzameld	in	een	toolkit.	Deze	bevat	onder

meer	video’s,	tips	en	instructiekaarten	waarmee	andere

scholen	ook	direct	aan	de	slag	kunnen.	Inclusief	lijst	met

voorbeelden	van	registraties	die	scholen	anders	hebben

ingevuld	of	geschrapt.

• Leraren,	schoolleiders	of	bestuurders	met	ideeën	voor	het

vervolgtraject	van	Operatie	Regels	Ruimen	kunnen	dat

kenbaar	maken	via begeleidingregeldruk@minocw.nl

• Vorig	jaar	is	op	initiatief	van	staatssecretaris	Dekker	de

onderzoekspilot	‘Regelluwe	scholen’	gestart.	Dit	experi-

ment,	waarin	excellente	scholen	bepaalde	wettelijke	regels

mogen	negeren,	duurt	zes	jaar. www.regelluwescholen.nl/

experiment
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l e i d i n g g e v e n d e n  u i t  a n d e r e  s e c t o r e n  h e l p e n  s c h o o l l e i d e r s   v e r d e r

Hoewel	het	op	scholen	vaak	genoeg	over	leren	gaat,	geldt	dat	vooral	voor	leerlingen	en	hoe

hun	talenten	het	beste	benut	kunnen	worden.	Het	is	minder	gebruikelijk	dat	schoolleiders

het	hebben	over	hun	eigen	lerend	vermogen	en	kennis	‘van	buiten’	halen:	of	dat	nu	het

bedrijfsleven,	de	culturele	wereld	of	de	topsportomgeving	is.	Maar	de	blik	naar	en	van	buiten

is	goed	voor	de	school. tekst larissa pans

Inspiratie
van buiten

thema _ kr acht van kennis delen

Ondernemend leiderschap tonen, buiten de poorten van
de school te kijken: het onderwijs streeft er steeds meer
naar. De Nationale Schoolleiders Top (NST) en de nieuwe
AVS-leergang Ondernemend leiderschap zijn dan ook
geënt op de gedachte dat inbreng van leidinggevenden
uit andere sectoren schoolleiders verder helpt. Het is
goed om verder te kijken dan de waan van de dag, te zien
hoe er in andere sectoren leiding wordt gegeven en wat
de onderwijssector daarvan kan overnemen. Schoolleider
Anita Nijland van de Eerste Deventer Montessorischool
Van Lith stelde een nieuw ritueel in na haar bezoek aan
de NST van vorig jaar: als ze op een congres of lezing is,
maakt ze altijd even contact met de bezoeker die naast
haar zit. Ze praten wat, wisselen soms gegevens uit en
vaak nodigt zij de aangesproken persoon uit om op haar
school langs te komen. Of ze gaat langs bij de organisatie
van haar net verworven contact. Nijland is enthousiast
over ontmoetingen die zij geregeld heeft met mensen
buiten de haar bekende wereld. Daarnaast gaat ze één
keer per maand naar een andere school om te kijken hoe
het onderwijs daar gegeven wordt, wat daar van belang
wordt gevonden. Haar team gaat zeker één keer per jaar
op bezoek bij een andere school.
Nijland typeert de NST als “een feestje, een met toege-
voegde waarde. De workshops zetten me aan het denken.
Wat ik ervan geleerd heb is dat bij ons op school vaak
ergernissen of kritiek onderhuids speelden en niet uitge-
sproken werden. Door sprekers als Jacques van den Broek
van Randstad, die vertelde over de bedrijfsmatige manier
van kritiek leveren, ben ik er anders naar gaan kijken.

‘ k i j k e n  b i j  e l k a a r  i s  e e n
g r ot e  w e n s .  a l s  j e  h e t  s a m e n
o r g a n i s e e r t ,  b l i j k t  e r  v e e l
m o g e l i j k  e n  v e r d w i j n e n  d e
b e l e m m e r i n g e n ’
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vestigingen. Ik hoef het niet te hebben over wat goed
gaat, ik wil liever weten wat níet lekker loopt. Dat is
voor mij interessant, want dat kunnen we aanpakken.
Waar het in de onderwijssector soms aan ontbreekt, is
een cultuur van open en positieve confrontatie. Goed
bedoelde kritiek om mensen verder te helpen in plaats
van het te laten doorsudderen.” ‘Frisse wind’-Van den
Broek is, naast zijn topbaan bij Randstad, ook aanjager
bij NL2025 en als gastspreker op de NST betrokken bij
het onderwijs. Al eerder keek hij met zijn blik van bui-
ten naar het onderwijs, toen zijn twee zonen nog klein
waren. Acht jaar zat hij in de MR van de basisschool.
“Ik heb veel tijd op die school doorgebracht, ik ken het
basisonderwijs beter dan de gemiddelde Nederlander.”
Net als het onderwijs is Randstad een decentraal
bedrijf, met wereldwijd 4.500 vestigingen. “Onze vesti-
gingsmanager kun je vergelijken met een schoolleider.

Je creëert toch ten dele je eigen team en sfeer op een
school. Sommige scholen hebben het fantastisch voor
elkaar, andere totaal niet en zij leggen vaak de oor-
zaak bij ‘de boze buitenwereld’. Terwijl veel zaken het-
zelfde zijn en alle scholen te maken hebben met het
ministerie, de inspectie, ouders, het bestuur.” Hoe een
schoolleider daarmee omgaat heeft effect op het hele
team. Van den Broek: “Je moet leraren in staat stellen
te doen wat ze het leukst vinden: omgaan met leer-
lingen. De schoolleider dient zoveel mogelijk ‘ruis’ bij
zijn team weg te houden.” En over inspiratie en leren
van buiten gesproken: “De mate waarin je ouders kunt
mobiliseren is cruciaal. Als je er slim gebruik van
maakt, kun je op zoveel fronten hulp en advies krij-
gen van ouders. Toen het schoolplein van de school
van mijn zonen heringericht moest worden, meldde
zich een ouder die tuinarchitect was en die dacht
mee over een nieuw ontwerp. Je weet pas wat voor
ouders er rondlopen en wat hun kwaliteiten zijn, als
je veel rondloopt op school, een praatje met ze maakt.

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

Inspiratie
van buiten

>

Kritiek moet je leren ontvangen, of het nu van een las-
tige ouder komt of vanuit je team. Doorvragen als er
kritiek komt, iets zeggen als ‘wat is precies je zorg’ en er
efficiënt mee omgaan.” De kracht van leren van elkaar,
die boodschap heeft ze er vooral uitgehaald.

Boze buitenwereld Dat is inderdaad het punt dat
Jacques van den Broek, CEO bij Randstad, opvalt als hij
kijkt naar het onderwijs. Hij vergelijkt scholen weleens
met vestigingen van Randstad. “Ik bezoek veel van onze

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

De	Elke	Dag	Beter-cultuur	(ook	wel	Lean)	is	al	langer	doorgevoerd	in
het	bedrijfsleven,	waaronder	bij	Albert	Heijn.	Een	schoolleider	kijkt
mee	met	een	supermarktmanager.	Een	insteek	die	ook	kenmerkend
is	voor	de	AVS-leergang	Ondernemend	leiderschap	en	de	Nationale
Schoolleiders Top.	Foto:	Rob	Niemantsverdriet
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Als ouders zich gedragen als klant van het onderwijs en
alleen komen opdraven als er iets mis is, gebruikt de
school een heel reservoir niet en ervaart vooral ‘last’ van
ouders.”

Kunstgrasveld Op de speelplaats bij de school van
Ineke Dammers is sinds kort een mooi kunstgrasveld
te vinden ter waarde van 25 duizend euro. Het is de
Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede, een school
voor speciaal onderwijs. Het kunstgrasveld is het directe
resultaat van haar bezoek vorig jaar aan de NST. Dat is er
gekomen nadat schoolleider Dammers terugkwam van
de dag, alles liet bezinken en dacht: er is veel meer moge-
lijk dan je denkt. Wat kan ik nog meer betekenen voor
mijn doelgroep, de leerlingen? Ze vond dat ze meer haar
nek moest uitsteken, buiten de gebaande paden moest
kijken om haar doelen te verwezenlijken. “Mijn leerlin-
gen komen uit de hele regio, zitten lang in busjes naar
school, moeten daarna leren. Na en tijdens schooltijd wil
ik ze een sportieve boost kunnen geven, dan moeten ze
lekker kunnen bewegen. Voetballen ging niet goed op
het harde tegelplein dat we hadden.” Een kunstgrasveld
zou de oplossing zijn, maar daar was geen budget voor.

l e n e n  u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n

Schoolleider	Judith	van	Wijngaarden	van	de	Mariaschool

in	Rotterdam	merkte	in	2008	al	dat	er	op	haar	school

nog	wel	een	kwaliteitsslag	te	maken	viel.	De	cultuur	van

lesgeven,	de	visie,	elkaar	aanspreken	op	zaken	die	niet

goed	gaan,	taken	meer	delegeren	naar	het	team:	vaak

werd	uitgesproken	dat	er	iets	moest	veranderen,	maar

gebeurde	het	vervolgens	niet.	Ze	kwam	in	aanraking	met

Stichting	LeerKracht,	en	van	daaruit	met	het	bedrijfsleven.

Van	Wijngaarden	besloot	mee	te	kijken	bij	de	Albert	Heijn,

waar	de	Elke	Dag	Beter-cultuur	al	langer	doorgevoerd	is

(in	het	bedrijfsleven	bekend	als Lean).	Het	procesbord	is

daarbij	cruciaal:	een	bord	waarop	de	voortgang	van	een

doel	staat.	Het	geeft	de	rol	van	een	ieder	in	het	bedrijf	aan

bij de verbetering. Voor Van Wijngaarden en haar team een

eyeopener.	Op	het	procesbord	dat	tegenwoordig	ook	in

de	school	staat,	zie	je	doelen	genoteerd	als	‘betekenisvol

onderwijs	geven’,	wat	dat	precies	inhoudt	en	hoe	het

verwezenlijkt	moet	gaan	worden.	Daarnaast	staan	wat

meer	concrete	subdoelen,	die	bereikt	worden	via	acties.

De	winst:	“We	signaleren	nu	gezamenlijk	als	team	dat

er	iets	niet	schort,	bijvoorbeeld	dat	het	niet	goed	gaat

met	het	rekenonderwijs.	Met	behulp	van	het	procesbord

bekijken	we	wie	wat	kan	doen.	Mijn	rol	is	daardoor	meer

coachend	geworden.	Ik	kan	weer	nieuwsgiering	zijn	en

ideeën	genereren	in	plaats	van	steeds	maar	alles	in	mijn

eentje	te	moeten	aandragen.”	Ook	is	de	‘praatcultuur’

in de school verdwenen, van ellenlange vergaderingen

met	evenzo	lange	notulen.	Het	team	houdt	bordsessies

over	een	bepaalde	onderwijskwestie,	per	sessie	een

kwartier.	“Wil	je	meer	de	diepte	in,	dan	plant	het	team	zelf

een	teamsessie.”	Een	ander	uitvloeisel	van	het	invoeren

van	de	Elke	Dag	Beter-cultuur	is	meer	samenwerken:

eens	in	de	twee	weken	bereiden	leerkrachten	samen

een	les	voor,	bezoeken	elkaar	in	de	les	en	geven	elkaar

feedback.	“Kijken	bij	elkaar	is	een	grote	wens.	Als	je	het

samen	organiseert,	blijkt	er	veel	mogelijk	en	verdwijnen

de	belemmeringen.	Al	ga	je	maar	tien	minuten	kijken.

Het	zit	nu	al	veel	meer	in	ons	handelen	verankerd	om

samen	te	werken	en	ik	merk	ook	dat	het	aanspreken

op	elkaars	functioneren	meer	gebeurt,	al	blijft	het	een

aandachtspunt.”

Jacques	van	den	Broek,	CEO	bij	Randstad	en	vorig	jaar	gastspreker	op	de
eerste	Nationale	Schoolleiders Top	PO:	“Waar	het	in	de	onderwijssector
soms	aan	ontbreekt,	is	een	cultuur	van	open	en	positieve	confrontatie.”
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thema � kr acht van kennis delen

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

Schoolleiderschap anno nu

vergt ondernemerschap én

leiderschap om de belangen

van de eigen organisatie

te verbinden met die van andere (maatschappelijke,

culturele) instellingen en bedrijven in de omgeving. Dicht

bij de school, dicht bij de praktijk leren we met en van

elkaar en van collega’s bij bedrijven en instellingen in de

eigen regio. Schoolleiders gaan met leidinggevenden en

ondernemers uit andere sectoren in lokale en regionale

communities (her)ontdekken hoe je als leider anticipeert

op de veranderingen die zich (gaan) aandienen in onze

samenleving. ‘Delen’ is een belangrijk aspect. Deelnemers

werken samen aan leiderschapsvraagstukken als

visieontwikkeling, veranderingsprocessen, inzet van

technologie, innovatie, governance en ondernemerschap.

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

(start vanaf november, zie ook pagina 42)

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

Dammers ging langs bij lokale ondernemers, bij bedrij-
ven die al ingehuurd werden door de school, zoals een
schildersbedrijf. Ook bezocht ze andere bedrijven en
organisaties zoals de Rotaryclub om te pleiten voor een
bijdrage aan het kunstgrasveld. Ze deed zelfs mee aan een
prijsvraag van de lokale Specsavers en won daar een geld-
bedrag. Dammers: “Ik vond het spannend, het vergt lef
om harde euro’s te vragen en om allerlei bedrijven aan
te spreken. Voor persoonlijk leiderschap is een bepaalde
drive nodig en ik ben er trots op dat dit gelukt is.”
Het viel haar op dat de deelnemers aan de NST op
dezelfde manier in de maatschappij staan. “We zijn alle-
maal bezig met het mooier achterlaten en verbeteren
van de samenleving.” De sprekers zetten haar aan het
denken, ook over de rol van het onderwijs in de toe-
komst. “We leiden op voor toekomstige beroepen. Onze
leerlingen oefenen straks misschien wel een beroep uit
dat we nu nog niet kennen. Dat is toch een zoekplaatje.
Superboeiend om te filosoferen over wat er op ons af
komt en hoe we onze leerlingen daar het beste op kun-
nen voorbereiden. Ik wil graag onderdeel uitmaken van
die discussie.” �

n at i o n a l e  s c h o o l l e i d e r s  to p 2 0 1 7

De tweede Nationale Schoolleiders Top (NST) voor
het primair onderwijs vindt plaats op zaterdag
25 november aanstaande in de Werkspoorkathedraal
te Utrecht.

Schoolleiders en bestuurders, onderwijsexperts,

toonaangevende leiders uit het bedrijfsleven en van

maatschappelijke en culturele instellingen, kunstenaars,

wetenschappers, politici en sporters komen bijeen om

ervaringen uit te wisselen op het terrein van leidinggeven,

visieontwikkeling, teambuilding en teamontwikkeling.

Met tijd voor reflectie en kritisch zelfonderzoek. Een

bijeenkomst waarop schoolleiders hun rol in het team en

in relatie tot het schoolbestuur scherpstellen, inspireren

en voeden. De organisatie is in handen van de AVS,

NL2025, OCW, PO-Raad, Schoolleidersregister PO en CNV

Schoolleiders.

