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Uitgelicht
thema _ ‘Maatwerk werkt’
Waar in het basisonderwijs kinderen van alle niveaus

door elkaar zitten, kennen we in het voortgezet onderwijs

een duidelijke afscheiding tussen de verschillende

niveaus. Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar

wiskunde op havo? Er blijkt al veel te kunnen binnen de

huidige regels. pagina 8

achtergrond _ Stevig onderhandeld
De CAO PO 2016 – 2017 is positief ontvangen door

AVS-leden. “Veel schoolleiders en bestuurders zijn er

hartstikke blij mee.” Onderhandelaars Paul van Lent en

Harry van Soest hebben flink onderhandeld over het

hoofdstuk ‘vervanging’, om het invalwerk goed te regelen.

pagina 24

interview _ ‘Infrastructuur voor
internationalisering’
Om internationalisering op een samenhangende manier vorm

te geven, is het belangrijk dat scholen een visie hierop ont-

wikkelen, vindt Freddy Weima van EP-Nuffic. “Er gebeurt al

veel, maar er is ook een infrastructuur nodig.” De Onderwijs-

raad pleit in zijn recente advies voor sectoroverstijgende

leerlijnen. pagina 30
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Foto omslag: Op basisschool De Verwondering in Lent bepalen leerlingen hun eigen
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thema _ Leren van nieuwe scholen
Nieuwe vernieuwingsscholen laten zien dat het mogelijk is

het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast

aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. “Deze

scholen hebben allemaal een andere oplossing gevonden om

echt gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.”
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Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes, zoals bij griep en piek, is InvalPool onmisbaar. Bovendien

zult u merken dat door het gebruik van de software, InvalPool tijd

en daarmee kosten bespaart!

Zoals u weet, verandert vanaf 1 juli 2016 de regelgeving rondom

de vervangingen voor het bijzonder onderwijs. Over deze

veranderingen heerst landelijk veel onrust en onzekerheid.

Door de actuele regelgeving te verwerken in een plannings- en

controlesysteem weet je als school zeker dat je op de hoog-

te bent van de nieuwste wetgeving. Met de signalerings- en

monitoringsfuncties krijgt u vooraf waarschuwingen en worden

onbedoelde aanstellingen voorkomen.

InvalPool is getoetst en goedgekeurd door de juristen van

Brouwer Legal om er zeker van te zijn dat de juiste

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem.

Samenwerken met meerdere besturen in één pool behoort tot

de mogelijkheden. Zelfs scholen met een verschillende

denominatie kunnen probleemloos samenwerken binnen

InvalPool. De ketentelling kan ingesteld worden per bestuur.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten zoals uitgebreide rapportages,

exportfuncties naar administratiepakketten en een mailfunctie.

Ook het accorderen van een digitale weekstaat en declaraties

indienen bij het VervangingsFonds kan vanuit InvalPool.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Neem dan vandaag nog contact met ons op. Dan zorgen wij

ervoor dat u goed voorbereid aan het volgend schooljaar kunt

beginnen.

Voor AVS leden hebben we een aantrekkelijk aanbod.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Ook volgend

schooljaar weer

invallers nodig?

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_D.indd   1 08-06-16   12:03
929910-01_002_13-Jun-16_11:35:46_walter



thema _ Onderwijs op maat

8 ‘Dat je vrije tijd kunt verdienen,
geeft leerlingen enorme boost’
Maatwerk doet cijfers en motivatie stijgen

12 ‘Nu staat hij af en toe op uit zijn rolstoel’
Inclusief onderwijs in Gorinchem

16 ‘Denken in groepen zit maatwerk
in de weg’
Gepersonaliseerd onderwijs op nieuwe

vernieuwingsscholen

verder in dit nummer

24 Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008
CAO PO 2016 – 2017

28 ‘Het moet vanzelfsprekender
zijn, niet als iets erbij’
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk maar

nog onvoldoende verankerd

30 ‘Gymlessen kun je prima
in het Engels doen’
Internationalisering integreren

iedere maand

7 Illustratie _ Jos Collignon
21 Zo kan het ook! _ Good practice

Veilige brugklas voor versnellers

23 Passend onderwijs
‘Sociale veiligheid vergt goed pedagogisch

klimaat’

33 Politieke column
Karin Straus (VVD)

34 Van de AVS
36 AVS Centrum Educatief Leiderschap

Leergangen ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Bildung

voor schoolleiders’

41 Voor u geselecteerd
43 Boekbespreking

Ongewoon goed vergaderen
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Rijke
leeromgeving
Leren is een voortdurend proces tijdens het leven. De mate waarin wordt

geleerd wordt bepaald door de rijkheid van de leeromgeving. Voor leerlingen

is de omgeving waarin zij opgroeien of naar school gaan heel divers en

niet altijd even ‘rijk’. Goed kunnen bepalen wat een leerling nodig heeft is

daarom altijd context gebonden. Er bestaat niet zoiets als een eenduidige

aanpak die geldt voor iedereen. Maatwerk is geboden. Gepersonaliseerd

leren waar mogelijk geeft optimale kansen. De inrichting van dit maatwerk

vraagt om een heldere visie op onderwijs en leren.

Maatwerk is niet aanbodgericht maar betekent het creëren van een context

waar aan leervragen van de leerling tegemoet wordt gekomen. Dit laatste

is meer complex dan het lijkt. Een doorlopend uitdagende leeromgeving

zal vaak niet tot vaste ontwikkelpatronen of voorspelbare leerlijnen leiden.

Toch willen we juist doorlopende leerlijnen mogelijk maken. Al in de voor- en

vroegschoolse periode ligt de basis van deze leerlijnen. Een goede basis

is dus van belang. Recent onderzoek toont aan dat voor- en vroegschoolse

educatie en zorg vooral effectief zijn bij kinderen met een lagere sociaal-

economische status. Een belangrijke groep dus om in te investeren. Maar

minstens zo belangrijk is het samenbrengen van kinderen met diverse

achtergronden. Samen leven, spelen en leren. Begrip en respect opbrengen

voor elkaars diversiteit. Kunnen genieten van de veelkleurigheid van de

multiculturele samenleving. Waardering voor elkaars talenten. Genieten

en plezier maken in gelijkwaardigheid. Sociale leerlijnen vanzelfsprekend

verankerd als onderdeel van de rijke leeromgeving. Ook dat is maatwerk.

Iedere leerling laten groeien tot een passend stukje van die mooie puzzel

die toekomst heet. _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het

funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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ac tueel

herplaatsen in vo levert vaak problemen op

Twee derde basisscholen stelt
schooladvies bij na eindtoets
Twee derde – 65 procent – van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan
dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven
zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert
echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling die de AVS begin juni afnam
onder 525 schoolleiders.

In 31 procent van de geval-
len betrof het slechts één
leerling, in 69 procent van
de gevallen twee, drie of
meer. In 37 procent van de
bijstellingen betrof het een
bijstelling van een enkelvou-
dig naar een meervoudig
schooltype, in 63 procent van
de gevallen ging het juist om
het omzetten van een meer-
voudig naar een enkelvoudig
advies. Twee derde van de
bijstellingen gebeurde op
initiatief van de basisschool,
een derde op aanvraag van

ouders. In enkele gevallen
vroeg de vo-school of de leer-
ling er om.

Zorgvuldig advies
Zestien procent van de
verzoeken om bijstelling
heeft de basisschool niet
gehonoreerd. Soms gaat het
om meerdere verzoeken op
dezelfde school. De reden is
vaak een zorgvuldige afwe-
ging van de basisschool,
die ook andere factoren als
huiswerkattitude en studie-
vaardigheden, motivatie,

werkhouding, sociaal-emoti-
onele ontwikkeling en alge-
mene kennis zwaarwegend
vindt. “Omdat alle gegevens
van de afgelopen acht jaar
niet in die richting wijzen”,
aldus een schoolleider. Ook
bij een toetstraining die
leidde tot een hoger toetsre-
sultaat, achtte de basisschool
bijstelling niet zinvol. Direc-
teuren geven aan dat het eer-
ste schooladvies zorgvuldig is
opgesteld en dat is in eerste
instantie leidend. “We gelo-
ven in ons zorgvuldig opge-
bouwde advies.”

Heroverwegen verplicht
De meeste scholen passen
hun advies aan omdat zij
verplicht zijn te heroverwe-
gen, maar heroverweging
betekent niet dat er een wet-
telijke plicht is tot bijstellen.
De heroverweging leidt dan
ook niet altijd tot bijstellin-
gen. Soms willen ouders of
leerlingen dit niet en soms
vindt de basisschool het
gegeven advies nog steeds het
meest passend. Er is vrijwel
altijd overleg met de ouders
inzake een mogelijke bijstel-
ling. In de meeste gevallen
zijn ouders begripvol voor
de beslissing over het al
dan niet bijstellen. Soms
zijn ouders ook verwonderd
dat er een lager advies was
gegeven dan de eindtoets zou
rechtvaardigen.

Vaak zien basisscholen de
resultaten van de eindtoets
als een goede second opinion
die het eerdere advies beves-
tigt of een eventuele eerdere
twijfel toch nader richting
geeft. Zo’n 90 procent van de
respondenten geeft aan dat
de vo-school het advies pro-
bleemloos overneemt, een
behoorlijk aantal responden-
ten geeft aan dat ze nog niet
weten of de vo-school het
advies overneemt. Basisscho-
len lichten het bijgestelde
advies regelmatig mondeling
toe.

Eisen vo
Soms eist de vo-school om
extra documenten omdat
dit in regionale afspraken
is vastgelegd. Er wordt nog
steeds melding gemaakt van
gebruik van plaatsingswij-
zers, die in een aantal geval-
len ‘streng’ zijn of eigen
(niet wettelijke) afspraken
bevatten. “We kunnen in het
systeem geen meervoudig
advies aangeven”, aldus een
schoolleider. “Op die manier
moeten we een nóg hoger
advies aankruisen, waar we
zéker niet achter staan.”
Een aantal keren wil de
vo-school in dialoog omdat
zij de toetsresultaten van
voorliggende jaren uit het
leerlingvolgsysteem niet in
lijn vinden met de resultaten
van de eindtoets. Vrees voor
uitval wordt hier onder meer
genoemd.

Herplaatsen
problematisch
In de praktijk blijkt vaak
dat herplaatsen in het vo
na een bijgesteld advies een
probleem oplevert. De klas-
sen zijn al ingedeeld naar
aanleiding van het school-
advies en is er geen plaats
meer op het schooltype van

87 procent positief

Achterban AVS stemt in
met onderhandelaars-
akkoord CAO PO
Met een overgrote meerderheid van 87 procent
hebben de leden van AVS op 31 mei 2016 ingestemd
met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe
CAO PO 2016-2017.

Met de vele positieve reacties op het bereikte akkoord – over
onder andere de stijging van de lonen, de afgesproken moge-
lijkheden rondom vervanging, het vergroten van de professio-
naliseringsmogelijkheden door verhoging van dit budget voor
schoolleiders -voldoet dit akkoord aan de verwachting van de
AVS-leden.
In het artikel op pagina 24 wordt nader ingegaan op het onder-
handelaarsakkoord. _

2
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actueelactueel

het bijgestelde advies. Een
schoolleider: “Ze hebben
de indeling al rond voor de

uitslag van de eindtoets.” De
bijstelling komt dus ‘te laat’.
Soms ook is er sprake van

een krimpregio en is het vor-
men van brugklassen onder-
deel van een ingewikkelde
puzzel van het vo om diverse
schooltypes zo goed moge-
lijk toegankelijk en organi-
satorisch haalbaar te maken.
In het algemeen houden
vo-scholen organisatorisch
beperkt tot geen rekening
met deze fase van bijstel-
ling. Dat kan dan niet alleen
leiden tot herplaatsing op
een ander niveau, maar ook
op een andere school of
scholengemeenschap.

Huidige wetgeving
Directeuren oordelen divers
over de recente wetgeving
rond het schooladvies. De
meeste schooldirecteuren

vinden de huidige werkwijze
een goede ontwikkeling en
in het belang van de leerlin-
gen. In de meeste gevallen
zijn de schooladviezen pas-
send bij de resultaten van
de eindtoetsen. Soms vragen
resultaten van de eindtoets
om een nadere analyse, die
schooldirecteuren met hun
team aan willen gaan. In die
gevallen zijn de resultaten
van de hele klas significant
hoger, maar soms ook signi-
ficant lager dan verwacht.
Het is van groot belang dat
basisscholen een goed ver-
wijzingsprotocol hebben. De
directeur van de basisschool
is eindverantwoordelijk voor
het plaatsingsadvies. _

theo douma voorzitter regiegroep

Verdieping Onderwijs2032 van start
De verdiepingsfase van Onderwijs2032 is op 7 juni gestart. Deze fase bestaat uit
twee onderdelen. Er wordt onder regie van de Onderwijscoöperatie met leraren
gesproken over het eerdere advies van Platform Onderwijs2032. En ten tweede
wordt door een breed samengestelde regiegroep in kaart gebracht hoe haalbaar
en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daarvoor
nodig is.

Theo Douma is gevraagd en
bereid gevonden het voorzit-
terschap van de regiegroep
op zich te nemen. Douma is
van origine leraar geschie-
denis en geeft nu leiding
aan een schoolbestuur.
Eerder was hij betrokken
bij het advies van Platform
Onderwijs2032.

Afgelopen januari bracht
Platform Onderwijs2032
onder leiding van Paul
Schnabel advies uit over de
(toekomstige) onderwijs-
inhoud van het primair en
voortgezet onderwijs. Dit
advies was de weerslag van

een brede maatschappelijk
dialoog. In eerste instantie
was het plan om het curricu-
lum verder uit te werken op
basis van dit advies. Na over-
leg met de Tweede Kamer,
de Onderwijscoöperatie en
andere organisaties heeft
staatssecretaris Dekker beslo-
ten het advies eerst verder uit
te laten diepen. Wat betekent
het advies concreet in de
praktijk? Hoe denken leraren
over het advies en hoe zien
ze hun eigen rol in de her-
ijking van het curriculum?
Deze vragen zijn onderge-
bracht in twee, naast elkaar
staande trajecten onder

leiding van respectievelijk de
Onderwijscoöperatie en een
speciaal in het leven geroe-
pen regiegroep met vertegen-
woordigers van de sectoror-
ganisaties, de AVS, het LAKS,
Ouders & Onderwijs en de
Onderwijscoöperatie. Aange-
zien de Onderwijscoöperatie
de verdiepingsfase regisseert
voor leraren heeft zij een
andere rol in de regiegroep,
gericht op verbinding en
afstemming tussen de trajec-
ten in de verdiepingsfase.

Praktijkervaringen
Een groot aantal leraren
en scholen is al bezig met

curriculumontwikkeling
en brengt de visie van het
platform in de praktijk of
wil daarmee starten. De
komende maanden gaat
de regiegroep ervaringen
van deze scholen in kaart
brengen. Dit levert lessen
uit de praktijk op over wat
haalbaar is, hoe scholen aan
curriculumontwikkeling
werken, wie daarin welke
rol heeft en wat daarvoor
nodig is. Leerlingen, ouders
en vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven zullen
hierbij worden betrokken
en kunnen hierover ook
meedenken en meepraten.
De Onderwijscoöperatie en
de regiegroep rapporteren
in november 2016 aan staats-
secretaris Sander Dekker.
De rapporten worden door de
staatssecretaris betrokken bij
de inrichting van een volgen-
de fase van Onderwijs2032. _

Meer informatie:
http://onsonderwijs2032.nl

Foto: Hans Roggen
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extra middelen toegezegd voor bijscholing vakdocenten

Pleidooi voor jaar extra vmbo
Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen,
bepleitten de VO-raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) onlangs in een brief
aan de Tweede Kamer. Ook willen ze meer geld voor de invoering van de tien
nieuwe profielen vanaf augustus 2016. De Tweede Kamer sprak hierover op 9 juni
in een overleg over ‘Herkenbaar vakmanschap’.

Met een vijfjarige vmbo bied
je de jongeren dezelfde kan-
sen als havisten en vwo’ers.
Het mbo ziet wel wat in
het plan van de vo-scholen,
schrijft Trouw. Ook de MBO-
Raad vindt het raar dat de
meest kwetsbare jongeren
maar vier jaar de tijd krijgen
om zich voor te bereiden op
een vervolgopleiding. Het idee
vloeit voort uit het plan om
vmbo en havo te integreren,
dat vorig jaar werd gelanceerd
in het manifest MBO2025.
Onlangs werd ook de CDA-
motie 'betere doorstroom
vmbo naar havo en mbo'
aangenomen. Daarin krijgen
vmbo-scholieren recht op een
schakelprogramma of door-
stroomtraject waarin zij na de
eindexamens worden voorbe-
reid op hun vervolgopleiding
in het mbo of havo.

Het voorstel voor een vijfjarig
vmbo is volgens veel fracties
in de Kamer de moeite waard
om nader te beschouwen.
Staatssecretaris Sander Dek-
ker neemt het mee in de
huidige verkenning naar de
positie van het vmbo in het
stelsel.

Extra middelen
bijscholing
Er komen extra middelen
beschikbaar voor de bijscho-
ling van vakdocenten in het
vmbo die vanaf augustus 2016
gaan werken met de nieuwe
vmbo-profielen. Dit heeft
Dekker ook toegezegd in het

voortgezet onderwijs

Doorstroom naar hoger niveau gestegen
Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het vo is de afgelopen jaren
gestegen. Flexibilisering en maatwerk kunnen in potentie de doorstroom tussen
onderwijsniveaus verbeteren, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief
aan de Tweede Kamer over ‘flexibilisering in het voortgezet onderwijs’.

De meest recente cijfers
van DUO laten een stijging
zien in het aandeel stape-
laars over de hele breedte.
In totaal is het percentage
leerlingen dat stapelt binnen

het vo gestegen van 5,1 pro-
cent in 2012/2013 naar 7,8
procent in 2014/2015. Deze
stijging kan veel oorzaken
hebben. “Zo is het mogelijk
dat leraren en schoolleiders

hun verantwoordelijkheid
hebben genomen om leerlin-
gen meer kansen te bieden
of om hun leerlingen beter
te begeleiden in hun school-
loopbaan. Ook kan het zijn

dat scholen de toelatings-
code vmbo-havo, die vanaf
1 augustus 2012 van kracht
is, beter hanteren,” aldus
Dekker.
De toename van het aantal
stapelaars valt op, omdat de
onderwijsinspectie in 2015
nog alarm sloeg over het
dalende aantal leerlingen
dat binnen het vo opstroomt
naar een hoger niveau. _

Foto: TechniekBeeldbank.nu

overleg op 9 juni. VO-raad en
SPV gaven in hun brief aan
dat de invoering van de tien
nieuwe alleen kan slagen als
er extra geld voor beschikbaar
komt.

Dure technische
profielen
Ook wijzen ze erop dat door
geldgebrek met name de
technische profielen in een
aantal regio’s mogelijk zul-
len verdwijnen. Dekker wil
kijken naar regio’s waar zich
knelpunten voordoen in het
aanbod van technisch beroeps-
onderwijs. Hij wil met vmbo-
scholen, het regionale bedrijfs-
leven en het vervolgonderwijs
oplossingen op maat zoeken.
Daarnaast gaat hij kijken
welke mogelijkheden er zijn
om tegemoet te komen aan de
structureel hogere kosten die
samenhangen met deze profie-
len. Dekker deed echter geen
financiële beloftes op dit vlak,
omdat scholen volgens hem
hadden kunnen anticiperen op
deze vernieuwing en geld had-
den kunnen sparen. _

Meer informatie:
www.mbo2025.nl/mbo2025
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primair en voortgezet onderwijs

Kamer steunt motie minder lesuren
voor leraren
De Tweede Kamer heeft op 7 juni – tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032 –
ingestemd met de motie van Paul van Meenen (D66) en Loes Ypma (PvdA), waarin
zij stellen dat leraren in het funderend onderwijs minder uren moeten lesgeven.

De motie stelt voor om te
streven naar maximaal twin-
tig lesuren voor een fulltime-
docent in het voortgezet
onderwijs en maximaal acht
dagdelen voor een voltijds
leraar in het basisonderwijs.
Zo hebben leraren meer tijd
om hun onderwijsuren goed
voor te bereiden en daarmee
de kwaliteit van hun lessen
te verhogen. Ook is er meer
tijd voor onderwijsvernieu-
wing. De motie verzoekt
de regering (OCW) met
een uitgewerkt voorstel te
komen, waarin ook de finan-
ciële consequenties worden
uitgewerkt.
Staatssecretaris Sander
Dekker was altijd tegen dit

voorstel, hierin gesteund door
coalitiepartner PvdA. Het plan
‘De nieuwe school’, dat PvdA-
leider Diederik Samsom in
april 2016 schreef samen met
een Rotterdamse schooldirec-
teur, was de aanleiding voor

Paul van Meenen (D66) om
de motie nog een keer in te
dienen om een meerderheid
van de Kamer te halen. In
het plan staat dat het aantal
te geven lesuren per week
maximaal twintig lesuren van

vijftig minuten moet worden,
het Europees gemiddelde.
Ook spelen de bevindingen
van het onlangs gepubliceer-
de OESO-rapport mee, waarin
staat dat Nederlandse leraren
te veel lesgeven. Daardoor
stemden nu ook ChristenUnie
en SGP voor.
Van Meenen: “Dit is een
belangrijke stap voor beter
onderwijs. Leraren krijgen
genoeg tijd om goede en
inspirerende lessen voor te
bereiden. Bovendien hebben
leraren hierdoor meer tijd en
aandacht voor de individuele
leerling. D66 wil dat het kabi-
net snel met het voorstel aan
de slag gaat. “We hebben geen
tijd te verliezen.”
Dekker schat in dat de plan-
nen van Van Meenen/Ypma
3,3 miljard euro gaan kosten,
geld dat er niet is. Volgens
Van Meenen kan het aan-
tal lesuren van leerlingen
omlaag, omdat ze te veel les
krijgen en te weinig leren.
Daar zit volgens hem precies
die ruimte voor vernieuwing. _

lobby werpt vruchten af

Toch twee jaar extra bekostiging
voor asielonderwijs
Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen.
Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-
Kamerlid Rik Grashoff hierover. AVS-voorzitter Petra van Haren is blij: “De
maandenlange lobby, samen met andere partijen en in samenwerking met de
PO-Raad, heeft toch zijn vruchten afgeworpen.”

Een eerder dit jaar inge-
diende en aangenomen
motie voor twee jaar aan-
vullende bekostiging werd
door staatssecretaris Sander
Dekker naast zich neerge-
legd. Hij vond dat een jaar

maatwerkbekostiging toe-
reikend moest zijn en zag
geen ruimte en noodzaak om
de regeling uit te breiden.
GroenLinks diende 1 juni
opnieuw een motie in, waar-
mee de PvdA wel instemde.

Met een echte meerderheid
moet Dekker nu wel gehoor
geven aan de uitvoering
ervan.

Essentieel
Het geld is hard nodig om

de vluchtelingenkinderen de
Nederlandse taal te kunnen
laten leren, extra leraren te
kunnen inzetten, materialen
en ruimte beschikbaar te
stellen en de nodige specialis-
tische hulp te kunnen bieden
bij traumaverwerking. Van
Haren: “De extra bekostiging
is in het belang van de leer-
lingen, omdat zij nu kansrij-
ker kunnen instromen in ons
onderwijs. Voor schoolleiders
is deze extra bekostiging
essentieel, omdat zij hun
onderwijs aan asielkinderen
nu goed kunnen organiseren.
Dit is echt nodig.” _

Foto: Hans Roggen
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congres arbocatalogus po

‘Werkdruk: zo kom
je er aan. Hoe kom je
er van af’?
De redactieraad van de Arbocatalogus PO, waarin
ook de AVS vertegenwoordigd is, organiseert
op 12 oktober 2016 een congres met als titel
‘Werkdruk: zo kom je er aan. Hoe kom je er van af?’
Het is bestemd voor schoolleiders, leerkrachten,
preventiemedewerkers en MR-leden uit het primair
onderwijs.

Tijdens het congres kan meegedacht en -gewerkt worden aan
de invulling van dit onderwerp in de Arbocatalogus PO.
Ook krijgen deelnemers tijdens het congres waardevolle
informatie over de andere Psycho-Sociale Arbeidsbelasting-
thema’s (PSA’s): agressie en geweld tegen, en pesten en
discriminatie van het personeel. Hoe worden scholen in alle
opzichten sociaal veilig?
Het congres vindt plaats op woensdag 12 oktober 2016 in
vergadercentrum Domstad te Utrecht. _

Meer informatie: www.arbocataloguspo.nl

onderwijs toekomstbestendig maken

VO2020-scan biedt
inzicht in ambitie en
realisatie sectorakkoord
In het Sectorakkoord VO is afgesproken dat de sector
voortgezet onderwijs zelf de regie heeft om het
onderwijs toekomstbestendig te maken. Iedere school
legt eigen accenten als het gaat om de ambities.
De VO2020-scan maakt inzichtelijk welke vorderingen
er gemaakt zijn bij de realisatie van deze ambities.
Bestuurders en schoolleiders kunnen de scan tot 1 juli
2016 invullen.

Vanwege de relatieve vrijheid van besteding is het lastig om
een directe link te leggen tussen de inzet van middelen en
de realisatie van beleidsdoelen. De scan, ontwikkeld door
de VO-raad, geeft hier inzicht in. Daarnaast geeft de scan
bestuurders en schoolleiders inzicht in de stand van zaken
op hun school en in hun resultaten ten opzichte van de
vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde. _

De scan kan ingevuld worden via www.mijn.vensters.nl.
Voor vragen is de servicedesk van Kennisnet beschikbaar:
support@kennisnet.nl

ac tueel

aow voor huistekenaar avs

De laatste Collignon…
In deze Kader Primair neemt
cartoonist Jos Collignon afscheid
van de AVS. Na een jarenlange
maandelijkse tekening in dit vakblad
en de trouwe verzorging van het
beeldmerk voor het AVS-congres gaat

hij het rustiger aan doen.

Vanaf eind jaren negentig is
Jos Collignon actief geweest
voor de AVS. Eerst in de
zwart-wit uitgave van Kader
Primair, die al snel plaats
maakte voor een full color
magazine. “Best lastig soms,
als onderwijs niet je dagelijks
werk is.”

Wat hem in al die jaren het
meest is opgevallen in het
onderwijs is de ontwikke-
ling naar het aansluiten bij
de individuele interesses
en behoeften van leerlin-
gen. “Soms moet je ze toch
gewoon even een bepaalde
richting in forceren om iets te

leren. Ik heb zelf de grootste
sprongen gemaakt door onder
lichte dwang bijvoorbeeld de
naamvallen Duits of Engelse
teksten tot me te nemen.”
De cartoonist is blij met de
ontwikkelingen in zijn eigen
vak. “Door internet is het
mogelijk plaatsonafhankelijk
te werken (Collignon werkt
deels vanuit het buitenland,
red.) en voor het nieuws niet
meer afhankelijk te zijn van
een krakerige Wereldomroep
of vertraagde kranten.” Over
bedreigingen aan zijn adres
maakt hij zich niet druk.
“De ene week zijn het de
moslims, dan de joden of de
Twentesupporters. Het hoort
bij je werk.”
Collignon is nu 66 en gaat

minder werken. Eerder stopte
hij al met tekenen voor het FNV
Magazine, een andere vaste
opdrachtgever. Zijn extra vrije
tijd kan hij goed besteden in
zijn tweede thuis, Normandië.
“En voor het bezoeken van mijn
kinderen en kleinkinderen die
in het buitenland wonen. Daar
verheug ik me op.”
Collignons kijk op het nieuws
zal gelukkig nog wel drie keer
in de week in de Volkskrant te
zien blijven, zijn corebusiness.
“Dat blijf ik doen tot aan Sint
Juttemis.”

De AVS dankt Jos voor de lange
en fijne samenwerking. De
redactie neemt deze maand op
passende wijze afscheid van de
huistekenaar van de AVS. _
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thema _ onderwijs op ma at

m a at w er k  d o e t  c i j f er s

en  m ot i vat ie  s t i j g en

Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar

wiskunde op havo? Dat kan al binnen de

huidige regels. De meeste scholen – vooral

in het voortgezet onderwijs – durven

het bieden van maatwerk en daarmee

het loslaten van bepaalde structuren

nog niet aan. Maar zij die het doen zijn

lovend. “Leerlingen vinden het hier nu veel

plezieriger.” tekst daniëlla van ‘t erve

‘Dat je vrije tijd kunt verdienen,
geeft leer lingen enorme boost’

Over het thema

Vakken volgen op verschillende niveaus,
maatwerkdiploma’s: er wordt al volop
geëxperimenteerd met onderwijs op maat.
Juist ook in het voortgezet onderwijs. En er
blijkt al veel te kunnen binnen de huidige
regels. Toch zijn veel scholen huiverig om
bestaande structuren los te laten, terwijl het
de leermotivatie en ‘ontschotting’ ten goede
kan komen. De pioniers zijn enthousiast:
“Iedere school kan dit.”
Inclusief onderwijs is misschien wel de
meest pure vorm van Passend onderwijs
– op maat. Op een reguliere buurtbasisschool
in Gorinchem werken ze daar hard aan
– hulphonden en paarden niet geschuwd –
en kunnen ook kinderen met een grotere
zorgvraag terecht. “Sommigen zullen cognitief
niet veel leren, maar leren bijvoorbeeld zelf
te eten.”
Op – nieuwe – vernieuwingsscholen in het
funderend onderwijs staat maatwerk per
definitie hoog in het vaandel: individuele en
gepersonaliseerde leerroutes, niet denken in
leeftijdsgroepen maar in leerfases, eigenaar
zijn van je eigen leerproces. “Als teams
kansen zien en leidinggevenden zich richten
op veranderingen, kan het overal. Mits je een
visie, lef en doorzettingsvermogen hebt en de
omslag in stappen maakt.”
De gevolgen van maatwerk voor de overgang
tussen po en vo? “Een leerling die een
individueel leerpad volgt, moet dat bij de
finish kunnen afsluiten.” Een vo-school in
Tilburg creëerde zelfs een speciale ‘groep
9’, voor piepjonge leerlingen die op de
basisschool een of meer klassen oversloegen.
“Maar we zijn geen verlengstuk van de
basisschool.”

Een vaandeldrager spoort zijn paard dusdanig aan tot
volle galop dat de kleuren vervagen. Het logo van vmbo-
school Maarten van Rossem in Arnhem zegt volgens
directeur Freddy Sikkes alles over het belang van onder-
wijs op maat. “Elk kind heeft zijn eigen kleur; zijn eigen
talenten en mogelijkheden. Hoe meer je aansluit bij die
kleur, hoe steviger het op het paard gaat zitten en hoe
beter het de bewegingen kan sturen.”
Vier jaar geleden is de vmbo-school gestart met het
Kameleonproject. Net zoals een kameleon de kleur
aanneemt van de omgeving, past de school het niveau
van de lesstof aan bij de 550 leerlingen. Ze kunnen
vakken op een hoger of lager niveau volgen en vervol-
gens gedifferentieerd examen doen. Een leerling van
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m a at w er k  d o e t  c i j f er s

en  m ot i vat ie  s t i j g en

de beroepsbegeleidende leerweg kan bijvoorbeeld een
diploma halen met twee vakken op het kaderniveau en
twee op het niveau van de theoretische leerweg. “Leer-
lingen deden nu voor het eerst examens op verschillende
niveaus”, vertelt Sikkes. “Wij geloven erin, maar het blijft
natuurlijk wel spannend wat de resultaten* zullen zijn.”

Wel hoger, niet lager Sikkes was een van de drie
directeuren uit het voortgezet onderwijs die half april
mocht aanschuiven bij een rondetafelgesprek over
maatwerk met de Vaste Kamercommissie Onderwijs. De
Tweede Kamer stemde vervolgens in met een pilot waar-
bij vo-leerlingen expliciet het recht krijgen vakken op
een hoger niveau af te ronden en een maatwerkdiploma

‘Dat je vrije tijd kunt verdienen,
geeft leer lingen enorme boost’

te ontvangen. Er komt ook een experiment om leerlin-
gen die begaafd zijn in aanzienlijk wat vakken, toe te
laten tot een hoger niveau vervolgonderwijs, bijvoor-
beeld universiteit in plaats van hbo. Daarnaast loopt er
al een proef waarin meerdere scholen versneld vwo aan-
bieden. Het afsluiten van een vak op een lager niveau
ziet staatssecretaris Sander Dekker echter niet zitten.
Eerder adviseerde de Onderwijsraad ook al negatief:
het gevaar bestaat dat leerlingen lui worden en afzak-
ken naar een lager niveau of dat het diploma devalu-
eert. “Heel jammer”, vindt Sikkes, die ziet dat slechts
5 procent van de leerlingen een vak volgt op een lager
niveau. “Sommige kinderen hebben net een zetje extra
nodig. Als je slecht bent in wiskunde en steeds maar

Leerlingen met voldoendes
mogen een half uur later

beginnen op vmbo De Dyk.
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De kaders zijn duidelijk: alleen leerlingen die twee toets-
periodes achter elkaar voor een vak een 7,5 of hoger
halen, mogen dit vak op een hoger niveau volgen. Als een
leerling twee keer voor een vak een 5 of lager haalt, mag
hij dit op een lager niveau volgen. De docent neemt hierin
de beslissing. “Leraren zullen hiervoor veel beter moeten
kijken naar kinderen om te analyseren wat ze nodig heb-
ben en aankunnen”, vertelt Sikkes. “Bovendien krijgen ze
te maken met verschillende niveaus in een klas en zullen
ze dus moeten differentiëren. Iedereen heeft scholing
gehad in het goed om kunnen gaan met verschillen.”
Voor deze vernieuwing hoeven de bestaande klassen niet
op de schop. “Geleidelijk aan zullen we de structuur ver-
der loslaten”, verwacht Sikkes. “Het mooist is natuurlijk
als leerlingen hun eigen plan kunnen maken en bijvoor-
beeld een vak op havo- of vwo-niveau kunnen afsluiten.
Maar zover zijn we nog niet.”

Eigen rooster kiezen Op vmbo-school De Dyk in
Leeuwarden kan de leerling sinds dit jaar zijn eigen rooster
samenstellen waarin hij 20 procent van de lessen zelf mag
bepalen. Uit onderzoek naar de leesvaardigheid van leer-
lingen van de theoretische leerweg bleek dat het niveau
uiteenliep van basis tot vwo. “Als je ze dus allemaal dezelf-
de tekst geeft, zullen er zeker vijf leerlingen niets van
begrijpen en vijf anderen zullen zich doodvervelen”, vertelt
directeur Hawé van der Panne. “Dat de verschillen in één
vmbo-klas zo groot zijn, was echt een eyeopener.”
In Zweden zag hij het positieve effect van autonomie op
leerlingen, naast het aanpassen van de lesstof aan hun
niveau. Een leerling op De Dyk kan daarom nu zelf meer
of minder lessen kiezen in een bepaald vak, vooral gaan
bijspijkeren of juist het vak volgen waarin hij goed is en zo

een jaar eerder examen doen. Voor leer-
lingen die meer uitdaging zoeken, is er
de havo-route met meer zelfstandigheid
en minder controle en instructie. Verder
zijn de lestijden aangepast, zodat de
pubers kunnen uitslapen. De dag begint
om 9 uur, instructielessen en toetsen
zijn pas na 10 uur.
“Roostertechnisch komt er ontzettend
veel bij kijken”, erkent de directeur.
“Er moet rekening worden gehouden
met keuzes van leerlingen en de beper-
kingen hierin, maar ook dat de klassen
niet te vol raken. Drie programma’s zijn
nodig om dit alles goed te regelen, dus
als iemand een betere oplossing weet
hoor ik dat graag!”
Maar het resultaat is hoopvol: de moti-
vatie stijgt en de cijfers gaan omhoog.
Dat komt ook door het slimme belo-
ningssysteem dat de school heeft inge-
voerd: leerlingen met voldoendes mogen
namelijk een half uur later beginnen.

onvoldoendes haalt, raak je juist gedemotiveerd. En dat
kan doorslaan naar alle vakken. Terwijl als een leerling
dat vak op een lager niveau mag volgen, waardoor hij de
stof begrijpt, hij weer vertrouwen in zichzelf krijgt en
plezier in het leren. Vervolgens kan hij het misschien als-
nog weer op een hoger niveau afsluiten.”