Meer informatie en aanmelden:

http://ponationaleschoolleiderstop.nl

Op 11 november vindt de Nationale Schoolleiders Top VO

plaats, zie www.nationaleschoolleiderstop.nl

Foto: Noud Cornelissen
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Kleur: fc

– Advertentie –

■ Start met vroeg
vreemdetalen-
onderwijs (vvto)

■ Werk samen met
het vo aan een
doorlopende
leerlijn van vvto
naar tto

■ Voer een inter-
nationaliserend
onderwijsconcept
in, zoals het
International
Primary Curriculum

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.nuffic.nl/ipv

Subsidie voor
internationalisering

Verbind werelden met je onderwijs.
Vraag nu subsidie aan!
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water als eye opener

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!: Leerlingen van het Calvijn College in Tholen

voerden een eTwinning-project uit met scholen in Italië, Griekenland en

Turkije over de invloed van water. Goed voor hun Engels én voor een bredere

blik op de samenleving. “Vooroordelen worden ontkracht.”

tekst susan de boer

“Op mijn vorige school had ik al kennisge-

maakt met Erasmus+ en internationalise-

ringsprogramma’s, zo kende ik de website

eTwinning.net”, vertelt Nelleke Krijger,

docent Engels op het Calvijn College in

Tholen. Zij voert op deze school met haar

leerlingen van de tweede klas van de theo-

retische en gemengde leerweg van het vmbo

het eTwinning project ‘Alice in Waterland’

uit. “Met eTwinning kun je aan internatio-

nalisering doen zonder dat je reisjes hoeft

te organiseren. Via de website kun je voor

je eigen doelgroep een project zoeken, in

mijn geval leerlingen van 13 tot 15 jaar. Je

kunt ook zien welke scholen nog meer heb-

ben gereageerd op het project. Het project

‘Alice in Waterland’ is ontworpen door een

lerares op Kreta en er doen scholen uit

Turkije, Griekenland

en Italië aan mee.

Het onderwerp sprak

me aan, omdat ook

in Zeeland water

belangrijk is.”

De Nederlandse en

buitenlandse leerlin-

gen maken op hun

eigen school presenta-

ties over de aardrijks-

kundige, economische

en culturele aspecten

van water. “In Zeeland

hebben we natuurlijk

de Deltawerken, de

watersnoodramp, het

toerisme, de water-

sport. De presentaties

van onze leerlingen

hierover zetten we op de eTwinning-site en

we bekijken met elkaar die van de leerlingen

uit Turkije, Italië en Griekenland. De leer-

lingen moeten vervolgens reageren, elkaar

vragen stellen en onderdelen uitleggen.”

Oorspronkelijk was het doel van Krijger om

leerlingen te helpen beter in het Engels te

communiceren. Gaandeweg maakte de

relevantie voor het vak Engels plaats voor

meer overstijgende doelen als burger-

schapszin en kennis van de samenleving.

“Wat ze leren in de les kunnen ze direct

inzetten en dat motiveert, dat blijft belang-

rijk. Daarnaast hebben ze rechtstreeks

contact met leerlingen uit andere landen.

Het verbreedt hun blik, vooroordelen wor-

den ontkracht. Ze zien dat Turkse, Griekse

en Italiaanse leerlingen hetzelfde doen

en kunnen als zij, en soms zelfs beter zijn

in bijvoorbeeld videofilmpjes maken. Dat

onderlinge begrip, de overeenkomsten en

verschillen leren zien, dat is een steeds

belangrijker doel geworden.”

Ook Krijger zelf leert van de eTwinning-

projecten. “We geven elkaar als leraren

onderling tips over ict-programma’s, maar

ook over hoe je bepaalde opdrachten in je

klas kunt uitvoeren. Ik heb veel respect

gekregen voor de Turkse, Italiaanse en

Griekse leraren, voor de manier waarop zij

vormgeven aan burgerschapsvorming en

openstaan voor andere culturen. Ook hun

energie en inzet is inspirerend. De uitwisse-

ling van ervaringen is voor mij een belang-

rijk onderdeel.”

Een project met eTwinning is goed in te pas-

sen in het curriculum. “Samen opdrachten

uitvoeren en vooral presentaties bekijken en

beoordelen kost gemiddeld anderhalf uur

per week. Dat lukt wel binnen de lestijd, dan

laat ik een DVD minder zien. Scholen die

met eTwinning willen beginnen zou ik advi-

seren eerst met een klein project ervaring

op te doen, zoals kerstkaarten versturen.”

Krijger gaat het komende schooljaar ook

zeker weer meedoen aan een project.

“Sterker nog: ik word ambassadeur, dus ik

ga actief het etwinnen promoten op andere

scholen.” _

Meer weten?
www.etwinning.net, www.etwinning.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook!’

Een vmbo-klas van het Calvijn College in Tholen deed samen met
Turkse, Griekse en Italiaanse leerlingen een eTwinning-project over de
aardrijkskundige, economische en culturele aspecten van water.
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vreemdetalen-
onderwijs (vvto)

■ Werk samen met
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doorlopende
leerlijn van vvto
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nationaliserend
onderwijsconcept
in, zoals het
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pa ssend onderwijs

Hanneke Blom is sinds twee jaar
meerscholendirecteur van drie
scholen voor speciaal onderwijs
(cluster 4) in de regio Den Haag en
een expertisecentrum voor gedrag
dat scholen voor primair onderwijs
ambulant begeleidt. Haar opdracht:
zorg ervoor dat de scholen onderling
niet langer met elkaar concurreren,
maar dat ze samenwerken als één
onderwijsgroep. Elkaar aanvullen
vanuit hun eigen kracht en expertise.
En dat allemaal tegen de achtergrond
van Passend onderwijs.
tekst vanja de groot

Hoewel	ze	naar	eigen	zeggen	nog	in	de

beginfase	zit,	heeft	Blom	al	veel	werk

verzet.	Zo	begeleidde	ze	de	teams	van	de

drie	scholen	bij	het	proces	rondom	het

benoemen	van	hun	locatieleiders	en	kreeg

het	expertisecentrum	een	coördinator.

“Belangrijk	hierbij	was	dat	deze	leiding-

gevenden	achter	dezelfde	overkoepelende

visie	staan	als	ik. We	komen	een	keer	in

de	twee	weken	samen.	Eerst	om	elkaar

en	onze	organisaties	te	leren	kennen	en

daarna	om	het	kader	van	onze	samenwer-

king	vast	te	stellen.	Hoe	zien	we	eruit	in

2020?	Gelijktijdig	organiseren	we	voor

en	met	alle	teams	schooldoorbrekende,

thematische	studiedagen.	Aanvankelijk

over	de	expertise	die	we	al	hebben	en

nog	willen	ontwikkelingen. We	bezitten

namelijk	een	schat	aan	ervaring	en	kennis,

waard	om	te	delen	met	elkaar	en	bruikbaar

op	al	onze	scholen.	Een	ander	thema	is

communicatie	–	onderling,	met	leerlingen,

ouders	en	ook	de	MR-	en	OR-raden	willen

met	elkaar	in	gesprek	gaan.	Maar	ook	het

introduceren	van	een	nieuwe	leermethode

onder	leiding	van	een	van	de	drie	scholen,

het	ontwikkelen	van	een	lesprogramma

voor	de	onderbouw,	het	implementeren	van

een	overkoepelend	leerlingzorgsysteem	en

gezamenlijke gedragsmethodiek. Daarnaast

voeren	we	samen	overleg	over	leerlingen

die	een	ander	lesaanbod	of	andere	onder-

wijsondersteuning	nodig	hebben	dan	de

school	waar	ze	ingeschreven	staan	kan

bieden.	Insteek	is	overplaatsing	zoveel

mogelijk	te	voorkomen	en	vanuit	de	zelfeva-

luaties	kijken	op	welke	school	we	eventueel

aanvullende	kennis	halen	om	een	kind	zo

optimaal	mogelijk	te	onderwijzen.”	Blom

heeft	de	diverse	leidinggevenden	inmiddels

zodanig	in	hun	kracht	gezet,	dat	ze	er	zelf

als	initiatiefnemer	tussenuit	stapt	en	meer

de	hoofdlijnen	bewaakt.	“Mijn	volgende

stap	is	de	professionalisering	en	het	uitwis-

selen	van	teamleden	op	de	agenda	zetten.”

De	drie	so-scholen	van	Blom	hebben	elk

hun	eigen	‘DNA’,	dat	varieert	van	onderwijs

voor	zeer	moeilijk	(lerend	en)	opvoedbare

kinderen	tot	leerlingen	met	internaliserende

en	externaliserende	(gedrags)problemen.

“Dat	moet	zo	blijven,	want	die	verschillende

expertises	hebben	we	allemaal	nodig.

Binnen	het	samenwerkingskader	geef	ik

de	scholen	dan	ook	veel	vrijheid	en	bewe-

gingsruimte	om	zelfstandig	te	werken.	Het

gaat	erom	dat	we	elkaars	kennis	en	kunde

gebruiken	om	samen	het	beste	onderwijs-

en	ondersteuningsaanbod	te	bieden.”

Niet zwaarder, wel ingewikkelder
Blom	ziet	de	veranderingen	door	Passend

onderwijs	eerder	positief	dan	negatief.	“Er

wordt	meer	samengewerkt	tussen	regulier

en	speciaal	(basis)onderwijs. Veel	besturen

faciliteren	dat	ook.	En	onderwijs	en	jeugd-

hulp	proberen	elkaar	meer	te	vinden	door

samen	te	werken	in	onderwijszorgarrange-

menten	en	-projecten. Voor	ons	is	het	toelei-

dingstraject	niet	zwaarder	geworden,	maar

de	beleidsvrijheid	van	de	samenwerkings-

verbanden	maakt	het	ingewikkelder	voor

een	school	en	ambulante	dienst	met	een

regiofunctie. Toelaatbaarheidsverklaringen

kennis en kunde delen binnen en
buiten het speciaal onderwijs

Meerscholendirecteur	Hanneke	Blom	smeedt	drie	so-scholen	en	een	expertisecentrum	samen
tot	één	onderwijsgroep	die	intensief	kan	samenwerken	met	het	(speciaal)	basisonderwijs.
Foto:	Dirk	Kreijkamp

‘ i n s t e e k  i s  o v e r p l a at s i n g  z o v e e l  m o g e l i j k  t e
vo o r ko m e n d o o r t e k i j k e n o p w e l k e s c h o o l w e
a a n v u l l e n d e  k e n n i s  k u n n e n  h a l e n ’
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hebben	een	verschillende	houdbaar-

heidsduur.	En	elk	samenwerkingsverband

heeft	andere	toeleidingsvoorwaarden. We

proberen	de	‘papieren	werkdruk’	te	verlagen

door	ons	ict-systeem	zo	in	te	richten	dat	het

leerkrachten	ontzorgt.”

Ondanks	de	komst	van	Passend	onderwijs

zijn	de	scholen	van	Blom	op	dit	moment

aan	het	groeien.	“Dat	komt	onder	andere

doordat	de	jeugdhulpverlening	korter

behandelt.	Maar	ook	het	gewijzigde	achter-

standenbeleid,	het	eerder	signaleren	van

ontwikkelingsproblemen	op	de	basisschool

en	de	instroom	van	leerlingen	uit	andere

culturen	en	oorlogsgebieden	spelen	een

rol.”	Ze	herkent	het	beeld	uit	de	laatste

voortgangsrapportage	Passend	onderwijs

dat	de	aansluiting	tussen	onderwijs	en

jeugdhulp	beter	moet.	“Er	ontbreekt	nog	het

uitgangspunt	dat	een	kind	recht	op	onder-

wijs	heeft,	ook	in	periodes	van	behandeling.

We	moeten	elkaar	beter	vinden	in	de	balans

tussen	het	kijken	naar	het	individuele	kind

en	de	groepsdynamica	op	school.”

Samenwerken met basisonderwijs
De	meerscholendirecteur	hoopt	in	de	toe-

komst	(nog)	meer	te	kunnen	samenwerken

met	het	basisonderwijs.	En	haar	expertise

anders	in	te	zetten.	Ze	zoekt	naar	basisscho-

len	die	intensief	willen	optrekken	met	haar

scholen,	door	onder	andere	het	uitwisselen

van	kennis	en	personeel.	“In	andere	regio’s

zijn	de	eerste	ervaringen	positief.”	Een

andere	wens	van	Blom	is	het	gezamenlijk

bouwen	aan	een	kindcentrum,	waar	het	so

onderdeel	van	is.	“Waarin	we	onder	andere

samen	met	de	basisscholen	onderwijs	en

ondersteuning	vormgeven	en	leerlingen	in

hun	eigen	omgeving	een	passende	onder-

wijsplek	bieden.	Liefst	onder	één	dak.	Met

co-teaching	en	praktische	ondersteuning	bij

het	terugplaatsen	van	leerlingen.	Zodat	kin-

deren	uit	het	speciaal	onderwijs	indien	haal-

baar	makkelijk	terug	kunnen	keren	in	het

basisonderwijs,	maar	wel	met	onze	nazorg.

We	moeten	elkaar	hierin	steeds	meenemen

en	dit	duidelijk	faciliteren,	bijvoorbeeld	door

het	inbouwen	van	uitwisselingsmomenten.

Professionele	leergemeenschappen	vormen,

ook	met	het	sbo.	Je	hebt	daarvoor	wel	een

groep	scholen	om	je	heen	nodig	die	hiervoor

openstaat	en	dit	kan	en	wil	realiseren.” _

Hanneke	Blom	is	een	van	de	schoolleiders

van	de	‘scholen	die	stralen’	uit	de	Staat

van	de	Schoolleider	2017,	zie www.avs.nl/

artikelen/inspirerendevoorbeeldencentraal

indestaatvandeschoolleider2017

1000-21-7000-2187 AVS KP 17-18-01 Kleur:
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Vier_vuurwerk_veilig_Kader primair_165x120mm.indd   1 15-08-17   11:561_2_li_AVS_fc_A.indd   1 23-08-17   10:56

ad
ve

rt
en

ti
e

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

29k ader prim air september 2017

934072-02_029_24-Aug-17_15:18:33_walter



gezond kiezen of de herkomst van eten, kun je hiervoor
een apart lespakket gebruiken. Geen gek idee! Steeds meer
scholen doen dit. De ervaring leert dat kinderen de lessen
vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Weten wat er allemaal voor opties zijn aan lesmaterialen
over voeding? Op de site van het Voedingscentrum vind je
verschillende voorbeelden waarmee je een vliegende start
maakt. Deze lesmaterialen en programma’s zijn ontwikkeld
door verschillende partijen met veel inhoudelijke kennis
van het onderwerp. Een greep: Smaaklessen, Lekker Fit!,
Weet wat je Eet, Superchefs, Supershopper en Smaakplezier
voor de BSO.

EEn voEdingsbElEid
brEngt jE vErdEr
Een voedingsbeleid helpt je als school om duidelijkheid
te scheppen naar jezelf, ouders en kinderen. Wat is een
goede traktatie? Wat kunnen ouders meegeven in de
broodtrommels? En wat geef je de overblijvers mee voor
in de pauze?

Het Voedingscentrum geeft handvatten om je eigen
voedingsbeleid te maken. Zo is op voedingscentrum.nl/
basisonderwijs een handig voorbeeldvoedingsbeleid te
vinden dat je kunt overnemen.

CommuniCErEn zorgt
voor draagvlak
Veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het helpt om collega’s,
ouders en kinderen te betrekken. Zorg dat zij zich gehoord
voelen, en dat je iedereen goed informeert. Zo is de kans
dat iedereen mee doet, bijvoorbeeld aan de vaste fruitdag,
groter. Laat ook zien hoe leuk en inspirerend gezond eten
kan zijn. Sommige scholen geven bijvoorbeeld regelmatig
leuke tips en weetjes over gezonde lunchtrommels en
traktaties. Zo komt het vanzelf bij iedereen op het netvlies.
Het zijn kleine duwtjes in de rug die bijdragen aan een
gezond eetgedrag.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vroeg leren wat
gezond eten is, later vaker uitgroeien tot gezonde volwas-
senen met een gezond gewicht. Ze voelen zich vaker fit en
hebben vaker een gezonde levensstijl. Ouders zijn natuurlijk
in eerste instantie verantwoordelijk om hun kind dat aan
te leren. Maar als school kun je heel veel bijdragen. Wat
ga jij doen?