Struikelblok Binnen de huidige regels is ook al veel
mogelijk om maatwerk te bieden, maar veel scholen zijn
huiverig. Vorig jaar deden nog geen 2.000 (1,16 procent)
van alle eindexamenleerlingen examen in een vak op een
hoger niveau. De organisatie vormt een groot struikel-
blok, blijkt uit een enquête van de VO-raad. Ook speelt
mee dat leerlingen maar een keer per jaar examen kun-
nen doen. Daarnaast is de manier waarop de inspectie
opbrengsten meet een belemmering. Het idee dat leerlin-
gen op hun eigen tempo vakken op verschillende niveaus
kunnen afsluiten, staat haaks op een opbrengstenmodel
dat uitgaat van gestandaardiseerde leerroutes en nomi-
nale opleidingsduur.
Vmbo-school Maarten van Rossem besloot klein te begin-
nen. Pas nadat een proef met honderd leerlingen positief
uitpakte, werd het project schoolbreed ingevoerd. Sikkes:
“Ondanks de hoge werkdruk kiest het team bewust voor
deze vernieuwing, omdat ze zien dat maatwerk werkt.”

Leerlingen van vmbo De Dyk kunnen zelf meer of minder lessen kiezen in een bepaald vak, om bij te
spijkeren of een jaar eerder examen te doen. Ook is er de havo-route, met meer zelfstandigheid en
minder controle en instructie.

‘dat  ze  o n g e m ot i ve e r d  z i j n  w i j t e n
w e a a n  d e  h o r m o n e n ,  m a a r  m i s s c h i e n
komt  h e t  w e l  om dat  w e  h u n
ze l fs ta n d i g h e i d  a f n e m e n’
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Volgens Jan Bos, directeur
van basisschool De Bras
in Den Haag en voormalig
docent aardrijkskunde, heb-
ben vo-scholen inderdaad
nog een slag te maken in
de aansluiting met het
basisonderwijs. De Bras is
gestart in 2002 en biedt
adaptief onderwijs waarbij
de ontwikkelingsvraag van
leerlingen centraal staat.
De 370 leerlingen werken
volgens een eigen planning
in verschillende ruimtes bij
verschillende leerkrachten.
De ontwikkeling wordt bij-

gehouden in een digitaal portfolio. Er zijn nagenoeg geen
methodes, leerkrachten geven geen cijfers en werken niet
met gestandaardiseerde toetsen. Het concept vraagt volgens
Bos een verregaande manier van loslaten. De leerlingen
doen het goed in het vo, het merendeel gaat naar havo/vwo.
Volgens de schoolleider hebben de leerlingen geen last van
de knip met de vo-school, waarin ze een bepaalde structuur
moeten volgen. “Onze leerlingen staan zo stevig in hun
schoenen en weten zo goed wat ze willen, dat het blijkbaar
geen probleem is.” Dat vo-scholen meer maatwerk willen
bieden, juicht Bos toe. “Als scholen dan ook goed kijken
naar welke leer- en ontwikkelingsbehoefte leerlingen bij
binnenkomst hebben, maakt dat de overgang veel minder
groot.” _

* De uitslag van de eindexamens was bij het ter perse gaan van
deze Kader Primair nog niet bekend.

Haal je een onvoldoende, dan
begint de lesdag om 9 uur met
een extra mentorles. “Dat je vrije
tijd kunt verdienen, geeft leer-
lingen een enorme boost”, ver-
telt Van der Panne. “Het aantal
onvoldoendes is in dit eerste half
jaar al met meer dan de helft
gedaald. De meeste leerlingen
willen namelijk niet naar school
als dat niet hoeft.”
Ondanks de organisatorische
worsteling raadt hij elke school
aan om over te stappen. “Iedere
school kan dit”, denkt Van
der Panne. “Van de school-
leider vraagt het daadkracht
om knopen door te hakken en
docenten moeten vooral leren
loslaten en vertrouwen op de
leerlingen. De rol van mentor
wordt belangrijker. Het goed
volgen en coachen van leerlingen in hun keuzes vraagt
om dagelijkse individuele begeleiding, daarom begint elke
dag met een half uur mentoraat. Ik zeg niet dat we nu
een ideale school zijn waar nooit meer een leerling uit de
les wordt gestuurd, maar leerlingen vinden het hier wel
plezieriger.”

Aansluiting basisonderwijs In het sectorakkoord
VO is afgesproken dat scholen aan het eind van dit
schooljaar een plusdocument meegeven waarop ze niet-
cognitieve vaardigheden als samenwerking, creativiteit
en ondernemerschap kunnen vermelden. Bijna een derde
van de scholen doet dit volgens de VO-raad al. “Het is goed
dat we meer dan alleen een cijfermatig overzicht kunnen
bieden”, vindt directeur Van der Panne die het document
ziet als een tussenvorm naar het werken met een portfo-
lio. “Het vervolgonderwijs krijgt meer inzicht in wat een
leerling kan en kan daar op aansluiten.”

De aansluiting met de basisschool vraagt volgens de
directeur wat dat betreft meer aandacht. “Kinderen heb-
ben daar al geleerd te plannen en zelfstandig te werken,
en dan krijgen ze op het vo een vast rooster en zetten
docenten het huiswerk voor ze in het digitale leerling-
volgsysteem”, zegt Van der Panne. “We denken veel te
veel voor ze. Dat ze ongemotiveerd zijn wijten we aan de
hormonen, maar misschien komt het wel omdat we hun
zelfstandigheid afnemen.”

thema _ onderwijs op ma at

Een leerling van de beroepsbegeleidende leerweg kan op vmbo-school Maarten van Rossem een
diploma halen met vakken op kaderniveau en op het niveau van de theoretische leerweg. Ze kunnen
vakken op een hoger of lager niveau volgen en vervolgens gedifferentieerd examen doen.

Jan Bos, directeur van
basisschool De Bras in Den
Haag (adaptief onderwijs) juicht
het toe als ook vo-scholen meer
maatwerk bieden.

‘d at  d e  v e r s c h i l l e n  i n  é é n
v m b o - k l a s  z o  g r o ot  z i j n ,  w a s
e c h t  e e n e y e o p e n e r ’
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thema _ onderwijs op ma at

in c l u sief  o n d erw i j s  in  g o r in c h e m

Passend onderwijs, met voor ieder kind onderwijs op maat. Waarbij ook kinderen met een

grotere zorgvraag terecht kunnen op een school in de buurt. In Gorinchem en omgeving

werken ze er hard aan. Inclusieve school KBS Mariëngaarde heeft al jaren geen leerling meer

doorverwezen. tekst lisette blankestijn

‘Nu staat hij af en toe op

uit zijn rolstoel’

“Kijk meester, van deze 190 plaatjes van vlaggen klop-
pen er twee niet!” Piet Vogel, coördinator van Experti-
secentrum Rotonde krabde zich even achter de oren.
Zoveel als deze hoogbegaafde leerling wist hij bij lange
na niet, van vlaggen. Wel wist hij dat de jongen naast
zijn hoge IQ ook autisme heeft. Toch draait ook deze
jongen gewoon met zijn klasgenoten mee op KBS Mari-
engaarde, een op het oog doorsnee buurtschool in een
modern gebouw in Gorinchem. Zo’n 460 leerlingen
volgen hier regulier (inclusief) basisonderwijs. Soms
zit een leerling even onder een tafel of vertoont ander

opvallend gedrag. “Ook kinderen die voorheen naar het
speciaal onderwijs zouden gaan, zijn welkom”, vertelt
Vogel.
Sinds 2005 werkt het samenwerkingsverband in de regio
Gorinchem onder zijn leiding hard aan meer inclusie:
open staan voor bijna alle leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en indicaties. Directeur van KBS
Mariëngaarde Theo Merkx: “We kijken naar de mogelijk-
heden. Het is bij ons geen ‘Nee, want’, maar ‘Ja, tenzij’.
We accepteren wat een kind niet kan en kijken naar
wat er wel mogelijk is.” Hij vertelt erover met een losse
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in c l u sief  o n d erw i j s  in  g o r in c h e m

‘Nu staat hij af en toe op

uit zijn rolstoel’

>

vanzelfsprekendheid. “Om dit te kunnen doen, moet
je het hart op de goede plaats hebben. Als je je jaren
zit af te strepen tot je pensioen, ben je niet geschikt
voor onderwijs, en zeker niet voor de inclusieve vari-
ant. Ook moet je erin geloven dat inclusief onderwijs
echt een meerwaarde heeft, vooral ook voor kinderen
zonder een expliciete zorgvraag. Het komt hun soci-
ale gedrag ten goede. Waarom zou je een kind met
Down wel in de wijk mogen tegenkomen, maar niet op
school? En waarom zouden wij leerlingen met bepaal-
de gedragsproblemen hier niet kunnen ontvangen?”

Van co-teaching naar teamteaching Het begon
allemaal met een pilot, elf jaar geleden. Twee kleuters
die normaliter niet naar een reguliere school zouden
kunnen: de een had het syndroom van Down, de ander
klassiek autisme in combinatie met hoogbegaafdheid.

Mariëngaarde plaatste hen in een klas waar al vier
andere kinderen met een grotere zorgvraag zaten. Piet
Vogel: “Er is niet gekozen voor klassenverkleining,
maar voor meer handen in de klas. We hebben twee
leerkrachten op die pilotgroep gezet en zijn met een
heel duidelijke structuur gaan werken. Daar plukt ieder
kind de vruchten van. Al deze leerlingen hebben op
Mariëngaarde de eindstreep gehaald.” Ondanks dat suc-
ces maakte de school de afgelopen jaren een switch, van
co-teaching (met per groep twee fulltime leerkrachten)

naar teamteaching. Vogel:
“Er worden leerkrachten
ingezet op plekken waar
dat nodig is.” Theo Merkx
haalt een A4 met gekleur-
de vakjes tevoorschijn:
het schoolrooster. Wat
opvalt: er zijn ook grotere
groepen, tot 32 leerlin-
gen. Bij elke groep staat
de naam van een leer-
kracht. “Meer dan de helft
heeft een master Special
Educational Needs”,
vertelt hij. “Ze werken
hard en willen zich voort-
durend ontwikkelen en
verdiepen in hun leerlin-

gen. Maar voortdurend twee leerkrachten op de groep
bleek niet nodig en is financieel onhaalbaar. Daarom
werken we veel met onderwijsassistenten en stagiai-
res. Zij worden ingezet waar ze op dat moment nodig
zijn. Een cruciale rol in ons inclusieve traject speelt de

intern begeleider. Dat is de spin in het web. Zorg, in
de breedste zin van het woord, voor iedere leerling:
dat is ons vertrekpunt. Ik ontken niet dat wat wij pro-
beren te doen wel eens lastig is. Als een kind een keer
gedragsmatig uit de bocht vliegt, zijn er collega’s om te
helpen. De ib’er springt in, of ikzelf, of iemand van de
administratie. Maar weet je wat pas echt lastig is? Zo’n
stout kind waarvan pa en ma niet willen weten dat het
stout is. Dat soort kinderen – of misschien juist hun
ouders – bezorgen ons pas echt veel werk.”

Op KBS Mariëngaarde in Gorinchem volgen zo’n 460 leerlingen regulier (inclusief ) basisonderwijs. De school staat open staan voor bijna alle
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en indicaties. Foto’s: Gideon van Eeden/Tafelberg films

“Ik spreek liever van Passend
ontwikkelen in plaats van
Passend onderwijs”, zegt
Piet Vogel, coördinator van
Expertisecentrum Rotonde.

h e t  s u c c e s  v a n  h e t  i n c l u s i e v e
c o n c e p t  v a lt  o f  s ta at  m e t  d e
d r i v e  v a n  d e  c o l l e g a’s
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Nu de school gewend is
aan het differentiëren bij
kinderen, doet ze dat ook
bij het personeel, legt
Vogel uit. “Ze hebben
een leerkracht met een
visuele beperking en een
onderwijsassistente die
moeilijk loopt. Zij kon bij
andere scholen vanwege
haar probleem niet eens
een stageplaats vinden!”

Grenzen In Oosten-
rijk zag Vogel dat
inclusief onderwijs

nog verder kan gaan. Een meisje lag op een matje in
de klas, met wat gekleurde plastic vormen om haar
heen. De andere kinderen waren met reguliere lesstof
bezig. Heeft dit zin, vroeg Vogel zich af. “Jawel”, zei
haar moeder. “Kijk maar: ze lacht en tilt nu soms
haar hoofd op!” Vogel: “Daarom spreek ik liever van
Passend ontwikkelen in plaats van Passend onderwijs.

van een 2-jarige, die hier een dag per week komt voor
sociale integratie. In het begin zat hij alleen maar in een
rolstoel, nu staat hij af en toe op. AVI-9 is niet voor ieder
kind de doelstelling.”
KBS Mariëngaarde heeft sinds de pilot geen enkele leer-
ling doorverwezen, aldus Merkx. “Maar ik kan niet alle
kinderen ongeacht hun beperking aannemen. Ik moet
immers een veilige setting bieden. Een kind dat ieder
moment met een schaar zijn klasgenoten te lijf kan
gaan, kan en wil ook ik niet plaatsen.”

Overgang naar vo Een andere grens ligt bij de over-
gang naar het voortgezet onderwijs. Merkx: “Dat kan
een probleem zijn. Het is erg afhankelijk van de school.
Juist als je groepen leerlingen bedient die qua cognitie
dichter bij elkaar zitten, zoals in het vo, zou je meer moe-
ten kunnen differentiëren. Wat we inderdaad soms van
ouders terug krijgen, is dat ze door ons een beetje ‘ver-
pest’ zijn. Dat er in het vo nog stappen gezet moeten wor-
den is evident, zoals dat ook voor onszelf geldt.” Vogel
vult aan: “Momenteel kijken we of we arrangementen
kunnen laten doorlopen in het vo. Enkele trajecten lopen
al door, maar worden nu nog bekostigd door het po.”

Schoolleider Theo Merkx: “AVI-
9 is niet voor ieder kind de
doelstelling.”

In het D.O.G.-project werkt een hulphond als co-trainer.

Sommige kinderen zullen cognitief niet veel leren, maar
leren bijvoorbeeld zelf te eten. Zo worden ze zelfstandi-
ger, dat is heel waardevol. Er is meer in het onderwijs
dan alleen een leerling van vmbo- naar havoniveau zien
te krijgen.”
Kinderen zoals het Oostenrijkse meisje op het matje
zijn er niet op Mariëngaarde, zegt Merkx. “Leerlingen
die heel veel medische verzorging nodig hebben, zoals
Mytyl-kinderen, kunnen we nog niet hebben. Maar we
hebben wel een leerling met het ontwikkelingsniveau

Merkx: “Waar het vo wellicht wat aan zou kunnen heb-
ben, zijn onze ervaringen met de korte lijn die er echt
moet zijn tussen school en de ouders van leerlingen
met een speciale zorgbehoefte. Inclusief onderwijs
heeft alleen kans van slagen als school en ouders samen
optrekken.” Expertisecentrum Rotonde maakte een film
voor ouders en onderwijsprofessionals in beide sectoren
over de overgang van leerlingen met een ondersteu-
ningsvraag naar het vo, met als thema ‘Diversiteit bin-
nen Passend onderwijs’. (zie Meer weten?)
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Draagkracht Het succes van het inclusieve concept
valt of staat met de drive van de collega’s. Daarnaast
helpt samenwerkingsverband De Driegang – waar
Expertisecentrum Rotonde onderdeel van is – bij het
creëren van mogelijkheden en voorzieningen. Het D.O.G.-
project, waarbij een hulphond als co-trainer werkt. Leren
met een paard. Lunchcafé. Veldleren in de natuur. “Ik
vind dat de lokale en landelijke overheid wel wat meer
mag doen. Mijn bestuur doet ook nog niet erg veel”, vindt
Merkx. Vogel: “We hebben iedereen nodig. Besturen,
directies, ib’ers, leerkrachten, ouders. Ik vind voor het
basisonderwijs de klassenvergroting echt een gevaar.
25 leerlingen zou het maximum moeten zijn, waarvan
dan 20 procent een speciale ondersteuningsbehoefte kan
hebben.” Hij heeft een diversiteitsmeter ontwikkeld, die
de draagkracht van een klas in beeld brengt. Want dat

Hoe die scholen hun onderwijs inrichten, verschilt.
“Wij bieden onderwijs op maat en daarom werken we
soms jaargroepdoorbrekend. Een slimme jongen is hul-
prekenmeester in een hogere groep. Maar er zijn scho-
len in onze regio die daarin veel verder gaan.”