EtEn is ErvarEn
Kinderen vinden het razend interessant om te leren over
eten. Waar komt het vandaan, hoe smaakt het, is het
gezond, hoe wordt het in je lichaam verteerd? Weten
hoe een aardappel groeit en hoe je een paprika snijdt,
dat betaalt zich later dubbel en dwars uit. Als je kinderen
kennis wil laten maken met smaak, eten klaarmaken,

Kraanwater, fruitdagen en lachende hoelabananen

op weg naar 
een gezonde school
Een volkoren cracker of snacktomaatjes in de pauze. Een vaste fruitdag. En als
traktatie een banaan met plakoogjes en een hoelarokje. Als school kun je heel
veel doen om kinderen zo vroeg mogelijk mee te geven wat gezond eten is.
Dat hoort er net zo goed bij als leren rekenen, taal, geschiedenis en gym toch?
Er is volop inspiratie!

idEEën van andErEn
n Een vaste fruitdag. Alle ouders stoppen fruit in de broodtrommels van de kinderen. En wat blijkt?

Omdat iedereen eraan mee doet, is er thuis geen strijd.
n Op papier zetten wat je als school goede traktaties vindt, schept duidelijkheid. Vind je een klein snoepje

of minicakeje goed? Of wil je alleen groente of fruit zien? Sommige scholen helpen ouders met
leuke voorbeelden, zoals kleurrijke fruitspiesjes, een tomaat/komkommerpaddenstoel of een
Zebra appel. Je kan ook kiezen voor niet-eetbare traktaties, zoals een koelkastmagneet
in de vorm van een aardbei.

n Van water dé dorstlesser maken. Dat kan bijvoorbeeld met watertappunten op school, of
gebruik de kraan in de klas.

n Zorg voor koelkastjes waar kinderen melk of andere koelverse dingen kunnen bewaren.

Vignet gezonde school
Scholen die het goed doen op het gebied van 

gezonde voeding, kunnen een themacertificaat 

Voeding aanvragen. Met een gezond voedings-

beleid, watertap, voedingslessen, ouderbetrokken-

heid en het vervullen van een signaleer- en

verwijsfunctie voldoe je aan alle pijlers voor dit themacertificaat. 

Dat is een onderdeel van het vignet Gezonde School. 

Het Voedingscentrum en de Hartstichting zijn samen de landelijke 

partners van Gezonde School voor het thema Voeding. 

Interesse? Lees meer op www.gezondeschool.nl.

de Zebra appel

tip uit het Veld
valerie van ’t Hooft, directeur van basisschool de buurt in zoetermeer, sinds 2 jaar gezonde school:

              zet bijvoorbeeld op de website wat je betere traktatiekeuzes vindt. 
              Het schept duidelijkheid als kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.”“

tip uit het Veld
locatieleider ingrid bruinenberg van basisschool de triade in Wolvega:

              ons advies is: begin met simpele aanpassingen. Een ander traktatiebeleid bijvoorbeeld. 
              En ga dan steeds een stap verder. onze volgende stap is drank. We willen dat de leer-
              lingen straks meer water en melk drinken in plaats van ranja en andere zoete dranken. ”“

Naamloos-1   1 16-08-17   09:27
1000-21-7000-0325 AVS KP

Advertorial Advertorial

2_1_stA4_AVS_fc_B.indd   2 23-08-17   10:41

gezond kiezen of de herkomst van eten, kun je hiervoor
een apart lespakket gebruiken. Geen gek idee! Steeds meer
scholen doen dit. De ervaring leert dat kinderen de lessen
vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Weten wat er allemaal voor opties zijn aan lesmaterialen
over voeding? Op de site van het Voedingscentrum vind je
verschillende voorbeelden waarmee je een vliegende start
maakt. Deze lesmaterialen en programma’s zijn ontwikkeld
door verschillende partijen met veel inhoudelijke kennis
van het onderwerp. Een greep: Smaaklessen, Lekker Fit!,
Weet wat je Eet, Superchefs, Supershopper en Smaakplezier
voor de BSO.

EEn voEdingsbElEid
brEngt jE vErdEr
Een voedingsbeleid helpt je als school om duidelijkheid
te scheppen naar jezelf, ouders en kinderen. Wat is een
goede traktatie? Wat kunnen ouders meegeven in de
broodtrommels? En wat geef je de overblijvers mee voor
in de pauze?

Het Voedingscentrum geeft handvatten om je eigen
voedingsbeleid te maken. Zo is op voedingscentrum.nl/
basisonderwijs een handig voorbeeldvoedingsbeleid te
vinden dat je kunt overnemen.

CommuniCErEn zorgt
voor draagvlak
Veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het helpt om collega’s,
ouders en kinderen te betrekken. Zorg dat zij zich gehoord
voelen, en dat je iedereen goed informeert. Zo is de kans
dat iedereen mee doet, bijvoorbeeld aan de vaste fruitdag,
groter. Laat ook zien hoe leuk en inspirerend gezond eten
kan zijn. Sommige scholen geven bijvoorbeeld regelmatig
leuke tips en weetjes over gezonde lunchtrommels en
traktaties. Zo komt het vanzelf bij iedereen op het netvlies.
Het zijn kleine duwtjes in de rug die bijdragen aan een
gezond eetgedrag.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vroeg leren wat
gezond eten is, later vaker uitgroeien tot gezonde volwas-
senen met een gezond gewicht. Ze voelen zich vaker fit en
hebben vaker een gezonde levensstijl. Ouders zijn natuurlijk
in eerste instantie verantwoordelijk om hun kind dat aan
te leren. Maar als school kun je heel veel bijdragen. Wat
ga jij doen?

EtEn is ErvarEn
Kinderen vinden het razend interessant om te leren over
eten. Waar komt het vandaan, hoe smaakt het, is het
gezond, hoe wordt het in je lichaam verteerd? Weten
hoe een aardappel groeit en hoe je een paprika snijdt,
dat betaalt zich later dubbel en dwars uit. Als je kinderen
kennis wil laten maken met smaak, eten klaarmaken,

Kraanwater, fruitdagen en lachende hoelabananen

op weg naar 
een gezonde school
Een volkoren cracker of snacktomaatjes in de pauze. Een vaste fruitdag. En als
traktatie een banaan met plakoogjes en een hoelarokje. Als school kun je heel
veel doen om kinderen zo vroeg mogelijk mee te geven wat gezond eten is.
Dat hoort er net zo goed bij als leren rekenen, taal, geschiedenis en gym toch?
Er is volop inspiratie!

idEEën van andErEn
n Een vaste fruitdag. Alle ouders stoppen fruit in de broodtrommels van de kinderen. En wat blijkt?

Omdat iedereen eraan mee doet, is er thuis geen strijd.
n Op papier zetten wat je als school goede traktaties vindt, schept duidelijkheid. Vind je een klein snoepje

of minicakeje goed? Of wil je alleen groente of fruit zien? Sommige scholen helpen ouders met
leuke voorbeelden, zoals kleurrijke fruitspiesjes, een tomaat/komkommerpaddenstoel of een
Zebra appel. Je kan ook kiezen voor niet-eetbare traktaties, zoals een koelkastmagneet
in de vorm van een aardbei.

n Van water dé dorstlesser maken. Dat kan bijvoorbeeld met watertappunten op school, of
gebruik de kraan in de klas.

n Zorg voor koelkastjes waar kinderen melk of andere koelverse dingen kunnen bewaren.

Vignet gezonde school
Scholen die het goed doen op het gebied van 

gezonde voeding, kunnen een themacertificaat 

Voeding aanvragen. Met een gezond voedings-

beleid, watertap, voedingslessen, ouderbetrokken-

heid en het vervullen van een signaleer- en

verwijsfunctie voldoe je aan alle pijlers voor dit themacertificaat. 

Dat is een onderdeel van het vignet Gezonde School. 

Het Voedingscentrum en de Hartstichting zijn samen de landelijke 

partners van Gezonde School voor het thema Voeding. 

Interesse? Lees meer op www.gezondeschool.nl.

de Zebra appel

tip uit het Veld
valerie van ’t Hooft, directeur van basisschool de buurt in zoetermeer, sinds 2 jaar gezonde school:

              zet bijvoorbeeld op de website wat je betere traktatiekeuzes vindt. 
              Het schept duidelijkheid als kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.”“

tip uit het Veld
locatieleider ingrid bruinenberg van basisschool de triade in Wolvega:

              ons advies is: begin met simpele aanpassingen. Een ander traktatiebeleid bijvoorbeeld. 
              En ga dan steeds een stap verder. onze volgende stap is drank. We willen dat de leer-
              lingen straks meer water en melk drinken in plaats van ranja en andere zoete dranken. ”“
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gezond kiezen of de herkomst van eten, kun je hiervoor
een apart lespakket gebruiken. Geen gek idee! Steeds meer
scholen doen dit. De ervaring leert dat kinderen de lessen
vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Weten wat er allemaal voor opties zijn aan lesmaterialen
over voeding? Op de site van het Voedingscentrum vind je
verschillende voorbeelden waarmee je een vliegende start
maakt. Deze lesmaterialen en programma’s zijn ontwikkeld
door verschillende partijen met veel inhoudelijke kennis
van het onderwerp. Een greep: Smaaklessen, Lekker Fit!,
Weet wat je Eet, Superchefs, Supershopper en Smaakplezier
voor de BSO.

EEn voEdingsbElEid
brEngt jE vErdEr
Een voedingsbeleid helpt je als school om duidelijkheid
te scheppen naar jezelf, ouders en kinderen. Wat is een
goede traktatie? Wat kunnen ouders meegeven in de
broodtrommels? En wat geef je de overblijvers mee voor
in de pauze?

Het Voedingscentrum geeft handvatten om je eigen
voedingsbeleid te maken. Zo is op voedingscentrum.nl/
basisonderwijs een handig voorbeeldvoedingsbeleid te
vinden dat je kunt overnemen.

CommuniCErEn zorgt
voor draagvlak
Veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het helpt om collega’s,
ouders en kinderen te betrekken. Zorg dat zij zich gehoord
voelen, en dat je iedereen goed informeert. Zo is de kans
dat iedereen mee doet, bijvoorbeeld aan de vaste fruitdag,
groter. Laat ook zien hoe leuk en inspirerend gezond eten
kan zijn. Sommige scholen geven bijvoorbeeld regelmatig
leuke tips en weetjes over gezonde lunchtrommels en
traktaties. Zo komt het vanzelf bij iedereen op het netvlies.
Het zijn kleine duwtjes in de rug die bijdragen aan een
gezond eetgedrag.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vroeg leren wat
gezond eten is, later vaker uitgroeien tot gezonde volwas-
senen met een gezond gewicht. Ze voelen zich vaker fit en
hebben vaker een gezonde levensstijl. Ouders zijn natuurlijk
in eerste instantie verantwoordelijk om hun kind dat aan
te leren. Maar als school kun je heel veel bijdragen. Wat
ga jij doen?

EtEn is ErvarEn
Kinderen vinden het razend interessant om te leren over
eten. Waar komt het vandaan, hoe smaakt het, is het
gezond, hoe wordt het in je lichaam verteerd? Weten
hoe een aardappel groeit en hoe je een paprika snijdt,
dat betaalt zich later dubbel en dwars uit. Als je kinderen
kennis wil laten maken met smaak, eten klaarmaken,

Kraanwater, fruitdagen en lachende hoelabananen

op weg naar 
een gezonde school
Een volkoren cracker of snacktomaatjes in de pauze. Een vaste fruitdag. En als
traktatie een banaan met plakoogjes en een hoelarokje. Als school kun je heel
veel doen om kinderen zo vroeg mogelijk mee te geven wat gezond eten is.
Dat hoort er net zo goed bij als leren rekenen, taal, geschiedenis en gym toch?
Er is volop inspiratie!

idEEën van andErEn
n Een vaste fruitdag. Alle ouders stoppen fruit in de broodtrommels van de kinderen. En wat blijkt?

Omdat iedereen eraan mee doet, is er thuis geen strijd.
n Op papier zetten wat je als school goede traktaties vindt, schept duidelijkheid. Vind je een klein snoepje

of minicakeje goed? Of wil je alleen groente of fruit zien? Sommige scholen helpen ouders met
leuke voorbeelden, zoals kleurrijke fruitspiesjes, een tomaat/komkommerpaddenstoel of een
Zebra appel. Je kan ook kiezen voor niet-eetbare traktaties, zoals een koelkastmagneet
in de vorm van een aardbei.

n Van water dé dorstlesser maken. Dat kan bijvoorbeeld met watertappunten op school, of
gebruik de kraan in de klas.

n Zorg voor koelkastjes waar kinderen melk of andere koelverse dingen kunnen bewaren.

Vignet gezonde school
Scholen die het goed doen op het gebied van 

gezonde voeding, kunnen een themacertificaat 

Voeding aanvragen. Met een gezond voedings-

beleid, watertap, voedingslessen, ouderbetrokken-

heid en het vervullen van een signaleer- en

verwijsfunctie voldoe je aan alle pijlers voor dit themacertificaat. 

Dat is een onderdeel van het vignet Gezonde School. 

Het Voedingscentrum en de Hartstichting zijn samen de landelijke 

partners van Gezonde School voor het thema Voeding. 

Interesse? Lees meer op www.gezondeschool.nl.

de Zebra appel

tip uit het Veld
valerie van ’t Hooft, directeur van basisschool de buurt in zoetermeer, sinds 2 jaar gezonde school:

              zet bijvoorbeeld op de website wat je betere traktatiekeuzes vindt. 
              Het schept duidelijkheid als kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.”“

tip uit het Veld
locatieleider ingrid bruinenberg van basisschool de triade in Wolvega:

              ons advies is: begin met simpele aanpassingen. Een ander traktatiebeleid bijvoorbeeld. 
              En ga dan steeds een stap verder. onze volgende stap is drank. We willen dat de leer-
              lingen straks meer water en melk drinken in plaats van ranja en andere zoete dranken. ”“
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gezond kiezen of de herkomst van eten, kun je hiervoor
een apart lespakket gebruiken. Geen gek idee! Steeds meer
scholen doen dit. De ervaring leert dat kinderen de lessen
vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Weten wat er allemaal voor opties zijn aan lesmaterialen
over voeding? Op de site van het Voedingscentrum vind je
verschillende voorbeelden waarmee je een vliegende start
maakt. Deze lesmaterialen en programma’s zijn ontwikkeld
door verschillende partijen met veel inhoudelijke kennis
van het onderwerp. Een greep: Smaaklessen, Lekker Fit!,
Weet wat je Eet, Superchefs, Supershopper en Smaakplezier
voor de BSO.

EEn voEdingsbElEid
brEngt jE vErdEr
Een voedingsbeleid helpt je als school om duidelijkheid
te scheppen naar jezelf, ouders en kinderen. Wat is een
goede traktatie? Wat kunnen ouders meegeven in de
broodtrommels? En wat geef je de overblijvers mee voor
in de pauze?

Het Voedingscentrum geeft handvatten om je eigen
voedingsbeleid te maken. Zo is op voedingscentrum.nl/
basisonderwijs een handig voorbeeldvoedingsbeleid te
vinden dat je kunt overnemen.

CommuniCErEn zorgt
voor draagvlak
Veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het helpt om collega’s,
ouders en kinderen te betrekken. Zorg dat zij zich gehoord
voelen, en dat je iedereen goed informeert. Zo is de kans
dat iedereen mee doet, bijvoorbeeld aan de vaste fruitdag,
groter. Laat ook zien hoe leuk en inspirerend gezond eten
kan zijn. Sommige scholen geven bijvoorbeeld regelmatig
leuke tips en weetjes over gezonde lunchtrommels en
traktaties. Zo komt het vanzelf bij iedereen op het netvlies.
Het zijn kleine duwtjes in de rug die bijdragen aan een
gezond eetgedrag.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vroeg leren wat
gezond eten is, later vaker uitgroeien tot gezonde volwas-
senen met een gezond gewicht. Ze voelen zich vaker fit en
hebben vaker een gezonde levensstijl. Ouders zijn natuurlijk
in eerste instantie verantwoordelijk om hun kind dat aan
te leren. Maar als school kun je heel veel bijdragen. Wat
ga jij doen?

EtEn is ErvarEn
Kinderen vinden het razend interessant om te leren over
eten. Waar komt het vandaan, hoe smaakt het, is het
gezond, hoe wordt het in je lichaam verteerd? Weten
hoe een aardappel groeit en hoe je een paprika snijdt,
dat betaalt zich later dubbel en dwars uit. Als je kinderen
kennis wil laten maken met smaak, eten klaarmaken,

Kraanwater, fruitdagen en lachende hoelabananen

op weg naar 
een gezonde school
Een volkoren cracker of snacktomaatjes in de pauze. Een vaste fruitdag. En als
traktatie een banaan met plakoogjes en een hoelarokje. Als school kun je heel
veel doen om kinderen zo vroeg mogelijk mee te geven wat gezond eten is.
Dat hoort er net zo goed bij als leren rekenen, taal, geschiedenis en gym toch?
Er is volop inspiratie!

idEEën van andErEn
n Een vaste fruitdag. Alle ouders stoppen fruit in de broodtrommels van de kinderen. En wat blijkt?

Omdat iedereen eraan mee doet, is er thuis geen strijd.
n Op papier zetten wat je als school goede traktaties vindt, schept duidelijkheid. Vind je een klein snoepje

of minicakeje goed? Of wil je alleen groente of fruit zien? Sommige scholen helpen ouders met
leuke voorbeelden, zoals kleurrijke fruitspiesjes, een tomaat/komkommerpaddenstoel of een
Zebra appel. Je kan ook kiezen voor niet-eetbare traktaties, zoals een koelkastmagneet
in de vorm van een aardbei.

n Van water dé dorstlesser maken. Dat kan bijvoorbeeld met watertappunten op school, of
gebruik de kraan in de klas.

n Zorg voor koelkastjes waar kinderen melk of andere koelverse dingen kunnen bewaren.

Vignet gezonde school
Scholen die het goed doen op het gebied van 

gezonde voeding, kunnen een themacertificaat 

Voeding aanvragen. Met een gezond voedings-

beleid, watertap, voedingslessen, ouderbetrokken-

heid en het vervullen van een signaleer- en

verwijsfunctie voldoe je aan alle pijlers voor dit themacertificaat. 

Dat is een onderdeel van het vignet Gezonde School. 

Het Voedingscentrum en de Hartstichting zijn samen de landelijke 

partners van Gezonde School voor het thema Voeding. 

Interesse? Lees meer op www.gezondeschool.nl.

de Zebra appel

tip uit het Veld
valerie van ’t Hooft, directeur van basisschool de buurt in zoetermeer, sinds 2 jaar gezonde school:

              zet bijvoorbeeld op de website wat je betere traktatiekeuzes vindt. 
              Het schept duidelijkheid als kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.”“

tip uit het Veld
locatieleider ingrid bruinenberg van basisschool de triade in Wolvega:

              ons advies is: begin met simpele aanpassingen. Een ander traktatiebeleid bijvoorbeeld. 
              En ga dan steeds een stap verder. onze volgende stap is drank. We willen dat de leer-
              lingen straks meer water en melk drinken in plaats van ranja en andere zoete dranken. ”“
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‘b inn en m il ieu  wo r dt  v erg e t en  b i j  n ieu w b o u w  en  r en ovat ie ’

Energiebesparing	staat	voorop	bij	de

nieuwbouw	en	renovatie	van	schoolgebouwen.

Dat	is	goed	voor	het	milieu,	maar	slecht	voor

leraren	en	leerlingen:	aan	het	binnenmilieu

wordt	vaak	nauwelijks	gedacht.	Uit	onderzoek

blijkt	dat	scholen	die	met	beide	factoren

rekening	houden,	uiteindelijk	goedkoper

uit	zijn. tekst marijke nijboer

Peentjes zweten

achtergrond

Een goede isolatie van het schoolgebouw is weldadig voor
de energierekening. Maar in die potdichte klaslokalen
worden kinderen en leraar vaak suf van de warmte en
het oplopende zuurstofgebrek. Dat is onaangenaam en de
onderwijsprestaties lijden er onder.
Waarom wordt bij nieuwbouw en renovatie niet meer
rekening gehouden met het binnenmilieu? Ferdie van de
Winkel van Stichting OPTI-School: “Vanuit de rijksover-
heid wordt de nadruk gelegd op energiebesparing, met
allerlei voorwaarden waar nieuwbouw aan moet voldoen.
Bovendien kun je bij energiebesparende maatregelen een
duidelijke analyse van de kosten en baten maken. Dat is
aantrekkelijk voor schoolbesturen. Bij het leerklimaat is
dat veel lastiger.”
Door de uitstekende isolatie van nieuwere gebouwen
neemt de binnentemperatuur snel toe. “Dan wordt er
soms weer gekoeld met airconditioning. Dat gaat dan
weer ten koste van de energiebesparing. Het is een vici-
euze cirkel”, verzucht Van de Winkel.

Integrale benadering goedkoper
OPTI-School en de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) brachten afgelopen voorjaar een white paper naar
buiten. Zij verwijzen naar andere onderzoeken waaruit
blijkt dat een goed binnenmilieu essentieel is voor de
gezondheid van de gebruikers van het gebouw en voor
hun prestaties. Vervolgens vergelijken zij de kostenbespa-
ringen van renovaties gebaseerd op energiebesparing of
binnenmilieu en op beide factoren. Daarbij zijn de effec-
ten op ziekteverzuim, productiviteit en leerprestaties mee-
gewogen. De conclusie: een integrale benadering, waarbij
rekening wordt gehouden met energiebesparing én bin-
nenmilieu, is uiteindelijk 8 procent goedkoper dan een
alleen op energiebesparing gerichte aanpak (zie tabel).

in benauwde klas

Foto:	Hans	Roggen
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‘b inn en m il ieu  wo r dt  v erg e t en  b i j  n ieu w b o u w  en  r en ovat ie ’

>

De Algemene Rekenkamer geeft schoolgebouwen gemid-
deld een 6+. Dat is een krappe voldoende, maar Van de
Winkel noemt het ‘de slechtste uitkomst die je je kunt
indenken.’ “De reactie is dan: dit kan er nog mee door,
we hebben voorlopig andere prioriteiten. Maar bedenk
dat die 6+ een gemiddelde is: er zijn ook scholen die een
4 of minder scoren.”
Vaak hebben scholen wel een mechanisch systeem voor
de luchtverversing, zegt hij. “Zo’n systeem heeft sensoren
om de luchtkwaliteit en temperatuur te meten en regelen,
maar die zijn vaak zo onnauwkeurig of slecht onderhou-
den dat ze de verkeerde signalen geven en de ventilatie
niet goed aansturen. Scholen gaan vaak helemaal af op
zo’n systeem en hebben niet in de gaten dat personeel en
leerlingen last hebben van een slecht binnenklimaat.”

s t e r r e n s c h o o l :  m i n d e r
h o o f d p i j n  n a  i n z e t  c o 2- m e t e r

De	Sterrenschool	in	Hoofddorp	zit

in	een	veertig	jaar	oud	pand,	dat

geleidelijk aan wordt gerenoveerd.

Toen leerlingen gingen klagen

over	hoofdpijn,	zette	de	school

een	CO2-meter	in.	“Als	je	de	deur

dicht	houdt,	gaat	de	meter	binnen

de	kortste	keren	op	oranje”,	vertelt	directeur	Anneke

Slegers.	“Sommige	leerkrachten	gaven	te	veel	les	met

gesloten	ramen.	Ik	heb	iedereen	gevraagd	om	te	luchten

en	in	de	pauze	de	ramen	tegen	elkaar	open	te	zetten.”	In

de	winter	zetten	leerkrachten	hun	deuren	open.

De	school	heeft	een	luchtfiltersysteem,	waarvan	de	filters

regelmatig	worden	vervangen	omdat	het	gebouw	ook

’s	avonds	in	gebruik	is.	Toch	wordt	het	soms	benauwd.

Slegers:	“De	CO2-meter	zorgt	voor	meer	bewustwording

bij	leerkrachten.	Ik	zou	er	het	liefst	een	voor	alle	klassen

kopen,	maar	ja,	dat	geld	kun	je	ook	gebruiken	voor

boeken.	Nu	laten	we	de	meter	rouleren.	Gelukkig	is	de

huisvestingsman	van	mijn	bestuur	heel	bewust	bezig	om

ook	het	binnenklimaat	bij	de	renovatie	mee	te	nemen.”

’ t  ko f s c h i p :
m o o i  m a a r  b lo e d j e w a r m

Bij	’t	Kofschip	in	Volendam	staat

de	zon	’s	morgens	aan	de	ene,	en

’s	middags	aan	de	andere	kant

van	het	smalle	gebouw.	“Het	kan

hier	’s	zomers	heel	warm	zijn.	Je

merkt	dat	de	kinderen	dan	loom

worden”,	zegt	directeur	Johan

Bond.	Het	pand	uit	2004	heeft	dubbel	glas,	mechanische

ventilatie	en	zonneschermen,	maar	dat	helpt	onvoldoende.

“Op	zomermiddagen	gaan	klassen	veel	naar	buiten,	soms

zelfs	naar	het	zwembad.	Onze	architect	wilde	een	ovaal

gebouw.	Het	ziet	er	mooi	uit	en	de	sfeer	is	binnen	ook	heel

prettig.	Maar	ja,	het	klimaat…	Al	die	tablets	geven	ook	nog

eens	veel	warmte	af.”

Bond	heeft	weinig	vertrouwen	in	de	mechanische

ventilatie.	“Dat	systeem	zit	er	al	veertien	jaar	in.	Toen

ik	hier	zes	jaar	geleden	kwam,	waren	de	filters	nog

nooit	gereinigd.	Sindsdien	is	dat	één	keer	gebeurd.	Het

buizenstelsel	zou	af	en	toe	schoongemaakt	moeten

worden,	maar	daar	heb	je	een	duur	specialistisch	bedrijf

voor	nodig.”

Standaardschool Focus	op
energiebesparing

Focus	op
binnenmilieu

Integrale
benadering

Energiekosten 	2 	1 	3 	1

Overige	kosten 	18 	18 	18 	18

Personeelskosten 	80 	84 	76 	76

Totale	kosten 100 103 	97 	95

Vergelijking	kostenbesparing	bij	focus	op	energiebesparing	of	binnenmilieu	en	een	integrale	benadering	van	deze	twee
elementen.	De	cijfers	drukken	het	percentage	uit	van	de	totale	schooluitgaven.	(Bron: TU/e	en	OPTI-School)

‘Maak adviseur verantwoordelijk’
Bij renovatie en nieuwbouw nemen schoolbesturen vaak
een adviseur in dienst. Van de Winkel: “Zij brengen het
probleem in kaart en dragen een oplossing aan. Maar ze
hebben meestal geen resultaatverplichting. Wij adviseren
om de adviseurs samen met de installateurs ook verant-
woordelijk te stellen voor de functionering. Dan zullen ze
betere keuzes maken.”

e e n  i n t e g r a l e  b e n a d e r i n g  m e t
a a n d a c h t  vo o r  e n e r g i e b e s pa r i n g
é n  b i n n e n m i l i e u  i s  u i t e i n d e l i j k
8  p r o c e n t  g o e d ko p e r
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ARTIS-Micropia, het enige microbenmuseum ter wereld, nodigt jou en je klas uit om
de onbekende wereld van micro-organismen te betreden. Letterlijk en figuurlijk.

Laat je leerlingen kennismaken met de onzichtbare natuur en zich verdiepen in de bijzondere

wereld van het microleven. Micropia stelt gratis lesmateriaal beschikbaar voor de bovenbouw

van het primair onderwijs afgestemd op geldende kerndoelen en curricula. Gebruik het

lesmateriaal tijdens het bezoek en om te behandelen in de klas. Maak er meteen een hele dag uit

van en combineer je bezoek aan Micropia met een wandeling door het ARTIS-Park.

Ontdek alle mogelijkheden op www.micropia.nl/scholen en boek.

Ontmoet je microben

Kleur: fc

– Advertentie –
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Er is geen keurmerk voor deze adviseurs. Kenniscentrum
Ruimte-OK en Stichting OPTI-School proberen samen om
het kaf van het koren te scheiden. Zij vragen scholen om
hun praktijkervaringen kenbaar te maken. De stichting
helpt schoolbesturen en gemeenten desgevraagd bij het
aansturen van adviseurs en installateurs.
De TU/e en OPTI-School adviseren scholen verder om
(ook) niet blind te varen op de Frisse Scholen-richtlijn.
Van de Winkel: “Frisse Scholen biedt drie keuzes voor de
eisen ten aanzien van temperatuur, lucht, licht, geluid
en energie: klasse A, B en C. Schoolbesturen vinden
het lastig om zelf die keuze te maken en Frisse Scholen
begeleidt daar niet bij; ook niet bij de afweging tussen
energiebesparing en binnenklimaat. Dan zie je soms
dat een schoolbestuur de ambities hoog stelt en voor A
gaat, terwijl dat naderhand een te dure keuze blijkt en
ambities worden bijgesteld of extra wordt bespaard op de
verkeerde dingen.”
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),
de ontwikkelaar van het programma van eisen van Frisse
Scholen, herkent zich overigens niet in deze kritiek.
Woordvoerder Tom Hoven: “Wij staan voor een goede
combinatie van energiebesparing en binnenklimaat. Een
integrale aanpak is hierbij essentieel. Zo kunnen energie-
besparing en een goed binnenklimaat hand in hand gaan.
Scholen kunnen voor een advies op maat gebruik maken
van de subsidieregeling ‘Extern advies verduurzaming
scholen’. Hier kan het binnenklimaat uiteraard in wor-
den meegenomen.”

Van de Winkel van Stichting OPTI-School adviseert
scholen om leraren en eventueel ouders en leerlingen te
betrekken bij de bouw- of renovatieplannen. Zij kunnen
goed aangeven hoe de kwaliteit nu is en hebben vaak
creatieve ideeën. “Zo krijg je ook draagvlak voor de plan-
nen”, zegt Van de Winkel. “Te vaak wordt er een school
gebouwd waar leerkrachten niet tevreden over zijn.”
Schoolbesturen kunnen bij OPTI-School terecht voor
begeleiding bij onderzoek naar de functionering van het
schoolgebouw en het maken van keuzes om de situatie te
verbeteren. De stichting kan een proefopstelling bouwen
voor het testen van een geplande aanpak en voor een
second opinion zorgen. _

achtergrond

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

d e  b lo k w h e r e :
b i j n a  e n e r g i e n e u t r a a l

Het drie jaar oude pand van de Blokwhere in Volendam is bijna

energieneutraal. Op het dak staan zonnepanelen. Naast de

school is op een terrein ter grootte van een voetbalveld 1600

meter aan leidingen ingegraven op 1,60 meter diepte. Daar

wordt het water voor de verwarming (’s winters) en koeling van

de vloer (‘s zomers) alvast opgewarmd tot 12 graden.

Het luchtbehandelingssysteem zuigt vervuilde lucht weg

uit lokalen en blaast koude lucht naar binnen. Het systeem

‘weet’ hoeveel personen zich in elk lokaal bevinden en stelt de

luchtverversing daar op af. Directeur Vincent Tol: “Als het in

een lokaal toch te warm wordt, bellen we de installateur, die

vanaf z’n eigen adres de koeling bijstelt.”