Niet verplichten Ondertussen krimpt het speciale
onderwijs in Gorinchem. Vogel: “Er is nog een kleine
sbo-school en een so-school voor cluster 3 en 4. Geen
probleem, zo lang ze maar goede arrangementen aan-
bieden en doen wat het reguliere onderwijs niet kan.”
Een verplichtend karakter, waarbij alle reguliere
scholen inclusief onderwijs bieden past daar niet bij,
vindt Merkx. “Dat werkt contraproductief. Faciliteer
als overheid mee, dan komen er ook meer mogelijk-
heden.” Vogel: “Zou jij je je kind op een school doen
waarvan je bij de rechter hebt moeten afdwingen dat
het ernaartoe mag? Je moet als school uitzoeken wat
nodig is. Soms is dat duurder. Niet alles kan: kinderen
kunnen hier niet met dolfijnen zwemmen. Maar knuf-
felkarpers kan wel.” _

‘ k i n d e r e n  k u n n e n  h i e r  n i e t
m e t  d o l f i j n e n  z w e m m e n .  m a a r
k n u f f e l k a r p e r s  k a n  w e l ’

“Inclusief onderwijs heeft echt een meerwaarde, vooral ook voor kinderen zonder een expliciete zorgvraag.”

moge duidelijk zijn, meent ook Merkx: Mariëngaarde is
een gewone buurtschool. “We zijn geen verkapte speciale
basisschool. Ik krijg soms telefoontjes van ouders van een
kind met een speciale zorgvraag die hier helemaal niet
in de buurt wonen; die hebben gehoord dat wij kinderen
zoals de hunne wél opnemen.
Maar ik wil dat de school een afspiegeling is van de wijk.”
Vogel: “We streven naar thuisnabij Passend onderwijs.
Dat vraagt om een dekkend netwerk van inclusieve
scholen.”

m e e r  w e t e n ?
• Filmpje ‘Samen naar school, ja het kan!’ op

http://in1school.nl/in-de-praktijk/item/

film-samen-naar-school-ja-het-kan

• Op 23 september 2016 gaat een andere film in première

specifiek over de overgang van po naar vo in Passend

onderwijs. De twee leerlingen die centraal staan hebben

een bepaalde ondersteuningsvraag.

Trailer: https://youtu.be/9uzsCbAXRLw

Aanmelden: e.leijh@ec-rotonde.nl

15k ader prim air juni 2016

929910-02_015_13-Jun-16_11:38:16_walter



thema _ onderwijs op ma at

gepersonaliseerd onderwijs  op nieuwe vernieuwingsscholen

Vernieuwingsscholen laten zien dat het mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het

zich aanpast aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Bij basisschool De Verwondering

kiezen kinderen zelf voor het leesland, rekenwoud of fantasierijk. Op De Nieuwste School in

Tilburg doen leerlingen veel onderzoek en zijn zo eigenaar van hun eigen leerproces.

tekst jaan van aken

Twee papieren vliegtuigjes scheren door de hal van
basisschool De Verwondering in Lent. Verwondering in
optima forma, want de ‘piloot’ vraagt zich af waarom
het ene vliegtuigje harder gaat. Door de scherpere punt,
is na enig nadenken zijn conclusie. Het jongetje speelt
op leerplein 1 voor groep 1-3, dat hij deelt met 130 ande-
re kinderen. Hij had ook kunnen kiezen voor de ruimtes
leesland, rekenwoud of fantasierijk (creatieve vakken)
om het leerplein heen, want op De Verwondering

bepalen leerlingen hun eigen leerroute. “Kinderen
komen op school, kiezen iets en gaan aan de slag. Ze
hebben een gevoel van vrijheid, terwijl er toch een heel
duidelijke structuur onder zit en we veel voor hen bepa-
len. We sturen bij als leerlingen te vaak voor het leesland
of de bouwhoek kiezen”, legt schoolleider Jan Willem
Helmink uit.
Na leerplein 1 volgt leerplein 2 voor groep 4-5 en leer-
plein 3 voor groep 6-8. De school werkt in leerfases van

‘Denken in groepen zit maatwerk in de weg’
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Leerlingen uit de eerste twee jaar van de onderbouw van mavo,
havo en vwo zitten op De Nieuwste School bij elkaar. Dat geldt ook

voor die uit het derde jaar havo en vwo. Foto links: Dirk Jan Visser
(uit ‘Scholen om van te leren’)

Op De Nieuwste School in Tilburg (vo) geven
leerlingen vorm aan hun eigen leerproces door zelf
onderzoeksvragen te formuleren binnen een thema.

een half jaar in plaats van leeftijd, maar overweegt die
wat losser te hanteren. “Je denkt dan eigenlijk nog in
groepen, wat maatwerk een beetje in de weg zit. Het
grootste deel zal daarom na fase 6 in augustus naar leer-
plein 2 overgaan, maar als het voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling beter is wat langer te kunnen spelen op
leerplein 1 dan doen we dat.”
Een belangrijke rol is weggelegd voor het International
Primary Curriculum (IPC) voor de creatieve en zaakvak-
ken. Het IPC is gericht op individueel niveau, probleem-
oplossend, creatief denken en jezelf leervragen stellen.
“We werken met thema’s en bieden veel levensechte
materialen aan. Zoals een winkel met boodschappen en
kassa bij het thema voeding”, vertelt Helmink.

De Nieuwste School Ook bij De Nieuwste School in
Tilburg (vo) geven leerlingen vorm aan hun eigen leerpro-
ces door zelf onderzoeksvragen te formuleren binnen een
thema van zes weken. Vervolgens doen ze in de onder-
bouw 10 uur per week onderzoek binnen de leergebieden

humanics, science en arts. “Leerlingen krijgen eerst
basislessen van expertdocenten over wat iedereen moet
kennen en kunnen binnen een thema. Bij ‘eten’ gaat
het bij arts over portretten en stillevens, bij science over
voedselvertering en het lichamelijk stelsel en bij humanics
leren leerlingen hoe de Turkse bakker en Poolse winkel
hier gekomen zijn”, vertelt Bas Leijen, manager leerjaar 1
en docent humanics.
Vervolgens bepalen ze met hun mentor hun onderzoeks-
vraag. “Leerlingen hebben niet helemaal de vrije hand, ze
krijgen de keuze binnen een thema. Het onderzoek is een
verrijking van de basisstof en het thema is een kapstok.
Je kunt via ‘eten’ bij vluchtelingen uitkomen. Een meisje
interviewde een vluchteling omdat ze wilde weten wat
hij meemaakt tijdens zijn reis en verwerkte dat tot een
poster of filmpje om het antwoord aan de klas te presen-
teren.” De overige uren zijn bestemd voor geletterdheid,
linguistics (vreemde talen), gecijferdheid, sport & bewegen
en mentoruren. “We noemen dat geen Nederlands of wis-
kunde omdat we proberen aan te sluiten bij het thema
door bij geletterdheid bijvoorbeeld aandacht te besteden
aan interviewvragen”, verklaart Leijen.
Zowel De Verwondering als De Nieuwste School staan
in de uitgave ‘Scholen om van te leren’ van Kennisnet,
onder redactie van Frans Schouwenburg. Het bevat in
totaal acht portretten van vernieuwende scholen die

‘ n i e u w e  s c h o l e n  k u n n e n  h u n
o n d e r w i j s c o n c e p t  g r ot e n d e e l s
z e l f  b e pa l e n .  d at  i s  e e n  e n o r m
vo o r d e e l ’

‘Denken in groepen zit maatwerk in de weg’
talenten van individuele leerlingen ontwikkelen. Schou-
wenburg wil laten zien dat het mogelijk is maatwerk voor
leerlingen te realiseren en hoopt andere scholen te inspi-
reren. “Deze acht scholen hebben allemaal een andere
oplossing gevonden om echt gepersonaliseerd onderwijs >
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aan te bieden”, zegt hij. “In grote lijnen heb je vijf knop-
pen om te differentiëren: inhoud, resultaat, proces, leer-
middelen en tijd. Alle scholen zetten een of meer van die
knoppen in. De resultaten van de acht scholen zijn goed,
sommige zijn zelfs heel sterke scholen.”

Wettelijke grenzen De scholen konden hun onder-
wijsconcept binnen (wettelijke) grenzen grotendeels zelf
bepalen omdat het alle acht nieuwe scholen waren. “Dat
is een enorm voordeel”, denkt Schouwenburg. Helmink
van De Verwondering bevestigt dat: “Doordat we vanaf
nul zijn begonnen, was er weinig weerstand bij ouders,
want ze kiezen voor het concept. De kerndoelen zijn vrij
algemeen en daardoor niet moeilijk om aan te voldoen.

Kinderen leren bij ons veel meer.” De Nieuwste School
kwam tot het onderwijsprogramma door terug te redene-
ren vanuit de exameneisen en kerndoelen voor de onder-
bouw, legt Leijen uit. “We hebben gekeken hoe we die
eisen en doelen binnen de thema’s konden inpassen.”
Ze liepen daarbij soms tegen – onder meer wettelijke

– grenzen aan. Leijen merkt op dat er geen examen
humanics of science bestaat. “In de bovenbouw bieden
we daarom reguliere vakken aan en dat maakt vakover-
stijgend onderzoek lastiger te organiseren.” Schouwen-
burg verwacht dat maatwerk vroeg of laat tot flexibele
examens zal leiden. “Een leerling die een individueel
leerpad volgt, moet dat bij de finish kunnen afsluiten.”
Helmink zou het IPC in het Engels willen geven. “Ik mag
wel Engelse les geven, maar geen les in het Engels. Ook
vind ik dat er nog steeds excessief veel aandacht is voor
taal en rekenen.”
Leijen vindt niet dat maatwerk belemmerd hoeft te
worden door de ‘schotten’ tussen de verschillende onder-
wijsniveaus in het vo en dat er minder aandacht is voor
maatwerk ‘aan de onderkant’. “Bij ons zitten leerlingen
uit de eerste twee jaar van de onderbouw van mavo, havo
en vwo bij elkaar. Dat geldt ook voor die uit het derde
jaar havo en vwo. Wij vragen van docenten dat ze diffe-
rentiëren op mavo-, havo- en vwo-niveau door te werken
met instructiegroepen en flipping the classroom (klassieke
instructie online thuis volgen; huiswerkopdrachten, pro-
jecten en leervaardigheden in de les, red.). Een leerling
kan makkelijk een vak op een ander niveau volgen.”
Leerlingen hebben niet zo’n moeite met meer of juist
minder maatwerk bij de overstap binnen het funderend
onderwijs, merken de twee schoolleiders. Schouwenburg
is wat sceptischer: “Het is wachten tot basis- en middelba-
re scholen elkaar vinden in doorlopende leerlijnen. Veel
vo-scholen beginnen het eerste jaar opnieuw.”

Op basisschool De Verwondering in Lent kiezen kinderen zelf voor het leesland, rekenwoud of fantasierijk. Foto: Dirk Jan Visser (uit ‘Scholen om van te leren’)

‘ l e e r l i n g e n  h e b b e n  e e n  g e vo e l  v a n
v r i j h e i d ,  t e r w i j l  e r  to c h  e e n  h e e l
d u i d e l i j k e  s t r u c t u u r  o n d e r  z i t ’
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Duidelijke visie op ict Schouwenburg merkt dat
ict bij vernieuwende scholen een minder prominente rol
heeft dan verwacht. “Tegelijkertijd hebben ze een veel
duidelijker visie op ict dan reguliere scholen. Ze heb-
ben veel rijke leeropdrachten ontwikkeld, waarbij devices
een vanzelfsprekend onderdeel zijn.” De Verwondering
en De Nieuwste School zien ict als middel om tot leren
te komen. Helmink: “Je zou maatwerk kunnen leveren
zonder ict, maar dat willen we niet omdat het een toege-
voegde waarde heeft. Leerlingen werken in een hybride
omgeving: uit boeken, op papier, met tablets, laptops
en software die draait op alle besturingssystemen, waar-
mee ze thuis ook werken.” Bij De Nieuwste School heeft
iedere leerling een laptop. Leijen: “Al het – veelal door
docenten zelf ontwikkelde – materiaal bieden we aan
via Magister. We werken weinig via bestaande digitale
methodes, programma’s of apps.”

Echt adaptief materiaal is nog schaars. “Adaptief mate-
riaal geeft nog steeds vooral aan dat iets goed of fout is,
en niet wat een leerling niet begrijpt. Als je kinderen op
de voet wilt volgen, faalt het huidige aanbod nog”, zegt
Schouwenburg.

Toepasbaar “Als schoolleiding is het belangrijk
open te staan voor initiatieven van het team en hen zelf
verantwoordelijkheid te laten nemen,” vindt Leijen van
De Nieuwste School. Als schoolleider is Helmink van De
Verwondering veel met de beheersmatige en beleidskant
bezig. “Dat is soms een spanningsveld, want mijn kracht
ligt bij de onderwijsinhoud. Ik observeer graag op het
leerplein, praat met kinderen en leerkrachten. Die zaken
neem ik mee naar het ontwikkelteam om vandaaruit
actie te ondernemen.”
Schouwenburg, Helmink en Leijen denken alle drie dat
maatwerk goed toepasbaar is op reguliere scholen. Leijen
ziet steeds meer scholen werken met onderzoeksvragen.
“Een docent moet durven het boek los te laten. En om
thematisch en vakoverstijgend te werken, zul je met
collega’s moeten overleggen.” Helmink denkt wel dat
het moeilijk is. “Je krijgt te maken met weerstand van
leerkrachten, ouders en kinderen. Maar het kan wel,
als je een visie, lef en doorzettingsvermogen hebt en in
stappen de omslag maakt.” Schouwenburg: “Je moet met
leraren in gesprek over hun pedagogische ambities: hoe
wil je zijn als leraar en hoe krijg ik dat voor elkaar? Als
teams kansen zien en leidinggevenden zich richten op
veranderingen, dan kan het.” _

m e e r  w e t e n ?
De uitgave ‘Scholen om van te leren’ onder

redactie van Frans Schouwenburg is te

downloaden via www.kennisnet.nl/artikel/

scholen-om-van-te-leren

thema _ onderwijs op ma at

Bij De Nieuwste School heeft iedere leerling een laptop en ontwikkelen docenten het lesmateriaal veelal zelf.

‘ j e  z o u  m a at w e r k  k u n n e n  l e v e r e n
z o n d e r  i c t ,  m a a r  d at  w i l l e n  w e  n i e t
o m d at  h e t  e e n  to e g e vo e g d e  w a a r d e
h e e f t ’
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Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt u op weg naar een IKC. Het ondersteunt
bij o.a. visieontwikkeling, het inhoudelijk
curriculum, bedrijfsvoering, juridische
aspecten en huisvestingsvraagstukken. Het
Landelijk Expertisepunt Kindcentra bestaat uit
een netwerk van professionals met ieder hun
eigen expertise. Kennis die nodig is voor de
transitie naar een IKC én die rust geeft. Een
fijne wetenschap in een complex traject.

www.expertisepuntkindcentra.nl

“Onze vraag was hoe wij een impuls kunnen
geven aan onze leerlingen, hun ouders en de
wijk. Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt ons na te denken over de do’s en don’ts
bij de ontwikkeling van een IKC. Zij schetsen
een context, houden een spiegel voor en
benadrukken de gezamenlijkheid.”

Onno Hoekstra, directeur obs De Vlindervallei,
Amersfoort

Het IKC is de scHool
van de toekomst!
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan.

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

in Zo kan het ook!: Het Odulphuslyceum in Tilburg startte begin dit schooljaar

met ‘groep 9’. Piepjonge bruggies die het basisonderwijs versneld hebben

doorlopen, komen eerst in een kleine, veilige groep met een aangepast

curriculum. tekst vanja de groot

“We zien steeds meer versnel-

lers het voortgezet onderwijs

instromen. Landelijk gaat

het momenteel om bijna

10 procent”, vertelt conrector

vwo Marianne Dillen van het

Odulphus. “Maar in het tweede

of derde jaar van de middelbare

school gaat het vaak mis”, sig-

naleert ze. Het brein van deze

kinderen zit sociaal-emoti-

oneel nog niet op het level

van hun oudere klasgenoten.

“Ze raken het contact met

de groep kwijt, de motivatie

daalt. Doubleren is fnuikend.

Met groep 9 willen we dit voorkomen.”

Medebedenker Dillen overlegde met een

klankbordgroep uit het primair onderwijs

(waaronder schoolleiders) en het ministerie

over het initiatief, dat een pilotstatus kreeg.

De huidige zeventien 10- en 11-jarigen

krijgen les in een vast, eigen lokaal. De

docenten bieden daar hun lesstof gecom-

primeerd aan. Dillen: “Zo ontstaat ruimte

voor dagelijkse mentorbegeleiding en extra

vakken zoals Chinees en onderzoeksvaardig-

heden.” Alleen gym en beeldende vorming

volgt groep 9 in andere ruimten, samen met

leerlingen van de reguliere gymnasiumbrug-

klassen. Evenals twee keer per week buiten-

curriculaire keuzevakken als yoga of drama.

De jonge brugklassers, die vaak helemaal

uitgekeken en niet meer happy zijn op (het

einde van) de basisschool, vinden al snel

hun draai in groep 9. “Er zijn vriendjes en

vriendinnetjes gemaakt, ze kunnen lachen

om elkaars grappen. Een feest van herken-

ning, na jaren tussen de oudere klasge-

noten.” Naast plezier doen Dillen en haar

team er alles aan om ook de motivatie hoog

te houden. “Maatwerk is daarbij het parool.

Iedere leerling heeft een Chromebook en

werkt op zijn eigen tempo. Een aardver-

schuiving voor de traditionele vwo-afdeling

van het Odulphus”, aldus de conrector. De

leerlingen pasten overigens zelf de methode

voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan.

“Ze vonden het te kinderachtig”, lacht

Dillen.

Valkuilen zijn er ook. “We zijn er nog niet

van overtuigd of het selectiecriterium,

versnelde leerlingen met vwo-advies, het

juiste is. Hoogbegaafde leerlingen die geen

klas(sen) hebben overgeslagen komen nu

niet in aanmerking, terwijl ze heel goed

in groep 9 zouden passen”, meent Dillen.

Binnen haar team stuitte de conrector

aanvankelijk op uiteenlopende

reacties. Van ‘we gaan hier toch

geen basisschool starten’ tot

enthousiaste docenten. Die laatste

groep geeft les aan de jonge bol-

lebozen. “Het is een bewerkelijk

en arbeidsintensief traject. Een les

voorbereiden kost bijvoorbeeld

drie keer zoveel tijd als normaal.

Het met elkaar delen van opgedane

kennis maakt het wel steeds mak-

kelijker. En docenten leren ook van

de leerlingen. Het is ook voor hen

een soort speeltuin.”

Groep 9 kent geen overgangen tus-

sen de vervolgleerjaren in de onder-

bouw en indien nodig mogen de leerlingen

er vier jaar over doen. Dillen: “Daarvoor

krijgen we dispensatie van de onderwijsin-

spectie.” Een deel van de lestijd komt niet

uit de les- maar de takenformatie. “Het is

een dure club, maar met de opstartsubsidie

van de gemeente is het behapbaar en hoe-

ven we geen extra ouderbijdrage te vragen.”

Inmiddels zijn er vijf andere vo-scholen

komen kijken die ook (gaan) starten met

een groep 9. “We zoeken nog wel naar een

andere naam, het is immers geen verleng-

de van de basisschool.” Dillen hoopt dat ze

het flexibele onderwijsconcept uiteindelijk

in de hele onderbouw van de vwo-afdeling

kan uitrollen. “Dan is een groep 9 wellicht

overbodig.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook!’

veilige brugklas
voor versnellers

Conrector Marianne Dillen in gesprek met groep 9-leerlingen op de
relaxbank achter in hun eigen lokaal. Foto: Verbeeld/Erik van der Burgt
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Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt u op weg naar een IKC. Het ondersteunt
bij o.a. visieontwikkeling, het inhoudelijk
curriculum, bedrijfsvoering, juridische
aspecten en huisvestingsvraagstukken. Het
Landelijk Expertisepunt Kindcentra bestaat uit
een netwerk van professionals met ieder hun
eigen expertise. Kennis die nodig is voor de
transitie naar een IKC én die rust geeft. Een
fijne wetenschap in een complex traject.

www.expertisepuntkindcentra.nl

“Onze vraag was hoe wij een impuls kunnen
geven aan onze leerlingen, hun ouders en de
wijk. Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt ons na te denken over de do’s en don’ts
bij de ontwikkeling van een IKC. Zij schetsen
een context, houden een spiegel voor en
benadrukken de gezamenlijkheid.”

Onno Hoekstra, directeur obs De Vlindervallei,
Amersfoort

Het IKC is de scHool
van de toekomst!
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Focus op
schoolfinanciën

HORLINGS Onderwijsaccountants is meer dan een handtekening. Wij combineren vakkennis
met actuele branchekennis om onderwijsinstellingen goed te bedienen.
De controle van uw jaarrekening doen wij dan ook net iets beter dan hoe u gewend bent, tegen
een scherpe prijs. Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020 - 570 02 00.

Bezoek ook eens onze site www.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.

HORLINGS

AMSTERDAM
Jozef Israëlskade 46
NL-1072 SB Amsterdam
T +31 (0)20 570 02 00

HEEMSTEDE
Bronsteeweg 10
NL-2101 AC Heemstede
T +31 (0)23 516 06 20horlings nl
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HOE VEILIG
IS UW

SCHOOL?

www.arbomeester.nl

breng arbo-risico’s
eenvoudig in kaart
Maak met behulp van de Arbomeester een risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E), om alle risico’s in

en om uw  school te inventariseren en te evalueren.

Daarmee zorgt u voor een gezonde en veilige 

werkomgeving voor al uw medewerkers.
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www.andereschooltijden.nl
info@andereschooltijden.nl - 06 22406048

Objectief en onafhankelijk

Maatwerk

Ruime ervaring

Procesbegeleiding en ondersteuning
voor basisscholen die nieuwe

schooltijden overwegen
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pa ssend onderwijs

Sociale veiligheid op school
– een voorwaarde voor Passend
onderwijs – moet meer zijn dan een
veiligheidsplan in een ordner, dat
hooguit gebruikt wordt op het moment
dat er een calamiteit is, vindt Marij
Bosdriesz. De ambassadeur sociale
veiligheid: “Het moet leven in de
hoofden en het handelen van het
team, de ouders en de leerlingen.”
Vanaf 1 augustus geldt het toezicht op
de wet ‘Veiligheid op school’.

tekst larissa pans

“Stel: tijdens elke teamvergadering ruimt

de schoolleider tien minuten in voor het

agendapunt ‘Wat zou je doen als…?’. Wat

zou je doen als een leerling in de tang zit

van een loverboy? Als een leerling thuis

geslagen wordt? Als radicalisering dreigt?

Discussieer met elkaar over één zo’n casus,

spreek een bepaalde lijn af en ga dan

door naar de lopende zaken”, zegt Marij

Bosdriesz. “Bij een volgende vergadering

bespreek je kort een nieuwe casus.” De

ambassadeur sociale veiligheid heeft dit

advies van scholen die hier naar tevreden-

heid mee werken en geeft het regelmatig

door aan andere scholen die bij haar te

rade gaan. “Onder de ‘Wat als’-vraag ligt

de kwestie: weet iedereen wat je dan moet

doen? Wat zijn de gezamenlijke normen en

waarden en hoe handelen we daarnaar?

Een regelmatig en terugkerend gesprek is

nodig om eenduidigheid te krijgen in het

handelen.”

Pestpreventie
Scholen móeten zich wel verhouden tot

het thema sociale veiligheid, want per

1 augustus 2015 is voor scholen uit het

basis-, voortgezet en speciaal onderwijs de

wet ‘Veiligheid op school’ ingegaan. Kern

is dat scholen zorg moeten dragen voor

de sociale, psychische en fysieke veilig-

heid van leerlingen. Dat vraagt om beleid.

Scholen moeten iemand aanwijzen die het

antipestbeleid coördineert en die fungeert

als aanspreekpunt voor pesten. Ook

moeten ze jaarlijks met een monitor de vei-

ligheidsbeleving van leerlingen meten. Het

toezicht op deze wet gaat in per 1 augustus

2016. Bosdriesz: “De meeste scholen

maken hun vertrouwenspersoon of school-

contactpersoon het aanspreekpunt voor

pesten, omdat die al een grote rol speelt

bij het bespreken van vertrouwelijke zaken

en klachten. Maar op sommige scholen kan

iemand anders die rol weer beter vervullen.

Je hoopt altijd dat leerlingen en ouders

eerst naar de leraar of mentor stappen.”

Uit de Staat van het Onderwijs 2014/2015

blijkt dat 10 tot 15 procent van de leerlingen

zich onveilig voelt op school. Scholen die

preventief beleid voeren doen het beter.

Sociale veiligheid begint en eindigt met het

pedagogisch klimaat, stelt de ambassadeur.

“We hebben de neiging om te focussen op

zaken die mis dreigen te gaan, zoals pesten.

Dat is vaak een belangrijke aanleiding voor

scholen om de hulp van een ambassadeur

sociale veiligheid in te roepen. Maar het

gaat om preventie, door het scheppen van

een goed pedagogisch klimaat. Pesten

vindt altijd plaats in een context; de groep,

de school. Scholen denken vaak: met ons

pedagogisch beleid zit het wel goed, daar

hebben we het ooit over gehad en daar heb-

ben we geen omkijken meer naar.” Maar het

‘sociale veiligheid vergt
goed pedagogisch klimaat’

verwerven en behouden van een veilig peda-

gogisch klimaat is hard werken. “In zo’n

klimaat voelen kinderen zich daadwerkelijk

welkom en gezien. Een school moet de

leerlingen echt kennen, meer weten dan ‘hij

staat een 6 voor aardrijkskunde’. Leraren

zijn op de hoogte van de thuissituatie, de

talenten én hebben hoge verwachtingen

van een leerling. Daarnaast is het belangrijk

leerlingen mede-eigenaar te maken van

de gang van zaken op school. Ook met

kinderen van vijf jaar kun je al samen regels

maken over gewenst en ongewenst gedrag

in de klas en op het schoolplein en deze

uitbeelden in pictogrammen. Dan leg je al

van jongs af aan de basis voor betrokken-

heid en elkaar aanspreken. In zo’n klimaat

wordt pesten of seksueel misbruik eerder

gesignaleerd en aangepakt. Het merendeel

van pestgedrag ziet een leraar namelijk niet.

Je hebt de medewerking van leerlingen én

ouders nodig.”

Sociale veiligheid werkt alleen als het een

gezamenlijk gedragen aanpak is, verankerd

in de praktijk, aldus Bosdriesz. “Er zullen

altijd incidenten blijven, maar als het goed

is weet je in een samen lerend team vanzelf

wat je moet doen. Ik zie de wet ‘Veiligheid

op school’ als een belangrijke impuls voor

scholen om nog eens goed te kijken naar

hun eigen veiligheidsbeleid.” _

a m b a s s a d e u r  s o c i a l e  v e i l i g h e i d

Het ambassadeurschap sociale veiligheid is ingesteld

door de PO-Raad en VO-raad en wordt uitgevoerd door

de Stichting School en Veiligheid, in het kader van de

wet ‘Veiligheid op school’. Er zijn vier ambassadeurs,

Marij Bosdriesz is een van hen. “We zijn oproepbaar,

bieden scholen één gratis gesprek aan over hun sociale

veiligheidsbeleid. De aanleiding kan een hardnekkig

veiligheidsprobleem op school zijn; racisme, radicalisering,

agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten.” Bosdriesz

schreef mee aan het Model Veiligheidsplan voor de

sectorraden en adviseert scholen, besturen en samenwerkingsverbanden op het

gebied van Passend onderwijs, samenwerking met jeugdhulp en sociale veiligheid.

www.schoolenveiligheid.nl
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c ao  p o 20 16 – 20 17

In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland

lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de

natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord voor de CAO

PO. AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest zijn blij met de

resultaten. “Met dit akkoord kunnen zowel het openbaar als het bijzonder

onderwijs goed aan de slag.” tekst marijke nijboer

Salarisgroei,
voor het eerst
sinds 2008

Aan het akkoord ging een ingewikkeld schaakspel vooraf.
“We zijn dan ook vooral blij dat er een akkoord lígt”, zegt
Harry van Soest. Natuurlijk vertegenwoordigden de partij-
en aan tafel uiteenlopende belangen. Maar er moest ook
worden gedeald met ingewikkelde onderwerpen, zoals de
Wet Werk & Zekerheid (WWZ) die zal gaan gelden voor
het bijzonder onderwijs. Verder verhoogde het ABP tus-
sendoor nog eens de pensioenpremie.
Paul van Lent: “Het allerbelangrijkste dat we voor het
primair onderwijs konden veiligstellen voor 2016 is dat
de salarissen weer gaan groeien, voor het eerst sinds
2008. Wanneer deze cao wordt vastgesteld, kan het loon-
ruimteakkoord worden uitgevoerd. Daarmee kunnen alle
werknemers in het po een loonsverhoging tegemoet zien
van 5,05 procent. Deze geldt vanaf 1 januari 2016, maar
om de schijn te vermijden dat de nog lopende cao wordt
opengebroken, laten we de nieuwe cao ingaan op 1 juli
2016.” De loonsverhoging voor de eerste zes maanden
van 2016 wordt in één bedrag uitgekeerd.

Pensioenpremie en WWZ Tijdens de onderhan-
delingen kwam ineens het bericht dat het ABP de pen-
sioenpremie tussentijds met 1 procent ging verhogen.
Van Lent: “Dan zou van die 5,05 procent weer 1 procent
afgaan om de ABP-premie te betalen. Alle sectoren heb-
ben toen samen een brief geschreven aan de regering.
Met als resultaat dat de regering die 1 procent eenmalig
gaat compenseren.”
Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet Werk & Zekerheid voor
het bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs valt
buiten deze wet, omdat hier niet wordt gewerkt met
arbeidsovereenkomsten, maar met eenzijdige overeen-
komsten die voortvloeien uit de Ambtenarenwet. De
AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad vinden deze
tweedeling ongewenst en hebben minister Asscher van
Sociale Zaken & Werkgelegenheid verzocht om het
onderwijs buiten de WWZ te laten – zonder succes. “Alle
sociale partners aan de onderhandelingstafel vonden
dit een omissie van de wetgever. Die heeft onvoldoende
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stilgestaan bij het effect voor het primair onderwijs”,
zegt Van Soest.
Maar ze hadden het ermee te doen. Er moest flink worden
onderhandeld om de situatie op het gebied van invalwerk
goed te regelen. Ook hier speelden tegengestelde belangen
mee: de werkgevers wilden zoveel mogelijk flexibiliteit, de
vakbonden bewaakten de belangen van de werknemers.
Van wie bijvoorbeeld niet verwacht mocht worden dat zij
de hele week bij de telefoon wachten op een oproep voor
een paar uur. Afgesproken is dat elk schoolbestuur vervan-
gingsbeleid opstelt met instemming van de PGMR. Daarbij
wordt benoemd hoe de vervanging wordt georganiseerd en

met welk type contracten. In overeenstemming met de
WWZ is het plafond verhoogd voor vervangers van col-
lega’s met lesgevende taken: zij krijgen maximaal geen
drie maar zes contracten, en werken maximaal geen 24,
maar 36 maanden. Deze en andere details van het ver-
vangingsbeleid worden voorjaar 2017 geëvalueerd.

Het meest haalbare De inzet van de bonden was
om waar het kan te zorgen voor vaste benoemingen,
voor de hele po-sector. Van Lent: “Het openbaar onder-
wijs is wat minder aan handen en voeten gebonden bij
de keuze van een type contract. Het bijzonder onderwijs
is door de werking van de WWZ niet altijd in staat om
voor werkgevers het risico af te dekken van de verplich-
ting om mensen langer te moeten betalen. We hebben
het meest haalbare bedacht en vastgelegd in het onder-
handelaarsakkoord. Ik denk dat er nu een akkoord ligt
waarmee zowel het openbaar als het bijzonder onder-
wijs goed aan de slag kan.”

AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest. Foto: Hans Roggen

e r  m o e s t  f l i n k  w o r d e n
o n d e r h a n d e l d  o m  d e  s i t u at i e  o p
h e t  g e b i e d  v a n  i n v a lw e r k  g o e d
t e  r e g e l e n
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Op elk moment in het jaar af te nemen

Toegelaten door de Onderwijsinspectie

COTAN-ok en goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

www.boomtestonderwijs.nl/svt

Bestel een gratis informatiepakket
of maak een afspraak met ons bij u in huis!

Kies voor het andere
leerlingvolgsysteem

info@boomtestonderwijs.nl (020) 524 45 14
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Vanwege de invoering van de WWZ voor het bijzonder
onderwijs wilden de bonden opnieuw een beroepsmo-
gelijkheid regelen. De bestaande commissies van beroep
zijn namelijk niet langer bevoegd. Voor schoolleiders
die te maken krijgen met bijvoorbeeld een disciplinaire
maatregel, schorsing, een niet gekregen promotie of
ongewilde overplaatsing is de beroepsmogelijkheid nu
weer gegarandeerd.

Ook wat betreft de scholing van schoolleiders is er suc-
ces geboekt. Dit bedrag wordt verhoogd van 2.000 naar
3.000 euro per leidinggevende. Van Lent: “Dat is een
belangrijk winstpunt voor het scholenveld. Professiona-
lisering is heel belangrijk en daar is geld voor nodig. Het
hiervoor beschikbare bedrag is opgehoogd van ruim 22
miljoen naar 29 miljoen euro in 2016. Daarnaast kun-
nen schoolleiders natuurlijk ook nog een beroep doen
op de reguliere professionaliseringsgelden die schoolbe-
sturen ter beschikking stellen.”

Ww ‘gerepareerd’ Van Soest: “We zijn ook blij dat
de sociale voorzieningen redelijk gehandhaafd blijven.
We hebben de ww ‘gerepareerd’; die blijft op 38 maan-
den.” Van Lent: “We hebben voor iedereen kunnen
bewerkstellingen dat op het moment dat je dreigt werk-
loos te worden, er faciliteiten beschikbaar zijn. Bij jonge
mensen ligt daarbij de nadruk op het helpen ‘van werk
naar werk’, voor de middengroep is er een loopbaantra-
ject. Voor 57-plussers is er een vangnet. Wanneer het
echt moeilijk wordt om aan nieuw werk te komen, is er
een voorziening om op redelijke wijze het hoofd boven
water te houden.”
Ook hier botsten de verschillende belangen. Werkgevers
wilden hun verplichtingen zo kort en zo laag mogelijk
houden; de werknemersorganisaties wilden een goed
vangnet regelen tot aan de aow-periode. De regeling is
minder riant dan de vorige maar nog fatsoenlijk, vinden
de AVS-onderhandelaars. Van Soest: “Dit moest bud-
getneutraal worden uitgevoerd. We hadden een stukje
te repareren. De huidige WOPO-regeling (werkloos-
heidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs)
loopt tot 65 jaar, maar de aow-gerechtigde leeftijd is
voor de huidige generatie werknemers immers al in de

richting van 67 jaar opgeschoven. Dat gat van twee jaar
moesten we dus zien te repareren. Daarvan hebben we
gezegd: akkoord, maar dan heb je aan de voorkant iets
in te lopen, startend op 53-jarige leeftijd. We konden
echter niet zomaar naar 55 jaar gaan, want dit is een
dure fase. Mensen zitten verder in hun loopbaan en
verdienen meer. Deze leeftijd moest dus worden opge-
hoogd. Al onderhandelend zijn we met elkaar op 57 jaar
uitgekomen. De WOPO start nu tien jaar voor de aow-
gerechtigde leeftijd: dat is een mooi resultaat. Mocht
de aow-leeftijd nog veranderen, dan gaat de startleeftijd
van de WOPO flexibel meebewegen. Dat is denkbaar,
want er is volop beweging in de pensioenwereld.”
Wie ondersteuning nodig heeft om te kunnen werken,
valt onder de Participatiewet. Ook voor het onderwijs-
veld geldt een inspanningsverplichting om deze mensen
aan werk te helpen. De nieuwe CAO PO legt dat vast, en
regelt dat ook deze mensen met een arbeidsbeperking
kunnen doorgroeien in hun salaris. Op deze groep werk-
nemers is ook de WOPO-regeling van toepassing.