Het is nooit benauwd in de school, zegt Tol. “Maar de

temperatuur, daar zijn we nog niet helemaal uit. In de winter

is het heel behaaglijk, maar in de zomer staan er boven drie

lokalen in de volle zon. We hebben binnen en buiten schermen

maar het blijft lastig.”

In het plafond van de Blokwhere
zitten 'gatenplafondplaten'.
Daar achter is een uitgebreid
buizensysteem weggewerkt.
Door de gaten wordt CO2-
vervuilde lucht afgezogen en
verse lucht ingeblazen.

Het luchtbehandelingssysteem
op de Blokwhere geeft via een
display aan wanneer de werking
niet optimaal is, of er een storing
is en wanneer de filters moeten
worden vervangen. Het systeem
stelt de luchtverversing af op het
aantal personen in een lokaal.

Naast de Blokwhere-school is op een terrein ter grootte van een
voetbalveld 1.600 meter aan leidingen ingegraven, waar het water
voor de verwarming en koeling van de vloer alvast opgewarmd wordt
tot 12 graden.

ARTIS-Micropia, het enige microbenmuseum ter wereld, nodigt jou en je klas uit om
de onbekende wereld van micro-organismen te betreden. Letterlijk en figuurlijk.

Laat je leerlingen kennismaken met de onzichtbare natuur en zich verdiepen in de bijzondere

wereld van het microleven. Micropia stelt gratis lesmateriaal beschikbaar voor de bovenbouw

van het primair onderwijs afgestemd op geldende kerndoelen en curricula. Gebruik het

lesmateriaal tijdens het bezoek en om te behandelen in de klas. Maak er meteen een hele dag uit

van en combineer je bezoek aan Micropia met een wandeling door het ARTIS-Park.

Ontdek alle mogelijkheden op www.micropia.nl/scholen en boek.
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Hoe bereid jij
je voor op de
toekomst?

Trouwens, wist je dat…
…wij volgsystemen bieden vanaf groep zeven in het primair onderwijs? Het heet Aansluiting PO-VO en

je leest er alles over op www.amn.nl/aansluiting-po!

…wij ook LOB-methoden bieden met álle keuzevrijheid voor leerlingen en leerkrachten? We noemen

het AMN Loopbaanleren en je leest er alles over op www.amn.nl/vo!

…wij ook te vinden zijn op facebook? Like ons op www.facebook.com/amn.systems

en laat je inspireren met interessante artikelen en blogs!

Hou jij je veel bezig met 21e eeuwse

vaardigheden, een leven lang leren, multimedia

in het klaslokaal of bewegen tijdens de les?

De wetenschap is hier ook druk mee bezig

geweest. En met ontzettend interessante

inzichten als gevolg!

AMN organiseert in samenwerking met

Noordhoff Uitgevers hét congres voor

professionals in het primair onderwijs:

Po – Volop in beweging! Met interessante

sprekers zoals Paul A. Kirschner en Pedro De

Bruyckere en ontzettend boeiende workshops!

Benieuwd naar hoe jij jouw onderwijs kunt

blijven vernieuwen? Laat je inspireren op het

congres! Meld je aan op www.poindetoekomst.

nl. Schrijf je je in met meerdere collega’s? Dan

kun je groepskorting krijgen tot wel 25%! Er is

beperkt ruimte bij de workshops, dus zie je iets

dat je interessant vindt? Schrijf je dan snel in!

Met o.a.prof. dr. Paul A. Kirschner,
Pedro De Bruyckere en
prof. dr. Bas ter Weel.Meld je snel aan!
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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

staken als
weerbaarheids-
training
Het	zal	je	als	schoolleider	maar	overkomen:

stakende	leraren.	Nederland	is	niet	een	land

met	een	stakingstraditie	en	in	het	onderwijs

al	helemaal	niet. Want	als	leraren	gaan

staken,	zijn	de	leerlingen	meteen	de	dupe.

En	leraren	kiezen	per	slot	van	rekening

altijd	eerst	voor	hun	leerlingen.	Dat	er	wel

gestaakt	is,	al	was	het	maar	een	uurtje,

heeft	dus	een	symbolische	betekenis	die

veel	groter	is	dan	de	praktische	impact

van	deze	daad.	Ik	zag	vastbesloten	leraren

en	hoorde	een	schoolleider	–	weliswaar

schuchter	–	zeggen:	“Ik	heb	het	staken

niet	verboden,	ik	heb	mijn	leraren	juist

aangemoedigd.”

PO	in	Actie	is	echt	een	beweging	van

onderop,	van	de	werkvloer.	Het	is	bijzonder

dat	deze	beweging	enthousiast	wordt

gesteund	door	de	bonden	en	door	de

organisaties	die	werkgevers	en	school-

leiders	vertegenwoordigen	zoals	de

PO-Raad	en	AVS.	In	iedere	andere	sector

frons	je	dan	toch	je	wenkbrauwen,	want

juist	de	bonden,	de	werkgevers	en	de

schoolleiders	zijn	verantwoordelijk	voor	de

arbeidsvoorwaarden	en	voor	het	welzijn

van	hun	personeel. Waarom	moest	het

zover	komen? Werkgevers,	bonden:	waarom

zijn	die	salarisschalen	zo	plat	met	miniem

kleine	treden? Waarom	is	de	doorgroei	in

het	po	zoveel	lager	dan	in	het	vo? Waarom

gingen	er	in	het	po	zo	weinig	leraren	naar

de	LB-schaal,	terwijl	er	wel	heel	veel	geld

bij	kwam	voor	het	onderwijs? Waarom

staan	jullie	toe	dat	er	steeds	meer	snipper-

contractjes	op	je	school	komen	en	er	bijna

geen	fulltime	vacatures	meer	zijn? Waar

komt	die	enorme	drang	tot	administratieve

vastlegging	vandaan	en	die	angst	voor

het	inspectiebezoek?	En,	beste	bonden	en

werkgevers: Waarom	was	een boots-on-

the-ground	actie	via	sociale	media	de	enige

manier	om	de	leraren	eindelijk	grootschalig

in	beweging	te	krijgen?

Het	positieve	aan	de	staking	vind	ik	dat

het	een	uiting	is	van	zelfvertrouwen	en	dat

de	leraren	hebben	aangegeven:	genoeg

is	genoeg.	Grenzen	aangeven,	voor	jezelf

opkomen:	misschien	heeft	het	onderwijs

dat	de	afgelopen	jaren	wel	te	weinig

gedaan,	misschien	is	het	te	weinig	weerbaar

geweest.	PO	in	Actie	is	eigenlijk	een	natio-

nale	Rots	& Water-training	voor	het	leraren-

corps.	En	dat	bedoel	ik	niet	cynisch.

Leraren	zijn	zo	hard	bezig	met	hun	vak	dat

ze	zichzelf	te	vaak	wegcijferen.	Je	moet	wel

heel	gedreven	en	idealistisch	zijn	om	leraar

te	zijn.	En	vooral	om	het	te	blijven.	Leraar

ben	je	omdat	het	‘t	mooiste	beroep	is	van	de

wereld.	Ik	kan	me	weinig	belangrijkers	voor-

stellen	dan	het	opleiden	en	vormen	van	de

volgende	generatie.	De	toekomst	van	onze

kinderen	hangt	af	van	hoe	wij	onze	leraren

waarderen.	Daarom	hoop	ik	dat	PO	in	Actie

blijft	bestaan. Want	áls	er	extra	geld	komt

voor	onderwijs,	dan	is	er	nog	niets	opgelost.

Dan	begint	het	pas.	Hoe	gaan	we	er	voor

zorgen	dat	de	leraar	op	de	werkvloer	dat

gaat	merken?	Daarvoor	hebben	we	sterke

teams	van	meesters	en	juffen	nodig.	Leraren

die	aangeven	wat	wel	en	niet	kan,	wanneer

het	genoeg	is. We	hebben	besturen	nodig

die	de	administratie	verminderen	en	zoveel

mogelijk	financiële	middelen	ten	goede

laten	komen	aan	het	primaire	proces.	En	we

hebben	schoolleiders	nodig	die	hun	mensen

door	dik	en	dun	blijven	steunen,	die	grenzen

stellen	naar	boven	en	aanmoedigen	naar

beneden,	die	ouders	en	de	inspectie	stevig

weerwoord	geven.

Het	komt	aan	op	de	schoolleiders	om	de

nieuwe	energie,	die	is	los	gemaakt	door	PO

in	Actie,	om	te	zetten	naar	daadkracht	en

reële	verandering.	En	ja,	meer	geld	is	ook

nodig.	Het	is	daarom	terecht	dat	er	ook	naar

de	overheid	wordt	gekeken,	want in the end

valt	of	staat	het	met	een	behoorlijke	finan-

ciering	van	het	Nederlandse	onderwijs. _

Reageren?
Mail	naar e.bruins@tweedekamer.nl

d e  to e ko m s t  v a n  o n z e  k i n d e r e n
h a n g t  a f  v a n  h o e  w i j  o n z e  l e r a r e n
w a a r d e r e n

Hoe bereid jij
je voor op de
toekomst?

Trouwens, wist je dat…
…wij volgsystemen bieden vanaf groep zeven in het primair onderwijs? Het heet Aansluiting PO-VO en

je leest er alles over op www.amn.nl/aansluiting-po!

…wij ook LOB-methoden bieden met álle keuzevrijheid voor leerlingen en leerkrachten? We noemen

het AMN Loopbaanleren en je leest er alles over op www.amn.nl/vo!

…wij ook te vinden zijn op facebook? Like ons op www.facebook.com/amn.systems

en laat je inspireren met interessante artikelen en blogs!

Hou jij je veel bezig met 21e eeuwse

vaardigheden, een leven lang leren, multimedia

in het klaslokaal of bewegen tijdens de les?

De wetenschap is hier ook druk mee bezig

geweest. En met ontzettend interessante

inzichten als gevolg!

AMN organiseert in samenwerking met

Noordhoff Uitgevers hét congres voor

professionals in het primair onderwijs:

Po – Volop in beweging! Met interessante

sprekers zoals Paul A. Kirschner en Pedro De

Bruyckere en ontzettend boeiende workshops!

Benieuwd naar hoe jij jouw onderwijs kunt

blijven vernieuwen? Laat je inspireren op het

congres! Meld je aan op www.poindetoekomst.

nl. Schrijf je je in met meerdere collega’s? Dan

kun je groepskorting krijgen tot wel 25%! Er is

beperkt ruimte bij de workshops, dus zie je iets

dat je interessant vindt? Schrijf je dan snel in!

Met o.a.prof. dr. Paul A. Kirschner,
Pedro De Bruyckere en
prof. dr. Bas ter Weel.Meld je snel aan!
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e d u c at i e v e r e i z e n

Nieuw schooljaar, nieuw reisaanbod!
In schooljaar 2017/2018 organiseert de AVS drie geplande reizen: naar de Noordse driehoek (Zweden, Finland en Estland

van 8 t/m 14 april 2018), naar Dublin (16 t/m 20 april 2018) en naar IJsland (13 t/m 19 mei 2018). Daarnaast is er een

groot aanbod van maatwerkreizen naar landen als Denemarken, Finland/Lapland, Italië, Marokko en Slovenië.

Rond de ESHA-conferentie in Tallinn, Estland, die volgend schooljaar plaatsvindt (17-19 oktober 2018) organiseert de

AVS ook een brede studiereis.

Kijk voor meer informatie in de bijgesloten brochure of op www.avs.nl/educatievereizen

Van de AVS

Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele
gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte
afspraken?

tekst paul van lent

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over wat te doen nu het

tripartiete akkoord over de personele gevolgen van Passend onder-

wijs per 1 augustus 2017 afgelopen is.

Het akkoord is omgezet in wet- en regelgeving. Dat betekent niet

dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel

van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf

1 augustus 2017 om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld

(v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen passend werk

heeft gevonden. Zij moeten op overeenstemming gericht overleg

(oogo) voeren met de werkgevers van deze personeelsleden.

De laatste fase (verplicht oogo over resterend personeel) is gere-

geld in artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs (zie hieronder).

Dat artikel vervalt niet per 1 augustus 2017 en blijft dus van kracht.

Overleg over niet herplaatst personeel
Artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs zegt hierover:

1. Het samenwerkingsverband is gehouden om, wanneer een

bevoegd gezag of personeelsorganisatie daarom verzoekt, met

dat bevoegd gezag en de personeelsorganisaties een op over-

eenstemming gericht overleg te voeren over het personeel dat in

het derde schooljaar waarin artikel 77a van de wet is vervallen,

nog niet zal zijn herplaatst en dat niet als gevolg van natuurlijk

verloop zal zijn uitgestroomd op of voor 1 augustus 2016.

2. Een bevoegd gezag als bedoeld in het eerste lid is, het bevoegd

gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecen-

tra, een centrale dienst of een school die het budget ten behoeve

van aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkings-

verband ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet),

waarbij het personeel in schooljaar 2014/2015 in dienst is.

3. Het personeel, bedoeld in het eerste lid, is het personeel dat op

1 mei 2012 als ambulant begeleider in dienst was bij een school

als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een regionaal exper-

tisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, of een

centrale dienst.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepas-

sing ten aanzien van personeel, niet zijnde ambulant begeleiders,

dat op 1 mei 2012 is dienst was bij een samenwerkingsverband

als bedoeld in de wet, een school die het budget ten behoeve van

aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkingsverband

ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet) of een regio-

naal expertisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertise-

centra en dat in het eerste schooljaar waarin artikel 77a van de

wet is vervallen, niet zal zijn herplaatst.

(bron: Staatsblad 2014 95 16)

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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In het Algemeen Dagblad van 12

juni werd AVS-voorzitter Petra

van Haren geraadpleegd over

trends in schoolreisjes. “Steeds

meer basisscholen kiezen

bewust voor een educatieve trip.

Scholen moeten tegenwoordig

heel veel in beperkte tijd doen

en dan is het prettig als zo'n reis

bij de lesstof aansluit.”

In een serie in de Volkskrant over

het lerarentekort zei Van Haren

eind juni over de hybride docent:

”De meeste andere parttimers

combineren werk en gezin. Vaak zijn zij flexibel: elk jaar is opnieuw

bespreekbaar welke twee of drie dagen zo iemand werkt. Bij een

hybride docent is dat lastiger, omdat die een andere baan heeft. Het

kan voor de schoolleider dus een organisatorische brij worden als

veel mensen banen willen combineren.”

Onder meer EditieNL, de Volkskrant, NRC, De Telegraaf, het AD en

Nu.nl besteedden medio juli aandacht aan het standpunt van de

AVS over de ouders die een schadevergoeding eisten omdat hun

kinderen de schoolfoto misten in verband met het Offerfeest. De

rechter legde de school een boete op vanwege het niet naleven van

de wet gelijke behandeling. AVS-voorzitter Van Haren: “Ouders,

ga eerst zelf het gesprek aan op school om tot een oplossing te

komen. Stap niet té snel naar de rechter. Niemand heeft baat bij de

‘juridisering’ van het onderwijs. Beide partijen hebben het belang

van het kind voorop staan, dus moeten zij er samen alles aan doen

om er op een redelijke manier uit te komen."

Eind juli lanceerde Sire een veelbesproken campagne om meer

ruimte te geven aan jongensgedrag. NOS.nl raadpleegde onder

andere Petra van Haren hierover. Zij ziet niets in jongens-meisjes-

denken. "Kijk gewoon naar de behoeftes van het kind." De AVS-

voorzitter erkent wel dat het schoolsysteem in Nederland meer

tegemoetkomt aan meisjes. "Denk aan rustig praten, niet rennen,

samenwerken. Als meisje scoor je daar vaak beter op en kun je

makkelijker laten zien dat je daar goed in bent." Voor jongens is

dat moeilijker. Mannen voor de klas zijn belangrijk als rolmodel,

maar lossen het probleem niet op. "Vrouwen kunnen net zo goed de

vaardigheden hebben om ieder kind de ruimte te geven en grenzen

te stellen.”