Beleidsarme cao Al wordt er een boel geregeld in
de CAO PO 2016–2017, Van Soest typeert dit document
als ‘beleidsarm’. “We hebben het in deze cao gezocht
in de beperking. Dat hebben we gedaan omdat in de
nu nog lopende cao een hoop dingen in gang zijn gezet
waar het veld rust voor nodig heeft om deze verder
vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan de 40-urige
werkweek of aan de keuze tussen het basis- en overleg-
model. Vroeger was dit soort dingen helemaal dicht-
getimmerd. Nu mag het veld daar zelf meer vorm aan
geven. Achterover leunen en wachten op een maatregel
van OCW is niet meer aan de orde. We wennen er in
het onderwijs langzamerhand aan om zelf dingen te
regelen. Maar er is wel tijd nodig om dat goed neer te
zetten.”

De leden van alle onderhandelingspartners konden tot
eind mei aangeven of zij instemmen met het onderhan-
delaarsakkoord. De reacties van de AVS-leden zijn zeer
positief. Waar bij de vorige cao slechts een kleine meer-
derheid instemde, stemt nu 87 procent van de leden
vóór. Van Lent: “Veel schoolleiders en bestuurders zijn
hartstikke blij met dit akkoord.” _

h e t  b e d r a g  vo o r  s c h o l i n g  v a n
s c h o o l l e i d e r s  w o r d t  v e r h o o g d
v a n 2 . 0 0 0  n a a r 3 . 0 0 0  e u r o  p e r
l e i d i n g g e v e n d e .  ‘e e n  b e l a n g r i j k
w i n s t p u n t ’

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

1000-21-5000-1181 AVS KP 2015-2016-10

Op elk moment in het jaar af te nemen

Toegelaten door de Onderwijsinspectie

COTAN-ok en goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

www.boomtestonderwijs.nl/svt

Bestel een gratis informatiepakket
of maak een afspraak met ons bij u in huis!

Kies voor het andere
leerlingvolgsysteem

info@boomtestonderwijs.nl (020) 524 45 14
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schol en v inden cultuureduc atie  bel a ngrijk
m a a r nog onvol doende ver a nkerd

Schoolleiders geven massaal aan

cultuureducatie belangrijk te vinden, maar

het er is nog een weg te gaan om het goed

te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit

een peiling van de AVS waaraan meer dan

driehonderd schoolleiders in het primair

onderwijs mee deden. tekst tineke snel

onderzoek

Het begrip cultuureducatie wordt door de schoolleiders
divers ingekleurd, van een smalle interpretatie tot een
zeer brede. In de kerndoelen (zie kader) is terug te vin-
den wat in ieder geval onder cultuureducatie valt. De
manier waarop de school het vervolgens invult geeft
veel ruimte. Door schoolleiders worden onder andere de
traditionele vakgebieden zoals muziek, drama en beel-
dende vorming genoemd, maar ook zaken als erfgoed-
educatie, multiculturaliteit, media-educatie, godsdienst
en normen en waarden. “Cultuureducatie is een rijk,
breed en dekkend aanbod van creatief, expressief en
cultureel”, aldus een schoolleider. “Voor komend school-
jaar gaan we hier fors op inzetten tijdens talentmidda-
gen twee keer per week.” Op 34 procent van de scholen
is cultuureducatie vastgelegd in een aparte leerlijn, een
groep schoolleiders geeft aan dat ze daar mee bezig is.

Passief en actief
Er wordt verschil gemaakt tussen het
passief aanbieden en beleven naast
het actief beleven van kunst en de
mogelijkheden voor de eigen expres-
sie en het verwerven van kennis of
begrippen. Vrijwel alle scholen werken
samen met mensen van een kunst- of
cultuurorganisatie, hebben persoon-
lijke contacten en worden uitgenodigd
om deel te nemen aan programma’s
voor kunst of cultuur.
Op 80 procent van de scholen is een
cultuurcoördinator aanwezig. Dit is
in 10 procent van de gevallen een LB-
functie, 11 procent wordt gefaciliteerd
als een functie en in 79 procent van
de gevallen is het een taak. Meer dan
de helft van de schoolleiders geeft aan
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
cultuureducatie. In de andere gevallen
is het vaak een (cultuur)coördinator of
een leerkracht.

niet als iets erbij’

Muziek, drama en beeldende vorming zijn traditionele cultuureducatievakken, maar schoolleiders
noemen ook erfgoededucatie, multiculturaliteit, media-educatie, godsdienst en normen en waarden.
Foto: Hans Roggen

‘Het moet vanzelfsprekender zijn,
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Denktank De AVS heeft het initiatief genomen
een denktank te vormen gericht op het versterken,
positioneren en ondersteunen van de ontwikkeling
van cultuuronderwijs in de sector funderend onder-
wijs. Na de sterke focus op opbrengstgericht onderwijs
kwamen er steeds meer signalen uit de scholen dat het
ontwikkelen van leerlingen een breder palet van com-
petenties en vaardigheden vraagt, waarbij meer ruimte
voor persoonsvorming een steeds terugkerende factor
bleek. Ook Onderwijs2032 geeft aan dat persoonlijke
ontwikkeling een centrale plek heeft in het onderwijs.
Vakken als beweging en expressie, sport, kunst en cul-
tuur zijn hierbij van groot belang. Cultuureducatie kan
hierbij een bepalende rol spelen.

Er is tot nu toe slechts beperkt zicht op de rol en posi-
tie van cultuureducatie in het curriculum en in de
scholen. Uit diverse leiderschapsonderzoeken weten
we dat de schoolleider een bepalende factor is bij de
kwaliteit van onderwijs. Ook in het organiseren van de
professionele dialoog over de visie en het curriculum
in de school is de rol van de schoolleider cruciaal. De
manier waarop doorlopende leerlijnen worden inge-
richt, is een steeds belangrijker gespreksonderwerp
aan de teamtafels. Scholen zijn bewuster aan het kij-
ken welke plek een methode in het leren en lesgeven
heeft en welke andere materialen en middelen daarbij
worden ingezet. Zij verkennen diverse pedagogieën en
didaktieken, alsook samenwerking met andere secto-
ren die een goede invulling van steeds meer ‘geperso-
naliseerd leren’ kunnen ondersteunen.
Met deze peiling krijgt de AVS zicht op de daadwerke-
lijke positie van cultuuronderwijs in de sector funde-
rend onderwijs, gezien vanuit het perspectief van de
schoolleider. De resultaten geven richting aan wat er
nog te doen is om cultuuronderwijs een volwaardige
plek in het onderwijs en de ontwikkeling van leer-
lingen te geven. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij
willen samen met partners uit de sector onderwijs en
cultuur werken aan een zinvolle, duurzame en uitvoer-
bare verankering van cultuureducatie in de scholen.
We streven naar een constructieve dialoog met school-
leiders, ministerie en andere beleidsmakers om dit
te realiseren.” _

“Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid op dit
onderdeel”, merkt een schoolleider op. Op ruim de
helft van de scholen is cultuureducatie een betekenis-
vol onderdeel van het professionaliseringstraject van
leerkrachten. Schoolleiders hechten er belang aan dat
dit op de opleidingsinstituten wordt aangeboden, maar
een grote meerderheid vindt het niet nodig dat dit in
een mastertraject is. De cultuurcoördinatoren zijn zeer
divers opgeleid. Van helemaal niet, een paar dagdelen,
tot leergangen van een jaar of meer.

Verschillende interpretaties De tijd die op school
aan cultuureducatie wordt besteed varieert enorm, van
0 tot 11 uur per maand per groep. Door de verschil-
lende interpretaties van het begrip cultuureducatie is
niet goed duidelijk hoe de uren precies worden besteed.
Op bijna de helft van de scholen is cultuureducatie
onderdeel van andere vakgebieden en niet expliciet
beschreven.
Ook op bijna 50 procent van de scholen is er naast de
lumpsum (€11,50 per leerling per jaar) sprake van extra
middelen voor cultuureducatie. Vooral van gemeenten
en provincies; een derde geeft aan dat de extra midde-
len van andere partijen komen, zoals ouders. Meestal
gaat het over geld dat vraaggestuurd beschikbaar wordt
gesteld, veelal in de grote steden.
De schoolleiders zien de rol van de inspectie bij cultuur-
educatie vooral als stimulerend, reflecterend of advi-
serend. De ambitie van veel schoolleiders ten aanzien
van cultuureducatie is een leerlijn, meer geïntegreerd.
“Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij.”

k e r n d o e l e n  c u lt u u r e d u c at i e

• De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige

historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en

tijdsindeling te hanteren.

• De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de

volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen;

monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en

hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties;

burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust;

televisie en computer.

• De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en

gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die

voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

• De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te

gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken

en om er mee te communiceren.

• De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te

reflecteren.

• De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

‘Het moet vanzelfsprekender zijn,

d e  t i j d  d i e  o p  s c h o o l  a a n
c u lt u u r e d u c at i e  w o r d t  b e s t e e d
v a r i e e r t  e n o r m ,  v a n 0 tot
1 1 u u r  p e r  m a a n d  p e r  g r o e p
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interview

in t er n at i o n a l i s er in g  in t eg r er en

Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld

Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met

leeftijdsgenoten op partnerscholen in het buitenland. Om het op een samenhangende manier

vorm te geven, is het belangrijk dat scholen een visie hierop ontwikkelen, vindt Freddy Weima.

De Onderwijsraad pleit in zijn recente advies ‘Internationaliseren met ambitie’ bovendien voor

een betere afstemming tussen de sectoren. tekst susan de boer

‘Gymlessen kun je prima

“Het is belangrijk dat kinderen
al op de basisschool internatio-
nale ervaringen opdoen”, zegt
Weima, voorzitter van de directie
van EP-Nuffic, het expertise- en
dienstencentrum voor internati-
onalisering in het Nederlandse
onderwijs. “Internationalisering
is goed voor een brede vorming
en bereidt kinderen beter voor
op het vervolgonderwijs en op de
maatschappij van de toekomst.”

Andere levensstijlen
Internationalisering kan op
verschillende manieren vorm
krijgen: vroeg vreemdetalenon-
derwijs (vvto), internationale
onderwerpen inbedden bij aardrijkskunde en geschiede-
nis, items uit het Jeugdjournaal bespreken, eTwinning
– het via Skype contact onderhouden met partnerscholen
in het buitenland – en leraren en schoolleiders erva-
ringen laten uitwisselen met buitenlandse collega’s.
“Een belangrijk punt is dat internationalisering niet
alleen gaat over mobiliteit”, zegt Weima. “Het gaat over
in contact komen met andere culturen, andere talen,
andere levensstijlen. Dat contact vindt ook plaats als er
kinderen van Syrische vluchtelingen in de klas komen.

En internationalisering is niet iets wat
erbij komt, het wordt geïntegreerd.
Zo kun je de gymlessen prima in het
Engels verzorgen.”

Onderwijs2032 Samen met scho-
len wil EP-Nuffic een visie ontwikkelen
op internationaliseringen in het fun-
derend onderwijs. “In het hoger onder-
wijs heeft men een heldere visie op
internationalisering, zowel vanuit de
sector zelf als vanuit de overheid. In het
basis- en voortgezet onderwijs is zo’n
breed gedragen visie er nog niet. Er is
dus ook geen samenhang. Er gebeurt
wel veel op de scholen zelf, maar er is
ook een infrastructuur nodig. Lang niet
alle lerarenopleidingen zijn nu betrok-

ken. Een visie is een basis van waaruit je samenhang
kunt creëren.” Bouwstenen die EP-Nuffic voor deze visie
wil aandragen zijn onder meer aandacht voor taal, aan-
dacht voor internationalisering op de lerarenopleidingen,
internationale inhouden in het curriculum en virtuele
uitwisseling. “Je kunt het zo groot en zo divers maken
als je wilt. Wij zien bij scholen, bij de sector als geheel en
bij de overheid veel ambitie om met internationalisering
aan de slag te gaan, zoals in het traject Onderwijs2032.
Maar als we dit echt willen uitvoeren, moeten nog veel

Freddy Weima, directievoorzitter EP-Nuffic: “In
het funderend onderwijs is er nog geen breed
gedragen visie op internationalisering. En dus
ook geen samenhang.”

in het Engels doen’

30

929910-02_030_13-Jun-16_11:13:18_walter



in t er n at i o n a l i s er in g  in t eg r er en
a dv i e s  o n d e r w i j s r a a d :
o n g e l i j k e  k a n s e n  t e g e n g a a n

Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een

maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om

een stevige verankering van internationalisering in het

reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de

sectoren. Dit stelt de raad in het advies’ Internationalise-

ren met ambitie’ dat 31 mei is uitgekomen.

Internationalisering hoort volgens de raad overal in het

po, vo en mbo vorm te krijgen. Het heeft nu een te beperkt

bereik en de aanpak van veel scholen is versnipperd en

eenzijdig. Hierdoor hebben jongeren ongelijke kansen op

de arbeidsmarkt.

Lang niet alle basisscholen besteden voldoende aandacht

aan internationalisering. Binnen het voortgezet onder-

wijs blijft het vmbo sterk achter bij havo en vwo. Bij veel

scholen staat bij internationalisering het vreemdetalen-

onderwijs centraal, terwijl de internationale leerinhoud

van andere vakken achterblijft. De raad adviseert twee

sectoroverstijgende leerlijnen te ontwikkelen, een voor

Engels en een voor wereldoriëntatie. Ook is structurele

financiering van internationalisering noodzakelijk.

Meer informatie: www.onderwijsraad.nl

Nationale en internationale bezoekers

leggen tijdens de conferentie van de

European School Heads Association

(ESHA) in Maastricht schoolbezoeken af bij

Nederlandse scholen. Een van die scholen

is basisschool De Driesprong in Geleen,

een school met 550 leerlingen. “Wij willen

graag aan collega-schoolleiders laten

zien op welke manieren De Driesprong

de talentontwikkeling van leerlingen

stimuleert”, zegt directeur Bert Lemmens.

“Zo hebben we een Leonardo-afdeling voor

uitzonderlijk begaafde kinderen, werken we

met De Vreedzame School (programma voor

sociaal-emotionele ontwikkeling), wordt

er schoolbreed muziekles gegeven, zijn we

bezig met de invoering van Wetenschap

& Technologie en hebben we een Gezond

Schoolplein. Internationalisering is een

belangrijk thema in deze regio. Steeds

vaker zullen de inwoners in Duitsland aan

het werk gaan. Op onze school hebben

drie leerkrachten zich geschoold in Duits

en geven zij Duitse les. Ook Engels geven

we, een van onze leerkrachten is een

native speaker. Zelf ben ik een paar keer

op studiereis geweest naar scholen in

Turkije, Portugal en Spanje en heb daar

veel inspiratie opgedaan. Ik hoop met de

bezoekende collega’s goede contacten te

leggen, zodat we naderhand een vorm van

uitwisseling en samenwerking op touw

kunnen zetten.”

Van 19 tot en met 21 oktober 2016

organiseert de AVS in Maastricht de ESHA-

conferentie met als thema ‘International

inspiration in education: leadership

matters!’. Deze driedaagse conferentie

heeft als doel met gelijkgestemden

uit verschillende Europese landen

van gedachten te wisselen over

leiderschap. Meer informatie en

inschrijven: www.avs.nl/esha2016 en

www.esha2016.com

e s h a - c o n f e r e n t i e  2 0 1 6

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

stappen worden gezet en daar zijn veel partijen bij nodig.
Engels moet bijvoorbeeld vroeg aan de orde komen, en
dat vraagt wat van lerarenopleidingen, zowel op de initi-
ele opleiding als in nascholingstrajecten.

Ondersteuning EP-Nuffic, een van de partners van
de ESHA-conferentie die de AVS in oktober organiseert
in Maastricht (zie kader), kan internationalisering in het
onderwijs ondersteunen door uitwisselingsprogramma’s
mogelijk te maken, cursussen en trainingen en het
inbrengen van ervaringen. Weima: “Ook zijn we verbon-
den met organisaties die vvto stimuleren, zoals EarlyBird.
Op dit moment zijn er ongeveer 1.150 scholen met vvto
bezig en daarvan zijn er vijftig gecertificeerd. Hier valt
nog veel winst te behalen.” De uitreiking van de jaarlijkse
Orange Carpet Award is een stimulans voor scholen om
met internationalisering aan de slag te gaan. Vorig jaar
won een school in Den Bosch met een vvto-programma.
Dit jaar gaat de prijs naar een school in Amsterdam die
met internationale bedrijven op de Zuidas samenwerkt.
“We hopen dat de prijs scholen inspireert. Er is niet één
methodiek. Scholen kunnen hun eigen aanpak kiezen.”
Een uitdaging ziet Weima in het bereiken van de scholen.
Er zijn ruim 6.500 basisscholen en maar zo’n 1.200 zijn
bezig met internationalisering. “De AVS is een invloed-
rijke partner bij het bereiken van scholen in het funde-
rend onderwijs. De ESHA-conferentie is bijvoorbeeld een
belangrijk evenement, naast het ontwikkelen van een
visie. Op basis daarvan kun je stimulerende activiteiten
ontwikkelen en uitvoeren. Een belangrijke ontwikkeling
is dat de arbeidsmarkt internationaliseert. Ook het mid-
delbaar beroepsonderwijs krijgt daarmee steeds meer te
maken.” _

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

De commissie Duurzaam Vitaal van de AVS, nauw betrokken

bij de organisatie van de ESHA-conferentie, gaat binnenkort

scholen bezoeken en/of informeren over een aantal

mogelijkheden voor internationalisering. Meer informatie:

Richard de Grood, duurzaamvitaal2016@gmail.com
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Voor school en privé

AVS Voordeel

Veel scholen samen kunnen beter

en goedkoper inkopen. Dat is het

idee achter AVS Voordeel. Om u te

helpen bij het kiezen uit het vaak

versnipperde aanbod, hebben we

afspraken met diverse aanbieders

gemaakt. Met het oog op hoge

kwaliteit en een lage prijs.