Nieuwe medewerker
Marian van Dijk is op 21 augustus 2017

begonnen bij de AVS als medewerker financiële

administratie. Marian heeft sinds 1991 veel

ervaring opgedaan bij diverse werkgevers.

a v s  i n  d e  p e r s

Schoolreisjes, lerarentekort, juridisering, jongensgedrag,
ongezonde drankjes en radicalisering

a v s  l e d e n r a a d

Ledenraad heeft plaats voor drie
nieuwe leden

De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die

het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse

invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert en advi-

seert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan

en heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Ledenraadleden zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid

en hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van de voor-

nemens. Ze worden uitgedaagd om over veel onderwijszaken na

te denken. De ledenraad van de AVS komt ongeveer vijf keer per

jaar bij elkaar, vier keer in Utrecht op het AVS-kantoor en een keer

tijdens een tweedaagse elders in het land.

Bent u enthousiast om actief een rol te hebben in de AVS

Ledenraad? Stuur dan een mail met motivatie/CV naar Jasper Diele,

j.diele@konot.nl (tel. 06-52453728)

EditieNL raadpleegde de AVS op 21 augustus – de eerste

schooldag van de regio Midden – over het meenemen van

ongezonde drankjes naar school. Van Haren: “Een paar honderd

scholen voeren hier al echt beleid op. Zij zijn overgestapt op water,

dat is hoopvol. Je moet het niet opleggen aan ouders, maar er

samen met hen aan werken.”

Het NOS-journaal vroeg de AVS-voorzitter ook op 21 augustus naar

radicalisering op de basisschool, naar aanleiding van berichten

over ‘radicaliserende’ kleuters in België. Radicalisering komt vol-

gens Van Haren steeds meer voor. Scholen zoeken daarvoor vaker

contact met organisaties als School & Veiligheid of de gemeente.

Omdat het meestal voortkomt uit het gezin ligt daar de focus.

39k ader prim air september 2017

934072-02_039_28-Aug-17_12:27:12_walter



Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
oktober en november 2017
Opleiding / leergang / training / masterclass (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 3 oktober Jan Stuijver

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 5 oktober Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 5 oktober Jan Stuijver

• Training Jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk

naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 10 oktober Jan Stuijver

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 12 oktober Jan Stuijver

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

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis*** (po en vo) 13 oktober Joke Walraven

• Training Win-win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po) 13 oktober Jan Stuijver

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen – verdieping*** (po en vo) 2 november Joke Walraven

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 2 november Ruud de Sain

• Masterclass Loopbaangesprekken*** (po en vo) 3 november Marinka Kuijpers

• Leergang Action Learning**(po en vo) 3 november Peter de Roode

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 7 november Jan Stuijver

• Leergang Middenkader**** (po) 8 november Bob Ravelli

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 9 november Brigit van Rossum Msc, Wiebe Broekema

• Masterclass Leren in de 21e eeuw*** (po) 9 november Ivo Wouters, André Slegers

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 9 november Jan Stuijver

• Leergang Bouwen aan een lerende school

– werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk** (po en vo) 10 november Jan Jutten

• Leergang Ondernemend leiderschap** (po) 16 november Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 17 november Dick Middelhoek, Erno Eskens

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 17 november Harry van Soest, Paul van Lent

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school

– van moetisme naar moreel besef** (po en vo) 17 november Jan Jutten

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

– van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 21 november Jan Stuijver

• Leergang Theorie U in de school – samen leren van de toekomst** (po en vo) 22 november Jan Jutten

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo, mbo) 22 november Tom Roetert

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 23 november Jan Stuijver

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap voor

tevreden medewerkers*** (po) 28 november Jan Stuijver

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?*** (po en vo) 30 november Fred Lardinois, Tom Roetert

(onder voorbehoud)

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n
e n  a dv i e s  o p  m a at

www.avs.nl/professionalisering � cel@avs.nl � adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.
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avs  c e n t r u m  e d u c at i e f  l e i d e r s c h a p
o n t va n g t  n rto - k e u r m e r k

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft
op 22 juni 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen
voor alle opleidingen, leergangen en
trainingen die het centrum aanbiedt.

Het	betekent	een	erkenning	van	de	kwaliteit	van	de	producten	en	de

professionaliteit	van	de	dienstverlening.	Het	NRTO-keurmerk	wordt

afgegeven	door	de	Nederlandse	Raad	voor Training	en	Opleiding

(NRTO),	de	brancheorganisatie	voor	trainen	en	opleiden.

Een	onafhankelijke,	externe	certificerende	instelling	heeft	getoetst

of	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap	aan	de	kwaliteitseisen

voldoet.	Het	verkregen	keurmerk	toont	aan	dat	het	centrum	tege-

moet	komt	aan	de	hoge	eisen	voor	transparantie	over	producten

en	diensten,	adequate	dienstverlening,	professionele	omgang	met

klanten	en	deskundigheid	van	het	personeel.

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
U	leert	leidinggeven	aan	een	bouw	of	afdeling

door	het	ontwikkelen	van	professionele	en

persoonlijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van

collega’s.	Na	afloop	fungeert	u	binnen	de	directie

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

actieonderzoek	uit	te	voeren.	De	Leergang	Middenkader	is

opgenomen	in	het	Lerarenregister	(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings-

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

positie	te	vervullen.

Startdata: 8	november	2017	of	7	februari	2018

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

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:	17	november	2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan	met	verschillen’

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

opbrengstgerichtleiderschap

1  t wee- en 7 eenda agsen
(incl. terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als	schoolleider	heeft	u	te	maken	met

diverse	doelgroepen	en	leeft	u	in	een

glazen	huis.	Hoe	organiseert	u	de

communicatie	van	uw	school	zo	effec-

tief	mogelijk?	Laat	u	niet	meer	leiden	door	de	waan	van	de	dag,

maar	neem	zelf	de	regie.	U	leert	hoe	u	uw	eigen	rol	kunt	versterken

en	hoe	u	mensen	en	middelen	beter	kunt	inzetten.	In	samenwerking

met	Cornelissen	Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden	po

Startdatum:	25	januari	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	Leiderschap’,

‘In	relatie	staan	tot	de	omgeving’	en	het	deelthema	‘Organisatie	van

de	school’	(hoort	bij	het	thema	‘Regie	en	Strategie’).

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

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.

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl
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2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen in de
onderstroom

Als	leidinggevende	wilt	u	mede-eige-

naar	zijn	van	de	(duurzame)	veranderin-

gen	die	u	in	uw	school	wilt	doorvoeren.

U	onderzoekt	wat	bij	u	past,	maar	ook

bij	het	team	en	de	school.	Gaandeweg	leert	u	wat	werkt,	wat	niet,

en	waarom.	U	ontwikkelt	uw	eigen	heldere	kijk	op	veranderingen	en

op	het	onderliggende	proces,	vanuit	een	onderbouwd	strategisch

beleid	dat	teamleden	uitnodigt	in	te	stappen	vanuit	eigenaarschap

en	de	eigen	rol.	U	leert	het	veranderingsproces	vorm	te	geven	vanuit

uw	eigen	autonome	leiderschap	en	het	vermogen	te	verbinden.	Een

belangrijk	concept	is	het	zogenaamde	scriptmodel,	dat	zich	richt	op

(onbewuste)	processen	en	zaken	die	niet	direct	zichtbaar	zijn	bin-

nen	een	onderwijsorganisatie.	Deze	‘onderstroom’	werkt	door	in	de

dagelijkse	praktijk.

Doelgroep:	schoolleiders,	teamleiders	en	bestuurders	in	po	en	vo

die	te	maken	hebben	met	veranderingsprocessen	en	hierover	meer

willen	leren.

Startdatum:	8	februari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

veranderprocessen

eendaagse training

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur	zijn	vergt	specifieke

leiderschapscompetenties.	Het	vraagt	aan	de

ene	kant	strategisch	sturen	en	leidinggeven	op

afstand,	maar	aan	de	andere	kant	zicht-	en	her-

kenbaarheid	als	leider.	U	krijgt	handvatten	om	uw	taakstelling	in	te

richten.	Hoe	u	strategisch	beleid	van	de	scholen	uitzet,	tegelijkertijd

de	verschillen	tussen	de	scholen	respecteert	en	welke	leiderschaps-

competenties	daarvoor	nodig	zijn.	Ook	aandacht	voor	recente

onderwijsontwikkelingen	en	de	mogelijkheden	daarvan,	zoals	de

21st	century	skills.

Doelgroep: meerscholendirecteuren	po

Data: 1	december	2017	of	25	mei	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Regie	en	strategie’	en	‘Toekomstgericht	onderwijs’

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend
leiderschap

Schoolleiderschap	in	deze	tijd	vraagt

om	ondernemend	leiderschap.	In	deze

leergang	(her)ontdekken	schoolleiders

samen	met	directeuren,	managers	en

ondernemers	uit	andere	sectoren	hoe

je	als	leider	anticipeert	op	verande-

ringen	die	zich	(gaan)	aandienen	in

onze	samenleving.	In	lokale	en	regionale communities	gaan	school-

leiders	met	leidinggevenden	van	maatschappelijke	en	culturele

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

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

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

bovenal	aan	een	goede	toekomst	voor	de	leerlingen.	Deelnemers

werken	samen	aan	leiderschapsvraagstukken	zoals	visie-

ontwikkeling,	veranderingsprocessen,	inzet	van	technologie,

innovatie,	governance	en	ondernemerschap.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Startdatum:	16	november	2017

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Toekomstgericht	onderwijs’	en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

eendaagse training

Begroten, budgetteren en
bezuinigen: de basis

Biedt	lumpsum	u	meer	keuzevrijheid?	Al	die

plannen	en	ook	nog	een	meerjarenbegroting

maken,	kan	dat	eenvoudiger?	Hoe	maakt	u	een

integrale	begroting,	inclusief	formatie	en

investeringen,	die	aansluit	op	uw	schoolplan?	Om	inkomsten	en

uitgaven	in	de	pas	te	laten	lopen	is	het	zaak	zorgvuldig	te	begroten/

budgetteren	en	financieel	overzicht	te	hebben	en	houden.	Ook	krijgt

u	inzicht	in	de	mogelijke	keuzes	die	u	zelf	kunt	maken.

Na	de	eendaagse	bent	u	in	staat	een	constructieve	bijdrage	te

leveren	aan	de	samenstelling	van	de	begroting	en	het	omzetten

hiervan	in	budgetten.	U	bent	een	goede	gesprekspartner	voor	uw

leidinggevende	(de	bovenschools	directeur	of	bestuurder	belast

met	financiën)	en	de	MR.

Doelgroep:	(aankomend)	schoolleiders,	zowel	van	een	bestuur	met

meer	scholen	als	van	een	zelfstandige	school	(eenpitter)

Data:	13	oktober	2017	of	5	februari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Regie	en	strategie’
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leergang leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

‘Lekker leren en lenen van elkaar’

Met gepersonaliseerd onderwijs doe je recht aan de
verschillen tussen kinderen, maar ook aan die tussen
teamleden, zeggen twee schoolleiders die de leergang
Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs van het AVS
Centrum Educatief Leiderschap volgen. Na twee van de in
totaal vier eendaagsen delen ze hun eerste ervaringen en
de toepassing ervan in de praktijk. tekst irene hemels

Volgens	Irma Veenhuizen,	schoolleider	van	basisschool	de

Vuurvogel	in	Assen,	sluit	de	leergang	perfect	aan	bij	de	ontwik-

keling	waarin	haar	school	zit.	“We	maken	momenteel	een

veranderingsproces	door	waarin	we	meer	terugkeren	naar	de

oorspronkelijke	basis	van	het	jenaplanconcept,	dat	is	bij	uitstek

gepersonaliseerd	leren.	Dan	is	het	prettig	om	na	te	denken	en	te

sparren	met	andere	schoolleiders	die	ook	in	zo’n	soortgelijk	proces

zitten. We	hebben	pas	twee	bijeenkomsten	gehad	en	ik	ben	meteen

begonnen	met	het	maken	van	een

analyse	van	mijn	team	en	wat	ieder-

een	nodig	heeft	om	goed	vorm	te

geven	aan	gepersonaliseerd	leren.

De	ene	leerkracht	heeft	bevestiging

nodig,	de	andere	meer	theorie	om

te	kunnen	handelen.”

Drastisch veranderd
Anja	Jansen,	schoolleider	van

basisscholen	het Talent	en	Antonius

in	Asten,	constateert	halverwege

de	leergang	dat	de	functione-

ringsgesprekken	met	haar	leer-

krachten	drastisch	zijn	veranderd.

“Gepersonaliseerd	leren	gaat	om	je

eigen	persoonlijke	leiderschap.	Dat

geldt	voor	mij	als	schoolleider,	maar	ook	voor	het	team. Voorheen

hield	ik	met	leerkrachten	POP-	of	PAP-gesprekken.	Dat	mondde	uit

in	een	aantal	afspraken	waarmee	de	leerkracht	aan	de	slag	ging.	Als

we	gepersonaliseerd	leren	voor	elkaar	willen	krijgen	bij	kinderen,

wil	ik	als	schoolleider	weten	hoe	de	leerkracht	zelf	in	dat	proces	zit.

In	plaats	van	dat	deze	zich	moet	aanpassen	aan	een	programma	van

eisen,	is	het	gesprek	nu	meer	een	ontdekkingsreis	om	te	zien	waar

de	leerkracht	staat	met	zijn	ontwikkeling	in	de	klas	en	wat	hij	van	de

organisatie	nodig	heeft.”

Oneerlijk toetsen
Veenhuizen	van	de Vuurvogel	had	bij	aanvang	van	de	leergang	als

persoonlijk	leerdoel:	leren	grip	te	houden	op	het	onderwijs	als

kinderen	allemaal	verschillende	doelen	nastreven.	Dat	veranderde

al	snel	in:	ervoor	zorgen	dat	mijn	school	anders	omgaat	met	de

verplichte	centrale	toetsing. Veenhuizen:	“Door	de	leergesprekken

ben	ik	me	ervan	bewust	geworden	dat	ik	het	toetsen	op	vaste,

gestandaardiseerde	momenten	ontzettend	oneerlijk	vind	en	niet	te

rijmen	met	gepersonaliseerd	leren.	De	leergang	heeft	me	geholpen

hierover	in	gesprek	te	gaan	met	mijn	bovenschools	bestuur.	Door

de	wetenschappelijke	achtergronden	die	ik	tijdens	de	leergang	tot

me	neem,	kan	ik	vanuit	de	theorie	met	een	gefundeerde	visie	het

gesprek	aangaan	met	team	en	bestuur.”

Curriculum vormgeven
Gepersonaliseerd	leren	gaat	over	je	eigen	rol	als	schoolleider,	zegt

ook	Jansen.	“Wil	je	het	in	je	team	ten	uitvoer	brengen,	dan	moet	je

zelf	heel	goed	weten	waar	het	over	gaat	om	teamleden	te	onder-

steunen	bij	het	proces.	In	de	hele	leergang	staat	de	persoonlijke

ontwikkeling	ter	discussie.	Als	ik	gepersonaliseerd	leren	wil	voor

kinderen,	wat	betekent	dat	voor

mij?	Nu	we	met	ons	onderwijs	het

kind	volgen	in	plaats	van	andersom,

geldt	dat	ook	voor	het	team. Wij

geven	zelf	vorm	aan	het	curriculum.

Dat	betekent	dat	ik	als	schoolleider

goede	vragen	moet	kunnen	stellen

aan	mijn	teamleden.	Ik	heb	hier

geleerd	dat	je	tijd	en	ruimte	moet

maken	voor	zelfreflectie	en	elkaar

feedback	geven.	Iedereen	geeft	op

zijn	eigen	manier	vorm	aan	geper-

sonaliseerd	leren.	Fouten	maken

mag,	als	je	maar	feedback	krijgt.