Schoolvoordeel:

Administratie en informatie, Advies en begeleiding,

Financiële en facilitaire dienstverlening, ICT en Multimedia,

Verbruiksmateriaal, Educatie, Huisvesting, Energie

en Inrichting

Meer informatie:

www.avs.nl/avsvoordeel of mail voordeel@avs.nl

1000-21-6000-1166 AVS KP 2015-2016-10 Kleur:

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking met de
markt

Payroll-Collectief
Reeweg 146 - 3343 AP  Hendrik-Ido-Ambacht
078 3031640 - www.payroll-collectief.nl

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

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 08-06-16   12:07

1000-21-6000-1105 AVS KP 2015-2016-10 Kleur:

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 08-06-16   11:37

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

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_T.indd   1 08-06-16   11:07
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politieke column

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

onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder

Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.

de schoolleider
als ‘visionair’
In Nederland, meer dan in andere landen in

de wereld, hebben scholen veel ruimte om

zelf beslissingen te nemen. Dat varieert van

beslissingen over het curriculum, tot het

personeelsbeleid, tot de inzet van middelen.

Maar ook de onderwijsvisie van de school

kan variëren. Er is een grote verscheiden-

heid van profielen waar scholen de focus

op kunnen leggen in het onderwijs dat ze

aanbieden. De grote vrijheid van onderwijs

in Nederland biedt scholen ook de mogelijk-

heid zelf een visie te ontwikkelen en het

onderwijs hierop aan te passen.

Het begin van de ontwikkeling van een

specifieke visie op onderwijs kan uit

verschillende hoeken komen. Traditioneel

kennen veel scholen hun oorsprong in een

levensbeschouwelijke stroming of een

onderwijs-pedagogische grondslag. Maar

ook meer pragmatische zaken kunnen de

keuze voor een bepaalde visie bepalen.

Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan meer

Duits in de grensregio, die kan leiden tot

het opnemen van buurtaal-onderwijs Duits

in het curriculum. Of de regionale behoefte

aan meer mensen met een technische oplei-

ding, die ervoor kan zorgen dat een school

er voor kiest om veel meer in te zetten op

techniek.

Ongeacht waar het initiatief vandaan

komt, de schoolleider speelt hierbij altijd

een grote rol. Zowel bij het oppakken en

definiëren van deze visie, als bij het nader

concretiseren ervan in de werkwijze van

de school, is de schoolleider van cruciaal

belang. Niet alleen omdat hij of zij een

belangrijke schakel is in het aansturen en

inspireren van zijn of haar team van leraren,

maar ook – zoals blijkt uit onderzoek van de

onderwijsinspectie – omdat de kwaliteit van

de schoolleider een cruciale rol speelt bij

de kwaliteit van het onderwijs dat op school

gegeven wordt.

De laatste tijd is er steeds meer aandacht

voor de rol van de schoolleider en heeft

de beroepsgroep zelf een standaard

ontwikkeld. Hierbij benadrukt zij hoe

belangrijk het is dat een schoolleider visie-

gericht kan werken, dat hij of zij deze visie

weet te vertalen in een werkwijze die daarbij

past en die door medewerkers – maar ook

door ouders en leerlingen – gedragen, her-

kend en beleefd wordt.

In de toekomst wordt dit alleen maar

belangrijker. Vanaf volgend jaar gaat

de onderwijsinspectie met haar nieuwe

toezichtkader werken, waarbij de kwaliteit

van een school veel meer beoordeeld zal

worden op basis van de keuzes die een

school zelf maakt en de visie van de school

waarop deze keuzes gebaseerd zijn. Deze

visie vormt daarmee dus het uitgangspunt

van de kwaliteitsdefinitie van de betreffende

school. Dat gaat dus verder dan de ‘basis-

kwaliteit’ van het standaard inspectiemodel,

welke op dit moment van scholen gevraagd

wordt. Het betekent dat scholen bewuste

keuzes moeten maken en de schoolleider

wordt daar meer dan ooit de spil in.

Als schoolleider heeft u ongetwijfeld ook

een visie op onderwijs en een beeld van hoe

uw school zich vanuit deze visie zou moeten

ontwikkelen. Tijd om deze droom met uw

medewerkers werkelijkheid te maken! _

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

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

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

Boek cadeau voor nieuwe leden
Leidinggevenden in het funderend onderwijs of bij een
samenwerkingsverband, die nu lid worden van de AVS,
krijgen het boek ‘Integrale Kindcentra – Handboek voor
directeuren en bestuurders’ cadeau.

Het ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC)

staat volop in de schijnwerpers. De AVS en het

Landelijk Expertisepunt Kindcentra vervullen

een voortrekkersrol in de landelijke beweging

richting IKC-ontwikkeling. De nieuwe, geza-

menlijke publicatie is bedoeld als inspiratie-

bron voor schooldirecteuren en -bestuurders

die tot IKC-vorming willen overgaan. De

auteurs geven handreikingen om binnen een

schooljaar de eerste stappen te zetten richting een IKC.

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs die vóór 1 oktober aan-

staande lid worden van de AVS, krijgen 50 procent korting op de

contributie voor schooljaar 2016 – 2017.

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

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

Commissieleden gezocht
Door het vertrek van drie collega-schoolleiders uit de
beleidscommissie Onderwijs van de AVS is er plaats voor
nieuwe directeuren, die vier tot vijf keer per jaar deel
willen nemen aan de bijeenkomsten in het kantoor van de
AVS te Utrecht.

De commissie bestaat

uit directeuren uit het

basisonderwijs en

speciaal (basis)onderwijs

en geeft gevraagd en

ongevraagd advies aan

het AVS-bestuur.

De planning voor volgend schooljaar is al gemaakt. Die bestaat

uit vijf bijeenkomsten met daarbij één inhoudelijk schoolbezoek.

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen. Reiskosten en

aanwezigheid worden vergoed.

De commissie zoeken enthousiaste nieuwe schoolleiders met

mogelijk een achtergrond in het speciaal (basis)onderwijs.

Directeuren die werken aan een IKC zijn ook een aanwinst voor de

commissie.

Interesse? Mail naar AVS-adviseur Jan Stuijver, j.stuijver@avs.nl

Wat gebeurt er met de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere
werknemers’ als iemand ziek wordt?

tekst paul van lent

De AVS Helpdesk krijgt herhaaldelijk vragen over de gevolgen voor

de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers’ als een

werknemer ziek wordt.

Elke werknemer heeft een budget van 40 uur voor duurzame inzet-

baarheid in de jaartaak. Voor deze uren geldt geen eigen bijdrage.

De werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast deze 40 uur jaarlijks

recht op een bijzonder budget voor oudere werknemers van 130 uur.

Voor dit budget geldt een eigen bijdrage van 50 procent als de uren

worden ingezet voor verlof. In artikel 8.A.7 lid 7 van de CAO PO is

beschreven dat bij ziekte van werknemers de uren van dit verlof niet

opgeschort worden. Tijdens ziekte in het eerste jaar blijft de eigen

bijdrage berekend. Is de werknemer langer dan een jaar ziek, dan

vervalt na het eerste ziektejaar de eigen bijdrage.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

e e n  av s - l i d  o v e r  d e  h e l p d e s k :

‘ i k  h e b  n u  m e e r  i n z i c h t  i n  h o e  i k
d e  i n v u l l i n g  v a n  d e  j a a r ta a k  m e t
m e d e w e r k e r s  k a n  b e s p r e k e n ’
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e s h a - c o n f e r e n t i e 1 9 -2 1 o k t o b e r

Ontmoet Europese collega’s in Maastricht
Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is de AVS gastvrouw voor de
tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association
(ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit
verschillende landen elkaar ontmoeten.

a v s  i n  d e  p e r s

Extremistische uitingen,
flexibele meivakantie, onderhoud
schoolgebouw en bijgesteld
schooladvies

De NOS raadpleegde AVS-voorzitter Petra van Haren begin mei over

de extremistische uitingen van – vooral blanke – plattelandskin-

deren op de basisschool over onder andere de vluchtelingencrisis.

Dat gebeurt al in de jongste groepen, staat in een

rapport hierover van Diversion. Van Haren gaf aan

dat het probleem niet nieuw is. “In de klas worden

al langer felle discussies gevoerd, vooral ook in de

Randstad. Het is niet makkelijk voor schoolleiders

hierover de dialoog met het team te voeren en een

schoolbrede aanpak en visie vast te stellen.” De

onderzoekers van Diversion raden scholen aan om

het gesprek met leerlingen aan te gaan over hun

waarden, vooroordelen en achterliggende redenen.

Maar ook om grenzen te stellen indien nodig.

Op BNR Nieuwsradio ging Van Haren op 4 mei in

gesprek met Gjalt Jellesma (Boink), Mike Pinckaers (ANWB) en

Paul van Meenen (D66) over het wel of niet centraal bepalen van

de hele meivakantie. Een beslissing die staatssecretaris Dekker

nog voor de zomervakantie wil nemen. Nu hebben veel werknemers

er last van als scholen de vakanties niet onderling afstemmen.

De AVS-voorzitter vindt dat scholen de vrijheid moeten houden om

de meivakantie te kunnen prikken. “Het is ieder schooljaar een

enorme puzzel voor schoolleiders om tegemoet te komen aan de

urennormen voor leerlingen en personeel. En door de gespreide

zomervakantie heb je elk jaar ook een ander tijdsbestek waarbinnen

je dat moet vormgeven. Een beetje flexibiliteit rond de meivakantie

is dan erg prettig. Bovendien is deze planning al ruim op tijd bekend.

Zodat ouders daar rekening mee kunnen houden.” Van Haren is ook

voor flexibele onderwijstijden die ouders en school in overleg zelf

bepalen, mits de wet- en regelgeving in het funderend onderwijs

en de kinderopvang eerst beter op elkaar afgestemd wordt. Parallel

aan de ontwikkeling naar IKC’s en maatwerk. “Niet ieder kind heeft

evenveel onderwijstijd nodig, als de kwaliteit maar overeind blijft.”

Het Algemeen Dagblad berichtte op 30 mei over het steeds meer

inzetten van (groot)ouders en pensionada om klusjes te doen voor

de basisschool. Bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud aan het

schoolgebouw of –plein. AVS-voorzitter Van Haren

stelt in het artikel deze hulpvraag uit nood geboren

is en dat scholen 25 procent te weinig geld krijgen

om goed onderhoud te realiseren. “Je maakt een

school ontzettend afhankelijk van vrijwilligers. Het is

niet van deze tijd dat je door onderbekostiging de

basis niet op orde kunt houden.”

Begin juni was de AVS in de pers naar aanleiding

van de peiling of de schooladviezen zijn bijgesteld

na de uitslag van de eindtoets. Onder meer het

Nederlands Dagblad, Trouw en het AD hebben hier-

over bericht. Twee derde van de basisscholen stelt

het schooladvies van één of meerdere leerlingen naar boven bij.

“We zien dat steeds vaker het gesprek met ouders wordt gezocht en

dat de mogelijkheid tot bijstellen wordt benut”, zegt Van Haren in

het ND. “Dat is een goede ontwikkeling.” Ze geeft ook aan dat scho-

len voor voortgezet onderwijs in het algemeen in hun organisatie

te weinig rekening houden met de bijstellingsfase. “Dat baart ons

zorgen. We brengen het onder de aandacht van de betrokkenen.”

Vorig jaar gebeurde het bijstellen van het advies minder. “Je kunt

dit niet een-op-een toeschrijven aan politieke druk”, zegt Van Haren

in Trouw.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

Onder het motto ‘International inspiration in education: leadership

matters!’ staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal.

Keynotes tijdens deze internationale meeting zijn: Michael Fullan,

Zachary Walker, Mark van Vugt en Daan Roosegaarde. Daarnaast

zijn er interactieve parallelsessies en lezingen rondom 21st century

pedagogies, leadership, competences en kids. Er zijn informele

lunches en themadiscussies in verschillende cafés op het Vrijthof

of op een boot in de Maas. Tot slot staan er zo’n 50 kleinschalige

en thematische schoolbezoeken gepland aan bijzondere po- en

vo-scholen in de regio Zuid-Limburg. Hieruit kunnen duurzame

netwerken ontstaan tussen schoolleiders uit verschillende

Europese landen.

De ESHA-conferentie is opgenomen als bron bij het

Schoolleidersregister PO (informeel leren).

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/esha2016 en

www.esha2016.com. Zie ook bijgevoegde flyer.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Juni, juli, september en oktober 2016

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

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 23 juni Jan Stuijver

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po) 30 juni Jan Stuijver

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)** (po) 1 juli (intakegesprekken) Henk Derks, Peter Vereijken

• Leerking Herstel van de pedagogische dimensie*** (po) 12 september Dolf van den Berg, Jos Hagens

• Leergang Professioneel bestuurder (po) 15 september Vera Ruitenberg

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 29 september Ruud de Sain

• Training De zweep erover! Durft u de confrontatie aan? (po) 30 september Bart van der Vlist

• Training Werken met en aan vertrouwen (po en vo) 30 september Tom Roetert

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – basis***(po en vo) 3 oktober Angelique Janssen

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

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

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

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

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

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

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

r u b r i c e r i n g  o p  t h e m a’s  s r p o

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister PO?

Ga naar www.avs.nl/cel/professionaliseringsthemas

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

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

2016 in Maastricht is opgenomen als bron bij de professionali-

seringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Toekomstgericht

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

conferentie gedeeltelijk aansluit

bij deze thema’s en onderdeel kan

uitmaken van uw ontwikkeling

hierop via informeel leren.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

Foto’s: Hans Roggen
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m e e r  i n fo r m at i e
e n a dv i e s  o p m a at

Kijk voor meer informatie en het

complete overzicht van opleidingen,

leergangen, trainingen, masterclasses

en maatwerk op www.avs.nl/

professionalisering. Dé website van het

AVS Centrum Educatief Leiderschap

voor leidinggevenden en organisaties

in het funderend onderwijs. Of neem

contact op met de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies

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

of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg,

programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via

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

eendaagse training

Effectief en efficiënt vergaderen
Vaak zijn vergaderdeelnemers te veel of te lang aan het woord.

Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet.

Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergader-

stijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. Ook oefenen we

ter plekke het vergaderen met enkele lastige situaties.

Doelgroep: voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer

willen halen uit hun vergaderingen (po, vo, mbo).

Data: 18 november 2016 of 24 mei 2017

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

eendaagse training

Werken met en aan vertrouwen
Vertrouwen is waardevol, zowel intrapersoonlijk als binnen relaties,

organisaties en in de maatschappij. Professionele processen verlo-

pen sneller door vertrouwen. Een zoektocht met hulp van manage-

mentliteratuur naar uw en andermans vertrouwen. Hoe ontwikkelt

vertrouwen zich? Kun je bouwen aan vertrouwen of vertrouwen

herstellen? Hoe meet je vertrouwen? Kun je vertrouwen geven als

je het niet krijgt en vice versa? De inzichten en werkvormen kunt u

direct toepassen in uw werk.

Doelgroep: directeuren po en vo, adjunct-directeuren, teamleiders

en bouwcoördinatoren

Datum: 30 september 2016

leerkring

Herstel van de
pedagogische dimensie

Veel mensen in het onderwijs ervaren een gebrek aan professionele

ruimte. Ze hebben het gevoel niet meer toe te komen aan het

pedagogisch vak en zijn toe aan ‘herpedagogisering’ van hun werk.

Dolf van den Berg haalt in zijn boek ‘Herstel van de pedagogische

dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld’ (2015) de pedago-

gische thema’s en begrippen die uit het zicht zijn geraakt weer terug

binnen het blikveld. Onderwijs binnen de pedagogische dimensie

krijgt uiteindelijk een nieuwe vorm. Dat betekent onder andere

inhoud geven aan pedagogisch leiderschap en geen curriculum

dat uitgaat van de ‘gemiddelde leerling’. Tijdens het leertraject

worden leerkringen (15-20 deelnemers) gevormd. Leidinggevenden

groeien met hun team naar een werkelijk lerende (pedagogische)

organisatie op alle niveaus. U herstelt in uw eigen school/scholen

de pedagogische relatie tussen onderwijsgevende en leerling.

Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, ib’ers, bouwcoördinatoren,

afdelingsleiders po

Data: 12 september 2016 (start) en 25 september 2017 (afronding)

Tussenliggende data op scholen nader te bepalen met deelnemers.

Kosten:	t 450 (leden) / t 525 (niet-leden)

Trainers: Dolf van den Berg en Jos Hagens

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Omgaan

met verschillen’

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

1 twee- en 7 eendaagsen (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 com-

municatie van uw school zo effectief

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

Startdata: 5 en 6 oktober 2016

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: www.avs.nl/cel/communicatie

Nieuw!
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6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

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

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

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 7 oktober 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

tweedaagse training

Diferenci, de wereld van
verschillen (basis)

Diferenci is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics,

over fundamentele verschillen tussen mensen. Die verschillen

manifesteren zich in de manier waarop we denken, leren,

communiceren, omgaan met conflicten, leidinggeven, enzovoort.

Inzicht in onderliggende patronen maakt het mogelijk om

ongewenste patronen te beïnvloeden, zowel individueel als op

teamniveau. Gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen

en andermans functioneren en communiceren. In samenwerking

met Janssen Training & Advies.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Data: 3 en 4 oktober 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/diferenci-basis

7 eendaagsen

Leergang
Action Learning

U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 4 november 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

eendaagse training

De zweep erover! Durft u de
confrontatie aan?

Aan de hand van een theoretische basis gaan we praktisch aan de

slag met het eigen schoolportret. We analyseren waar ontsporingen

in uw school ontstaan en hoe je die oplost. Welke invloed hebben

verschillende rollen in het team op het geheel en wat is uw rol

als leidinggevende? Hoe ontwikkelt u de vaardigheid om die

verschillende persoonlijkheden en talenten in uw team zodanig

te verbinden dat er een krachtige en geoliede machine ontstaat?

Met een zijden handschoen of de zweep erover? Deze dag vraagt

durf en een open leerhouding.