Dat is een belangrijk aandachtspunt

geworden	in	mijn	teams.”

De	waarde	van	kennis	delen	is	groot,	zeggen	beide	schoolleiders.

Jansen:	“De	leergang	is	voor	mij	één	grote	intervisiebijeenkomst,

lekker	leren	en	lenen	van	elkaar.” Veenhuizen:	“Alle	deelnemers

zitten	in	verschillende	fases	van	de	ontwikkeling	naar	gepersonali-

seerd	onderwijs.	Je	hebt	iets	in	te	brengen	en	iets	te	halen. Vooral

de	verschillende	manieren	waarop	gepersonaliseerd	leren	wordt

vormgegeven	vind	ik	inspirerend.	Omdat	je	elkaar	alleen	van	de

leergang	kent,	kun	je	ook	meer	vrijuit	praten.	Er	spelen	geen	belan-

gen	en	dat	is	fijn.” _

l e e r g a n g  l e i d i n g g e v e n  a a n
g e p e r s o n a l i s e e r d  o n d e r w i j s

Doelgroep:	schoolleiders	(po)	die	leiding	(willen	gaan)	geven

aan	de	ontwikkeling	van	gepersonaliseerd	onderwijs.

Startdata nieuwe series:	9	november	2017	of	22	maart	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Omgaan	met	verschillen’

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

Irma Veenhuizen:	“Vooral
de	verschillende	manieren
waarop	gepersonaliseerd	leren
wordt	vormgegeven	vind	ik
inspirerend.”

Anja	Jansen:	“Je	moet	zelf
heel	goed	weten	waar	het
over	gaat	om	teamleden	te
ondersteunen.”
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voor: (G)MR-leden (ouders, personeel en leerlingen), OPR,

schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden uit het

funderend onderwijs

van: Onderwijsgeschillen en project Versterking

medezeggenschap

wanneer: 29 november

waar: Reehorst in Ede

wat: 11e WMS-congres

Medezeggenschap, zo doe je dat!
Na een plenair programma, met lancering van de vernieuwde

website van infowms en een optreden van De Speld Live met een

gast, is er keuze uit 44 workshops die aansluiten bij de dage-

lijkse praktijk. Met onder andere een interactieve lezing van

AVS-adviseur Jan Stuijver voor schooldirecteuren en MR-leden

in het po over het belang van een goede (jaar)planning. Nieuw

zijn speciale workshops voor ouders in de (G)MR. Online

inschrijven kan vanaf 4 september via www.burobombarie.nl/

evenementen/wms-congres-2017. Meer informatie:

www.onderwijsgeschillen.nl en www.infowms.nl

voor: schoolleiders

van: Schoolleidersregister PO

wat: instrument

Zelfdiagnose
professionaliseringsthema’s

Vergaar inzicht in uw ontwikkeling op de professionaliserings-

thema’s: op welke thema’s kunt u zich nog verder ontwikkelen

en waar staat u op dit moment? Bevat de mogelijkheid tot moni-

toring van uw ontwikkeling op de basiscompetenties en thema’s

of om te reflecteren op uw ontwikkeling en te helpen bij het voe-

ren van het valideringsgesprek. Gebaseerd op de vijf basiscom-

petenties voor schoolleiders. www.schoolleidersregisterpo.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: schoolbesturen en andere leidinggevenden

van: PO-Raad, VO-raad en Kennisnet

wat: brochure

Slim ict inkopen
Het slim inkopen van ict is een taak van elk schoolbestuur.

Maar hoe koop je nu slim in? Praktisch stappenplan dat tot

stand is gekomen na gesprekken met schoolbesturen. Het

helpt hen met een goede voorbereiding van het inkoopproces.

www.kennisnet.nl/artikel/slim-ict-inkopen-in-het-onderwijs

voor: leraren en coördinatoren internationalisering po, vo en

mbo

van: eTwinning Nederland, Nufic, i.s.m. netwerk Nivo

wanneer: 4 oktober

waar: Hotel Erica, Berg en Dal (Nijmegen)

wat: gratis nationale eTwinning-conferentie

Iedereen is van de wereld en…
Met eTwinning kan iedere leerling internationale ervaring

opdoen. Ongeacht leeftijd, niveau of talenkennis en zonder te

reizen. Vanuit het eigen klaslokaal. Deelnemers leren hoe ze

een succesvol internationaal samenwerkingsproject opzetten

en doen inspiratie op in workshops en tips en tops voor een

Erasmus+ project. Met docent en innovator Jelmer Evers als

keynote. Tevens uitreiking eTwinning-prijzen. Voor en na de

conferentie zijn er diverse andere interessante activiteiten in

de onderwijsstad van het jaar, Nijmegen. www.etwinning.nl

(agenda)

voor: po en vo

van: Stichting School & Veiligheid i.s.m. Rijksuniversiteit

Groningen en Respect Education Foundation

wanneer: 18 t/m 22 september

wat: nationale actieweek

Week tegen pesten
‘Online pesten. Pak ’t aan!’ is dit jaar het thema. Samenwerking

met ouders, team en leerlingen is daarbij onmisbaar. Het begin

van het schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige

groep(svorming). Deze weken zijn doorslaggevend en leggen

de basis voor hoe (goed) de leerlingen de rest van het jaar met

elkaar omgaan. Voorafgaand aan en in de actieweek krijgen

leraren tips en tools om samen aan de slag te gaan. Scholen

vinden op www.weektegenpesten.com informatie over hoe ze

mee kunnen doen.
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voor: leidinggevenden, MR, OR

van: Arboportaal (ministerie SZW) i.s.m. AWVN, FNV, OVAL,

NvVA, NVAB, Kwaliteit op Maat en de Inspectie SZW

wat: digitale toolkit

Nieuwe Arbowet
Vanaf 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd en daarmee de

voorwaarden voor arbozorg en preventie. De toolkit licht

organisaties voor en biedt handige factsheets, documenten,

video’s en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Met

onder andere het Stappenplan Arbozorg en links naar webinars.

www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox

voor: schoolbestuurders, toezichthouders en mensen die

actief zijn in onderwijsvastgoed bij scholenorganisaties

van: Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) i.s.m.

Schooldomein en Ruimte-OK

wanneer: 26 september

waar: Theater Maitland, Landgoed de Horst, Driebergen

wat: bijeenkomst

Onderwijsvastgoed Dag 2017
Ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed, in de bekostiging en

in duurzaamheid staan centraal. Welke (strategische) keuzes

worden gemaakt, visies over de school, over oude en nieuwe

schoolgebouwen, interessante casussen van gerealiseerde pro-

jecten. Een dag vol inspirerende voorbeelden, case studies en

best practices. Sprekers zijn onder andere collega-bestuurders,

architecten en gemeenten. Ook onderzoeksresultaten over

frisse scholen komen voorbij. www.onderwijsvastgoeddag.nl

voor: bestuurders, schoolleiders en ict-coördinatoren po en

vo

van: Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

wanneer: 11 oktober

waar: Kontakt Der Kontinenten, Amersfoort

wat: gratis landelijk congres

Informatiebeveiliging en
privacy in het onderwijs

Waaraan moet je voldoen en welke acties zijn nodig om infor-

matiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen op je school

of onderwijsinstelling? Hoe pak je het organisatorisch aan?

Sprekers, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, behande-

len de wetgeving en geven handvatten. Praktische sessies bie-

den concrete voorbeelden die bijdragen aan het vergroten van

bewustwording en het creëren van draagvlak binnen de school.

Ook worden de risico’s behandeld. Mogelijkheid tot ontbijtses-

sie met snelcursus ‘IBP voor Dummies’. www.kennisnet.nl/

bijeenkomsten/agenda/landelijk-congres-informatiebeveili-

ging-en-privacy-in-het-onderwijs-ibp

voor: leidinggevenden, leraren, onderwijsassistenten po, vo

en mbo

van: CPS Uitgeverij

wat: boek

Kom maar op met je feedback
Geeft inzicht en handvatten om beter te worden in het geven en

ontvangen van feedback, gericht op professionele groei en cul-

tuurversterking in de school. Feedback besproken vanuit allerlei

invalshoeken, met reflectie en diepgang of meer technisch-

instrumenteel. ISBN 9789065080578, www.cps.nl/uitgeverij

voor: vo en mbo

van: ISVW Uitgevers

wat: boek

Extreem in de klas
In een kleine twintig interviews met leraren(opleiders), weten-

schappers en denkers wordt de actuele problematiek van pola-

risatie en radicalisering op vo-scholen verkend op verschillende

manieren en niveaus. Een overzicht van de stand van zaken van

analyse én aanpak van het fenomeen van extreme meningen

en uitingen in de klas, waar steeds meer leraren mee te maken

krijgen. ISBN: 978-94-91693-93-9

voor: risicoscholen met attendering of waarschuwing (vo)

van: Leren verbeteren

wanneer: 21 september

waar: omgeving Utrecht

wat: gratis informatiebijeenkomst/congres

Uit de risicozone, in actie
Als de inspectie risico’s ziet in de leerresultaten van een of

meer afdelingen van een school kan dit tot gevolg hebben

dat deze afdeling onder verscherpt toezicht komt te staan.

Maar wat betekent het concreet en wat kunt u doen? Krijg

meer grip op de risicosignalen, leer welke maatregelen u

direct kunt nemen om de kwaliteit te verbeteren en ontvang

adviezen voor borging van uw kwaliteit voor de langere termijn.

Inclusief persoonlijk consult. Meer informatie en inschrijven:

www.projectlerenverbeteren.nl
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1000-21-7000-2184 AVS KP 2017-18-01 Kleur:

Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Welke school
kies ik voor
mijn kind?

Hoe adviseer ik
ouders zo goed

mogelijk over
schoolkeuze?

Als schoolleider is het belangrijk om
ouders zo goed mogelijk te informeren.

Ouders & Onderwijs helpt daarbij!

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 23-08-17   11:02

1000-21-7000-2035 AVS KP 2017-18-01 Kleur:

 C
A

R
D

BRUTO FORMAAT

[netto formaat + 2 mm afloop rondom.

minimum 2 mm binnen het netto formaat]

Let op: de registratie-fee bedraagt € 10,00. Middels de registratie kun je
een keuze maken uit het uitgebreide workshopprogramma (zie

kindvak.nl) zolang daar ruimte is. Ook kun je gebruik maken van de
buspendel van en naar het station, krijg je gratis parkeren, gratis

garderobe, gratis koffie bij ontvangst mét een Bossche lekkernij en
nog veel meer! Zonder registratie is toegang uitsluitend mogelijk door
aankoop van een toegangsbewijs à € 20,00 bij de ingang van het event.

primair onderwijs | kinderopvang | jeugdhulp/zorg

REGISTREER JE VIA KINDVAK.NL/REGISTRATIE
EN VERZEKER JE VAN EEN GOEDE PLAATS BIJ ÉÉN

VAN DE 60 GEPROGRAMMEERDE WORKSHOPS

18, 19 & 20 januari 2018
10:00 - 17:00 uur

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

Àlles over voeding,
bewegen, inrichten,
opleiden, spelen en

speelmaterialen,
leren en middelen.

Àlles
over
IKC

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 23-08-17   10:11

1000-21-7000-1674 AVS KP 2017-18-01 Kleur:

• Veel buitenruimte
• Het programma bepaal je zelf!
• Overnachten al mogelijk vanaf € 16,50 inclusief catering
• Keuze uit slaapzalen, slaaphutjes of safaritenten

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
       facebook.com/paasheuvelgroep

44 groepsverblijven
door heel Nederland

Omdat je gewoon
 de natuur wilt
Omdat je gewoonOmdat je gewoon

  ontdekken!

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 23-08-17   11:03

1000-21-7000-0904 AVS KP 2017-18-01 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, docenten en leerlingen verlangen een
school die goede leerresultaten weet te behalen
en de veiligheid weet te waarborgen.

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 23-08-17   11:00
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boekbespreking

Kent u het begrip ‘vloeibare moderniteit’ van Zigmund Bauman? Als dat

een thema is dat u boeit, dan is het boek ‘Het einde van het midden’ van

trendwatcher Farid Tabarki een must. Als u daarentegen het onderwijs een

ambachtelijke activiteit tussen leraar en leerling vindt, kunt u deze uitgave

beter ongelezen laten. U zou eens kunnen gaan twijfelen…

tekst jos hagens

Farid Tabarki beschrijft in ‘Het einde van

het midden’ de actuele ontwikkelingen in

onze samenleving en hun betekenis voor nu

en onze toekomst. Ook voor het onderwijs.

Hij geeft geen theoretische uiteenzetting,

maar beschrijft vanuit vele praktijken en

voorbeelden de trends in deze maatschappij

van extremen.

Zo begint het boek met een vergelijking van

het twittergedrag van paus Franciscus en

Lady Gaga. Tabarki maakt daarmee zicht-

baar dat decentralisatie en transparantie

kernbegrippen zijn om onze huidige tijd te

begrijpen. De afstand tussen de top en de

basis van de hiërarchische piramide ver-

dwijnt. De paus communiceert rechtstreeks

met de gelovige. Zo zullen alle bestaande

organisaties zich continu moeten heruitvin-

den om te overleven, is de stelling van de

auteur.

Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven ontwikkelin-

gen in de technologie, terwijl hoofdstuk 4

ingaat op maatschappelijke ontwikkelingen.

het einde van
het midden

Onderwijs en leren zijn de thema’s van

hoofdstuk 5. In het onderwijs moeten

we af van vaststaande curricula en van

de organisatie als een ‘productielijn van

Ford’. Tabarki roept op tot modernisering

door cognitie en individuele ontwikkeling

te combineren. Niet door – zoals nu veel

gebeurt – het bestaande werken aan te vul-

len met technologische hulpmiddelen, maar

door Bildung als uitgangspunt te nemen.

Een citaat: “… door ons blind te staren op

de leerlingen die niet mee kunnen komen

en hier training en toetsing op aan te pas-

sen, nemen we de besten niet serieus, laten

we de middengroep in de kou staan, maar

komen de meest kwetsbaren niet verder …”

Dat vraagt om een verschuiving van ‘onder-

wijzen’ naar ‘leren’, zoals enkele radicaal

vernieuwde scholen in Nederland al in de

praktijk brengen.

In de hoofdstukken 6 tot en met 8 beschrijft

de auteur de effecten van al deze ontwik-

kelingen op werk, leiderschap en macht. Het

werk zal ingrijpend veranderen, maar voor

de traditioneel opgeleide middenklasse zal

er geen werk meer zijn. Ze zijn te weinig

creatief en flexibel. Dit leidt tot nieuwe

machtsverhoudingen waarin het traditionele

leiderschap geen functie meer heeft. “De

toekomstige leider ben je zelf …”, schrijft

Tabarki. Daarmee komt hij weer in de richting

van het functioneel gespreid leiderschap, dat

we praktiseerden toen we nog in groepen

over de vlakten trokken na de ijstijden.

‘Het einde van het midden’ is geen boek dat

alleen over onderwijs gaat, maar het roept

wel op om het onderwijs op een volledig

nieuwe leest te schoeien. _

Jos Hagens was senior adviseur bij de AVS.

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

Het einde van het midden, Farid Tabarki, Uitgeverij Atlas Contact,

2016, ISBN 978 90 470 0923 8

‘ w e  m o e t e n  a f  va n
va s t s ta a n d e c u r r i c u l a
e n  d e  o r g a n i s at i e  a l s
e e n  p r o d u c t i e l i j n  va n
fo r d ’

‘ i n  n i e u w e
m a c h t s v e r h o u d i n g e n
h e e f t  t r a d i t i o n e e l
l e i d e r s c h a p  g e e n
f u n c t i e  m e e r ’
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* Specificaties kunnen verschillen per model en/ regio.

TravelMate Spin B1

Acer raadt Windows 10 Pro aan.

De jongste telg in onze TravelMate-familie mag oprecht een wonderkind
genoemd worden. De nieuwe TravelMate Spin B1 is klein en krachtig en
heeft een fantastisch mooi Full HD- of HD-aanraakscherm. De speciale
scharnieren laten het scherm 3600 draaien, zodat hij in vier standen
gebruikt kan worden. Daarnaast is hij stoer en sterk, heeft hij zijn
zwemdiploma A al en bovendien een enorm uithoudingsvermogen.
Kortom, het beste en braafste jongetje van de klas.

Voorbeeldig
Onze nieuwe aanwinst gedraagt zich altijd letterlijk en figuurlijk
voorbeeldig. Het kristalheldere 11.6 inch IPS-scherm heeft een Full
HD-resolutie van 1920 x 1080 of HD-resolutie van 1366 x 768. Het
aanraakscherm herkent multitouchgebaren en ondersteunt bovendien
de optionele Acer Stylus Pen en Windows Ink zodat je het echte pen-en-
papier gevoel krijgt als je iets op het scherm schrijft. Geen storende vlekken
en krassen dus maar een kleine Michelangelo in de dop. Als je de stylus
gebruikt, dan snapt hij of je een handeling uitvoert of dat de palm van je
hand op het scherm rust om beter te kunnen schrijven.

Robuust
Juist op school wordt er soms wat ruwer met apparatuur omgesprongen.
Kinderen zijn nu eenmaal niet altijd even voorzichtig, maar voor de
TravelMate Spin B1 is dat gelukkig geen enkel probleem. Met een compleet
rubberframe rondom is deze notebook bestand tegen vallen vanaf
maximaal 120 cm hoogte. En dat is ruimschoots hoger dan de gemiddelde
tafel op school. Je kunt hem dus gerust van de commode laten vallen.
Ook gaat er nog wel eens een beker drinken over het toetsenbord en zelfs
deze uitdaging weerstaat de TravelMate Spin B1 met gemak. Het speciale
toetsenbord vangt vloeistoffen op en voert ze naar de onderkant af zodat
ze zonder schade aan te richten, wegvloeien. Kleine ongelukjes zijn geen
probleem voor deze jongen.
Hij is bovendien drukbestendig dus als je er een keer per ongeluk wat zware
spullen op legt of zelfs als er iemand op hem gaat zitten, is er niks aan de
hand.
En als je een keer de oplader vergeet, is dat ook niet erg. De TravelMate Spin
B1 heeft een batterijduur tot wel 13 uur; ruimschoots voldoende voor een
hele schooldag, huiswerk en een filmpje of spelletje. Een volhoudertje dus.

we hebben er een broertje bij!
gewicht: 1500 gram
lengte: 29 centimeter
geboren: lentekindje 2017

UITMUNTENDHEID 
IN ONDERWIJS

Windows Ink is de snelste manier
 om ideeën uit te werken.Windows 10 Pro

Acer TeachSmart voor interactief en efficiënt leren
Batterijduur tot 13 uur*
11,6” Full-HD aanraakscherm
Design dat gemorste vloeistof afvoert
360° scharnier maakt delen en samenwerken gemakkelijker en leuker
Acer Active Stylus inbegrepen
Ondersteuning voor Windows Ink

Hopelijk kom je hem snel een keertje
bewonderen bij één van de Acer Education

Partners. Wel even bellen van tevoren!
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Acadin: Ruimte voor talent

Esther Waltmans, basisschool de Bron, Neerbeek

‘Acadin geeft ons beleid handen en voeten’

Interesse? Meer informatie over Acadin vindt u op www.acadin.nl. U kunt Acadin ook gratis 6 weken
verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde

en talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• In lijn met de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.

Duidelijke afspraken
Inmiddels zijn we zeven jaar verder en verfijnt het werken met
Acadin zich nog steeds, vertelt Waltmans. ‘Door Acadin echt in ons
beleid te verankeren, geeft het veel houvast. Ook zie ik dat Acadin
zelf zich blijft ontwikkelen. Met het vernieuwde Acadin 2.0 zijn
er wat dat betreft hele goede stappen gemaakt. De opdrachten
zijn gevarieerd, duidelijk en sluiten aan bij wat meer- en hoog-
begaafde leerlingen nodig hebben.’

(Het uitgebreide artikel vindt u op onze website 
www.acadin.nl – nieuws – artikelen over acadin)

Basisschool de Bron in Neerbeek is een brede school.
Een dorpsschool met 300 leerlingen. Het streeft naar een
breed, kwalitatief aanbod, ook voor de ongeveer 30 meer-
en hoogbegaafde leerlingen van de school. Belangrijk 
onderdeel van het beleid van coördinator meerbegaafdheid
Esther Waltmans, is Acadin. ‘Acadin heeft ons beleid voor
hoogbegaafde leerlingen niet veranderd, maar het heeft
het wel stevige handen en voeten gegeven.’

Waltmans doet haar werk met de overtuiging dat alles altijd beter
kan. ‘Zeven jaar geleden lag er bij ons al een goed en duidelijk 
beleid voor hoogbegaafde leerlingen.’ Maar dat wilde niet zeggen
dat Waltmans er bij ging staan kijken. ‘Ik ben altijd op zoek naar
vernieuwing. Toen ik over Acadin hoorde, was ik meteen nieuws-
gierig. Vooral het digitale aspect sprak me aan, maar ook de 
mogelijkheid om te zoeken naar opdrachten voor meervoudige
intelligentie.’ De Bron schafte de licentie aan bij wijze van proef.
‘Ik vond dat Acadin paste bij hoe wij werken én bij hoe hoog-
begaafde kinderen leren. Ik begon met experimenteren in mijn 
eigen groep 3 en dat breidde zich als een olievlek uit naar andere
groepen. Iedereen was positief en al snel werd Acadin onderdeel
van ons beleid.’

0256.1181 Adv Acadin_A4_wt.indd  1 07-08-17   14:161000-21-7000-1230 AVS KP 2017-2018-01 Kleur: fc

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 23-08-17   09:54
48934072-02_048_24-Aug-17_15:18:45_walter



* Specificaties kunnen verschillen per model en/ regio.

TravelMate Spin B1

Acer raadt Windows 10 Pro aan.

De jongste telg in onze TravelMate-familie mag oprecht een wonderkind
genoemd worden. De nieuwe TravelMate Spin B1 is klein en krachtig en
heeft een fantastisch mooi Full HD- of HD-aanraakscherm. De speciale
scharnieren laten het scherm 3600 draaien, zodat hij in vier standen
gebruikt kan worden. Daarnaast is hij stoer en sterk, heeft hij zijn
zwemdiploma A al en bovendien een enorm uithoudingsvermogen.
Kortom, het beste en braafste jongetje van de klas.

Voorbeeldig
Onze nieuwe aanwinst gedraagt zich altijd letterlijk en figuurlijk
voorbeeldig. Het kristalheldere 11.6 inch IPS-scherm heeft een Full
HD-resolutie van 1920 x 1080 of HD-resolutie van 1366 x 768. Het
aanraakscherm herkent multitouchgebaren en ondersteunt bovendien
de optionele Acer Stylus Pen en Windows Ink zodat je het echte pen-en-
papier gevoel krijgt als je iets op het scherm schrijft. Geen storende vlekken
en krassen dus maar een kleine Michelangelo in de dop. Als je de stylus
gebruikt, dan snapt hij of je een handeling uitvoert of dat de palm van je
hand op het scherm rust om beter te kunnen schrijven.

Robuust
Juist op school wordt er soms wat ruwer met apparatuur omgesprongen.
Kinderen zijn nu eenmaal niet altijd even voorzichtig, maar voor de
TravelMate Spin B1 is dat gelukkig geen enkel probleem. Met een compleet
rubberframe rondom is deze notebook bestand tegen vallen vanaf
maximaal 120 cm hoogte. En dat is ruimschoots hoger dan de gemiddelde
tafel op school. Je kunt hem dus gerust van de commode laten vallen.
Ook gaat er nog wel eens een beker drinken over het toetsenbord en zelfs
deze uitdaging weerstaat de TravelMate Spin B1 met gemak. Het speciale
toetsenbord vangt vloeistoffen op en voert ze naar de onderkant af zodat
ze zonder schade aan te richten, wegvloeien. Kleine ongelukjes zijn geen
probleem voor deze jongen.
Hij is bovendien drukbestendig dus als je er een keer per ongeluk wat zware
spullen op legt of zelfs als er iemand op hem gaat zitten, is er niks aan de
hand.
En als je een keer de oplader vergeet, is dat ook niet erg. De TravelMate Spin
B1 heeft een batterijduur tot wel 13 uur; ruimschoots voldoende voor een
hele schooldag, huiswerk en een filmpje of spelletje. Een volhoudertje dus.

we hebben er een broertje bij!
gewicht: 1500 gram
lengte: 29 centimeter
geboren: lentekindje 2017

UITMUNTENDHEID 
IN ONDERWIJS

Windows Ink is de snelste manier
 om ideeën uit te werken.Windows 10 Pro

Acer TeachSmart voor interactief en efficiënt leren
Batterijduur tot 13 uur*
11,6” Full-HD aanraakscherm
Design dat gemorste vloeistof afvoert
360° scharnier maakt delen en samenwerken gemakkelijker en leuker
Acer Active Stylus inbegrepen
Ondersteuning voor Windows Ink

Hopelijk kom je hem snel een keertje
bewonderen bij één van de Acer Education

Partners. Wel even bellen van tevoren!
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Acadin: Ruimte voor talent

Esther Waltmans, basisschool de Bron, Neerbeek

‘Acadin geeft ons beleid handen en voeten’

Interesse? Meer informatie over Acadin vindt u op www.acadin.nl. U kunt Acadin ook gratis 6 weken
verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde

en talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• In lijn met de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.

Duidelijke afspraken
Inmiddels zijn we zeven jaar verder en verfijnt het werken met
Acadin zich nog steeds, vertelt Waltmans. ‘Door Acadin echt in ons
beleid te verankeren, geeft het veel houvast. Ook zie ik dat Acadin
zelf zich blijft ontwikkelen. Met het vernieuwde Acadin 2.0 zijn
er wat dat betreft hele goede stappen gemaakt. De opdrachten
zijn gevarieerd, duidelijk en sluiten aan bij wat meer- en hoog-
begaafde leerlingen nodig hebben.’

(Het uitgebreide artikel vindt u op onze website 
www.acadin.nl – nieuws – artikelen over acadin)

Basisschool de Bron in Neerbeek is een brede school.
Een dorpsschool met 300 leerlingen. Het streeft naar een
breed, kwalitatief aanbod, ook voor de ongeveer 30 meer-
en hoogbegaafde leerlingen van de school. Belangrijk 
onderdeel van het beleid van coördinator meerbegaafdheid
Esther Waltmans, is Acadin. ‘Acadin heeft ons beleid voor
hoogbegaafde leerlingen niet veranderd, maar het heeft
het wel stevige handen en voeten gegeven.’

Waltmans doet haar werk met de overtuiging dat alles altijd beter
kan. ‘Zeven jaar geleden lag er bij ons al een goed en duidelijk 
beleid voor hoogbegaafde leerlingen.’ Maar dat wilde niet zeggen
dat Waltmans er bij ging staan kijken. ‘Ik ben altijd op zoek naar
vernieuwing. Toen ik over Acadin hoorde, was ik meteen nieuws-
gierig. Vooral het digitale aspect sprak me aan, maar ook de 
mogelijkheid om te zoeken naar opdrachten voor meervoudige
intelligentie.’ De Bron schafte de licentie aan bij wijze van proef.
‘Ik vond dat Acadin paste bij hoe wij werken én bij hoe hoog-
begaafde kinderen leren. Ik begon met experimenteren in mijn 
eigen groep 3 en dat breidde zich als een olievlek uit naar andere
groepen. Iedereen was positief en al snel werd Acadin onderdeel
van ons beleid.’
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Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van:

Met professor John Hattie

Leren zichtbaar maken in actie

De Woonindustrie, Nieuwegein

2&3 november 2017

Visible Learning plus is the trade mark of, and is distributed under license from Cognition Education Limited

Sinds de introductie van Leren zichtbaar maken in 2014 (het best verkochte onderwijsboek van 2015) zijn

steeds meer onderwijsprofessionals geïnspireerd door prof. John Hattie. 

Veel leraren en leidinggevenden zijn bezig met Leren zichtbaar maken. U ook? Welke impact heeft u daar

al mee? Zou u die impact willen verdubbelen, of zelfs vervijfvoudigen? Of staat u nog aan het begin en wilt

u een powerstart?

Voor maximale impact adviseert prof. John Hattie op 5 gebieden actief te zijn. Tijdens dit congres krijgt u

informatie over al deze vijf actiegebieden.

Voor het complete programma en inschrijven:

www.lerenzichtbaarmaken.nl/congres

In 2016 : 1.000 deelnemers

Kleur: fc
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Wij bereiden onze
leerlingen voor op de
wereld van morgen.
Daarom zoeken wij

een toekomstgerichte
schooldirecteur.

www.dehaagsescholen.nl
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Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van:

Met professor John Hattie

Leren zichtbaar maken in actie

De Woonindustrie, Nieuwegein

2&3 november 2017

Visible Learning plus is the trade mark of, and is distributed under license from Cognition Education Limited

Sinds de introductie van Leren zichtbaar maken in 2014 (het best verkochte onderwijsboek van 2015) zijn

steeds meer onderwijsprofessionals geïnspireerd door prof. John Hattie. 

Veel leraren en leidinggevenden zijn bezig met Leren zichtbaar maken. U ook? Welke impact heeft u daar

al mee? Zou u die impact willen verdubbelen, of zelfs vervijfvoudigen? Of staat u nog aan het begin en wilt

u een powerstart?

Voor maximale impact adviseert prof. John Hattie op 5 gebieden actief te zijn. Tijdens dit congres krijgt u

informatie over al deze vijf actiegebieden.

Voor het complete programma en inschrijven:

www.lerenzichtbaarmaken.nl/congres

In 2016 : 1.000 deelnemers
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Uitgelicht

thema _ Kijken bij collega-scholen
De kwaliteitskloof tussen scholen met een vergelijkbare

leerlingenpopulatie is groot. Als je als school stappen

wilt zetten, ga dan eens kijken bij scholen die verder zijn,

zoals excellente scholen. Overdracht van expertise is

soms lastig, maar zeker niet onmogelijk. pagina 14

interview _ ‘Leiderschap boeit me mateloos’
De governance-structuur van de AVS is veranderd, met

vanaf dit schooljaar een rol voor vicevoorzitter Ingrid

Doornbos. De van huis uit onderwijskundige, met veel

leidinggevende ervaring in de gezondheidszorg, kijkt uit

naar het werken voor en met schoolleiders. “Wat ik roep

is hoe ik het zelf doe.” pagina 10

actueel

Foto omslag: Vlak voor de zomervakantie wisselden deelnemende en geïnteresseerde

scholen kennis uit tijdens een afsluitende inspiratiesessie van Operatie Regels Ruimen,

bijvoorbeeld over het afschaffen van groepsplannen. Foto: Tirzah Schnater/OCW
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 Online pesten
Pak 'T aan!

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige groep.

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal

veilig klimaat en organiseert jaarlijks in september de landelijke Week Tegen Pesten.

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen in deze week tips en tools

voor het voorkomen en aanpakken van pesten. Centraal dit jaar staat online

pesten. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij

onmisbaar. Want een veilige school maken we samen!

www.weektegenpesten.com

Powered by

        DOE
 ook mee!

18 t/m 22 september 2017
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