Doelgroep: schoolleiders en MT-leden po

Datum: 30 september 2016 of 24 maart 2017
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leergangen

Bildung voor schoolleiders en Persoonlijk leiderschap

Deelnemers die het afgelopen half jaar de eerste lichting van de leergangen Persoonlijk leiderschap of Bildung
voor schoolleiders volgden, vertellen over hun ervaringen. tekst winnie lafeber

‘Anders dan andere opleidingen’
Anita van Oosten, intern begeleider Prinses

Margrietschool in Utrecht volgde de leergang Bildung

voor schoolleiders: “Alleen kijken naar resultaten is

beperkt. Daarom verdient bildung, tegenhanger van

het rendementsdenken, meer aandacht in het onder-

wijs. Socialisatie en persoonsvorming spelen een belangrijke rol in

hoe we kijken naar kinderen. Een brede ontwikkeling en het stimu-

leren van denkvaardigheden is belangrijk, omdat ze zich daarmee

staande kunnen houden in een snel veranderende maatschappij.

Deze leergang is anders dan andere opleidingen. Het doet iets met

jezelf. Je gaat op zoek naar hoe je vanuit je ‘binnenwereld’ de ‘bui-

tenwereld’ vormgeeft. Waarom doe je wat je doet in je functie?

Waarom neem je bepaalde besluiten? Inspirerende sprekers leren

je, via onderwerpen als socratische gesprekken en filosoferen met

kinderen, op een onderzoekende manier naar jezelf te kijken. Die

houding probeer ik nu ook bij mijn team en leerlingen te creëren. Ik

kan de leergang zeker aan andere schoolleiders aanbevelen, omdat

het duidelijk maakt wat het ‘verhaal’ is binnen jouw school. Het is

geschikt voor directeuren en bestuurders die op zoek durven gaan

naar verbindingen. De leergang laat zien hoe je vormgeeft aan een

brede ontwikkeling van kinderen.”

‘Accent op persoonsvorming in plaats van data’
Theo Scheffer, directeur Koninklijke Beatrixschool in

Ede volgde de leergang Bildung voor schoolleiders:

“De brochure over deze leergang, waarin het accent

ligt op persoonsvorming en niet op allerlei data, trig-

gerde mij. Onderwerpen als het moreel beraad, waar-

derend onderzoeken, het Agoramodel en ethiek in de school zetten

je aan het denken. Ik kijk nu met een andere bril naar mijn team,

ouders en de maatschappij. Ben me meer bewust van hoe ik me tot

die anderen verhoudt. In gesprekken houd ik meer mijn mond, luis-

ter ik meer. Dat kost energie, maar levert uiteindelijk ook energie

op. Kortom: wees nieuwsgierig en bevraag. Bekijk dingen ook van-

uit een ander standpunt. Durf dingen aan te pakken waar je normaal

te weinig lef voor hebt.

De interactie met de deelnemers ging als vanzelf, met respect voor

ieders standpunt. Ingewikkelde kwesties werden open en eerlijk

op tafel gelegd. Om mijn teamleden op de hoogte te houden van de

stappen in mijn ontwikkeling schrijf ik een blog, waar ze op kunnen

reageren. Ik raad de leergang zeker aan: je krijgt een ander perspec-

tief op je positie en leert wat je voor een ander kunt betekenen.

Ook voor de toekomst.”

‘Deze leergang geeft mij richting en energie’
Joan Hodselmans, adjunct-directeur basisschool

Drie Koningen in de Meern volgt de leergang

Persoonlijk leiderschap: “Ik wilde mijn kwaliteiten en

ambitie achterhalen en mijn onderwijsvisie en gedrag

richting de omgeving verder ontwikkelen. Is de direc-

teursfunctie iets voor mij? Mede door het besluit van mijn bestuur

dat ik als adjunct de directeur niet kon opvolgen, wilde ik dit juist

onderzoeken. Al snel wist ik: deze leergang geeft mij richting en

energie. Ik vind dat mijn werk nu beter aansluit bij wie ik ben, wat ik

wil en kan. De toegepaste positieve psychologie verruimt je blik: je

kijkt naar je eigen talenten én die van het team. Het is prettig in

kleine intervisiegroepjes te praten over hoe je iets aanpakt.

Collega’s op school fungeerden als sparringpartner voor een thuis-

opdracht. Daar leer je veel van! Ik vind het nu makkelijker om feed-

back aan collega’s te geven. Mijn zelfvertrouwen is verstevigd, ik

straal meer rust uit en heb meer werkplezier. De leergang is een

meerwaarde voor je leiderschap!”

‘Een van de mooiste in mijn loopbaan’
Jenne Olijve, directeur (v)so-school Margaretha

Hardenberg in Veendam volgt de leergang Persoonlijk

leiderschap: “De leergang is zeer inspirerend, omdat

je je eigen talenten ontdekt en de werkomgeving die

daarbij past. Ook maak je collega’s bewust van hun

sterke kanten. Je ontdekt meer wie je bent, hoe je denkt en handelt.

Wat is jouw persoonlijke ‘menukaart’? Vaak kijk je naar dingen die

niet goed gaan, maar je kunt je beter richten op de sterke punten,

daar zit meer potentie in. Pas je dit toe op je eigen school, dan kom

je tot verrassende inzichten. Kunnen leraren hun kwaliteiten kwijt of

moet ik daar meer ruimte voor geven? Er is minder kans op burn-out

als je plezier hebt in je werk. Mijn managementteamleden letten nu

ook meer op de talenten van de kinderen. De leergang biedt up-to-

date (wetenschappelijke) kennis, tijd en ruimte om persoonlijke

processen in een veilige groep te delen en professionele feedback

te geven. Een aanrader. Het is een van de mooiste cursussen die ik

in mijn bijna 40-jarige loopbaan heb meegemaakt.”

Startdatum Leergang Bildung voor schoolleiders: 7 oktober 2016

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

Startdatum Leergang Persoonlijk leiderschap: 6 oktober 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/pl
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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: schoolleiders po

van: Schoolleidersregister PO, AVS, PO-Raad, NL2025 en

OCW

wanneer: 8 oktober

waar: omgeving Utrecht

wat: congres

Nationale Schoolleiders Top PO
De eerste Nationale Schoolleiders Top voor het primair

onderwijs. Schoolleiders zijn de spil van het team en

maken het verschil. Met gelegenheid elkaar te ontmoeten,

inspireren, motiveren en aan professionalisering te werken.

Samen met toonaangevende leiders uit het bedrijfsleven,

de overheid en maatschappelijke instellingen, kunstenaars

en sporters, kunnen deelnemers kennis en ervaringen

uitwisselen over leiderschap. Meer informatie volgt op

www.nationaleschoolleiderstop.nl

voor: leidinggevenden in het onderwijs

van: Servaas Klute

wat: uitgave

Op Sami-expeditie in
onderwijsland

Over leiderschapstraining en organisatieontwikkeling met als

uitgangspunt: echte leiders reflecteren en handelen. Tegen

het decor van het land van de Sami (Lapland). Universele

waarden als idealisme, materialisme, diversiteit (autonomie)

en verbinding spelen een grote rol. Bevat handvatten om je

organisatie een onomkeerbare ontwikkelingsimpuls te geven.

ISBN 978-94-6318-582-0

Los hiervan onderzoekt de AVS op uitnodiging van de

Universiteit van Lapland (Rovaniemi, Finland) de mogelijkheid

een educatieve reis te ontwikkelen met als thema Learning in

a playfull environment. Een deel van de studiereis zal plaats-

vinden in de ruige wildernis van Lapland. Interesse? Mail naar

Marina Vijlbrief, m.vijlbrief@avs.nl

voor: (onderwijs)leidinggevenden en HRM-adviseurs

van: DenkProducties

wanneer: 20 september

waar: Beatrix Theater Utrecht

wat: seminar

Leiderschap in één dag
Wat is nu echt belangrijk als het gaat om leiderschap? Welke

inzichten helpen de leidinggevende en zijn team vooruit? Ben

Tiggelaar geeft antwoord. Kort en toch volledig, zoals we van

hem gewend zijn. Met Simon Sinek als speciale gast vanuit

de VS. Kosten: t 995 (excl. btw). Er zijn twintig kortingscodes

van 35 procent voor schoolleiders/lezers van Kader Primair.

Bemachtig er een via acties@denkproducties.nl. Het seminar is

als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO (informeel

leren). www.leiderschapineendag.nl

voor: leraren, zorgcoördinatoren, schoolleiders

van: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

wanneer: vóór 30 juni

wat: prijs

Onderzoek om onderwijs te
verbeteren

Heb je als onderwijsprofessional het afgelopen schooljaar

inzichten of resultaten uit wetenschappelijk onderzoek doel-

treffend vertaald naar en ingezet in de onderwijspraktijk? En

heb je collega’s binnen en buiten de school hierover weten te

enthousiasmeren? Ding dan mee naar de NRO-onderwijsprijs

2016 en dien je inzending vóór 30 juni aanstaande in. Tijdens

het NRO-congres op 2 november maakt de jury de winnaar

bekend die t 2.000 in ontvangst mag nemen. Het publiek kiest

een publiekswinnaar. www.nro.nl/prijs/nro-onderwijsprijs

voor: onderwijs

van: uitgeverij SWP

wat: uitgaven

Pesten te lijf
In ‘Ik wil niet gepest worden’ van voormalig basisschooldirec-

teur Onno van Ulzen beschrijft hij het door hem ontwikkelde

antipesttraject dat hij op verschillende scholen toepast(e).

‘Omgaan met pesten’ van Margo Henderson gaat in op de ver-

schillende rollen, oorzaken en gevolgen van pesten. Wat kun je

doen bij constatering van pestgedrag en hoe is pesten te voor-

komen? www.swpbook.com en www.ikwilnietgepestworden.nl
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voor: leraren, zorgspecialisten, ib’ers, schoolleiders,

bestuurders

van: Lexima Academie

wanneer: 14 september

waar: Cinemec Ede

wat: conferentie

Special Educational Needs (SEN)
Hoe ga je om met leerlingen met gedragsproblematiek, leer-

stoornissen of een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe zorg je voor

een positief en veilig groepsklimaat, ondanks grote diversiteit

aan ondersteuningsbehoeften? Hoe zorg je voor goed beleid

en een klimaat waar ouders en leraren kennis delen en samen-

werken? Met wetenschapsjournalist Mark Mieras en hoogleraar

psychologie Eveline Crone. Thema: Een klas vol SENsatie.

www.nationalesenconferentie.nl

voor: schoolleiders po

van: Schoolleidersregister PO

wat: uitgave

Ontwikkelen op de werkvloer
Een nieuw schoolplein uitwerken, het kiezen en implementeren

van een nieuwe leesmethode, intervisie, het bijwonen van

netwerkbijeenkomsten of het lezen van het nieuwste boek over

leiderschap. Informeel leren telt ook mee voor de herregistra-

tie. De eerste schoolleiders die een thema hebben afgerond

via informeel leren delen hun verhaal. Wetenschappers gaan

in op de voordelen en geven tips. Tot slot komen het digitaal

interactief portfolio en uitleg over herregistreren via informeel

leren aan de orde. www.schoolleidersregisterpo.nl

voor: schoolleiders en andere onderwijsprofessionals

van: EAPRIL

wanneer: 22-25 november

waar: Porto, Portugal

wat: conferentie

EAPRIL Conference
De European Association for Practitioner Research on

Improving Learning presenteert de nieuwste ontwikkelingen

op het gebied van het leren van professionals en onderwijs.

Het thema dit jaar: ‘Challenges of the Digital Era for Education,

Working and Learning: Researchers and Practitioners in

Dialogue’. Nieuw is dat deelnemers een casus(studie) kunnen

presenteren aan het EAPRIL publiek, met reflectiemogelijkheid.

https://eaprilconference.org

voor: basisscholen en pabo-studenten

van: Van Gorcum

wat: boek

Basis voor cultuuronderwijs
Cultuur2 biedt handvatten voor visie, het ontwikkelen, aanpas-

sen en analyseren van passend en samenhangend cultuuron-

derwijs. Het schrijft inhoud noch didactiek voor, maar laat zien

hoe cultuur in elkaar zit en waarom. Zet aan tot het verkennen

en verder ontwikkelen van het cultureel bewustzijn. Biedt een

fundamentele kennisbasis én maakt inzichtelijk hoe deze in de

lespraktijk toe te passen. Bijvoorbeeld hoe methodes en mate-

riaal geschikt kunnen worden gemaakt voor cultuuronderwijs.

http://webwinkel.vangorcum.nl

voor: scholen

van: Anculus

wat: Schoolbazaar

Schoolbazaar
Op zoek naar ander schoolmeubilair of een extra lesmetho-

deboek? Wilt u uw overtollige desktopcomputers kwijt na

de komst van laptops? Via Schoolbazaar kunt u overtollig

schoolmateriaal kopen van, ruilen met of verkopen aan collega-

scholen. Schoolbazaar is een kosteloos platform van scholen

voor scholen. www.schoolbazaar.nl

voor: schoolleiders en (ict-)coördinatoren

van: EP Nuffic

wanneer: 21-23 september

waar: Florence (Italië)

wat: mini-conferentie

eTwinning
eTwinning is een online community voor scholen in ruim dertig

Europese landen. Op de conferentie staan wereldburgerschap

in de 21e eeuw en de bijdrage van eTwinning daaraan centraal.

Met diverse workshops. De verblijfs- en conferentiekosten

worden vergoed, de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden met motivatie via etwinning@epnuffic.nl. Meer

informatie: www.etwinning.net
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DE	AVS	ORGANISEERT	VAN	19	T/M	21	OKTOBER	2016:

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

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

Op	het	programma	staan	onder	andere	vier	keynotes	van	topniveau:
• De	beroemde	onderwijssocioloog	prof. dr.	Michael	Fullan:	hij	pleit	voor	een	andere	pedagogiek	in	de	school	waarbij
we kinderen	meer	ervaringsgericht,	vanuit	concrete	vraagstukken	en	intrinsieke	motivatie	laten	leren

• Innovator dr.	Zachary	Walker:	hij	spreekt	over	de	inzet	van	(mobiele)	technologie	in	het	onderwijs
• Kunstenaar/ontwerper Daan	Roosegaarde:	hij	neemt	de	toehoorders	mee	in	zijn	visie	op	de	duurzame	toekomst
• Psycholoog prof. Mark	van	Vugt:	hij	gaat	in	op	het	overbruggen	van	de	afstand	tussen	leiders	en	volgers	in	complexe
organisaties

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

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

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

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

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

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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boekbespreking

Het boek ‘Ongewoon goed vergaderen’ van Rob de Haas belooft een revolutie

in vergaderland. Vullen we in het onderwijs onze vergaderingen al goed in?

Waar ligt de verantwoordelijkheid daarvoor? Hoe belangrijk is het dat we

elkaar blijven vinden na schooltijd? Nieuwsgierig lees ik als directeur of het

gedachtengoed in de uitgave echt zo revolutionair is als belooft.

tekst marleen huisman

De eerste hoofdstukken van het boek

beschrijven het vergaderleed. Om te laten

zien hoeveel effectiviteit er verloren gaat.

Bovendien wil de auteur zijn persoonlijke

ervaringen met nutteloze overleggen zon-

der inspiratie delen. Die maakten dat hij

zich serieus inspant om iets te veranderen.

Voor mij had dit gedeelte korter gemogen;

de boodschap is duidelijk. In vergade-

ringen zien we een hang naar zekerheid.

Dezelfde mensen hebben wel of niet het

woord en het gevoel van betrokkenheid is

niet altijd groot. We zien dat deelnemers

zich niet voorbereiden, te laat komen of

niet eens hun mond open doen. Allemaal

herkenbare verhalen die ik liever niet wil

lezen, omdat het toch wel confronterend

is. Het lijstje met vergaderfrustraties ken ik

namelijk ook.

Goede vergaderingen ontstaan niet zomaar,

die moet je ontwerpen. Mensen gericht en

actief laten meedenken moet het doel zijn.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor

dat je rijker uit een vergadering komt dan

dat je erin ging? Dat je het gevoel krijgt dat

je hebt bijgedragen aan een goed gesprek

dat aan de basis staat van een beslissing of

oplossing?

ongewoon goed
vergaderen

Rob de Haas introduceert een vergader-

methode waarmee de collectieve denk-

kracht van mensen optimaal wordt benut.

Ongewoon goed vergaderen werkt vanuit

de principes ‘structuur bepaalt het gedrag’,

‘collectieve denkkracht moet je organiseren’

en ‘vergaderen als een te leren vaardigheid’.

Ze bieden gezamenlijk de theoretische

context voor de weg naar ongewoon goede

vergaderingen. De manier waarop De Haas

deze methode beschrijft is heel helder. Je

hebt meteen de goede vragen bij de hand

om het proces binnen je eigen school te

starten. Het boek inspireert met ideeën,

technieken en checklijsten. De verhalen

vanuit de eigen ervaring van De Haas maken

dat je de uitgave heel gemakkelijk leest en

vooral weer terugpakt. Er zit ongelooflijk

veel creatieve denkkracht van de auteur zelf

in.

Het functionele hart van het (werk)boek

is een vijfstappenplan, waarmee je elk

agendapunt kunt voorbereiden. Je gebruikt

hiervoor vergaderkaarten die je helpen de

vergadering te ontwerpen. Elke vergader-

kaart staat voor een zelfstandige denkactie.

De kracht van de vijf stappen zit ‘m in de

onderlinge samenhang. Als je ze integraal

toepast, versterken ze elkaar. Als je de

stappen leest, klinkt het haast te simpel.

Dat is het echter niet! Het vraagt vooral een

goede voorbereiding van de vergadering en

een leider die vanuit een sterk ontwikkeld

moreel kompas deze manier van vergaderen

begeleidt.

De titel ‘Ongewoon goed vergaderen’ is wat

het is, maar ook weer niet. Als je de princi-

pes uit het boek gaat gebruiken, gebeurt

er namelijk nog veel meer dan dat je

vergaderingen beter gaan lopen. Je versterkt

je organisatie in een succesvol, creatief en

doelgericht team. Je moet daarvoor wel met

z’n allen uit de comfortzone. Het is namelijk

enkel je eigen gedrag dat je tegenhoudt.

De aanpak van De Haas wordt zo een heel

concreet instrument voor het verbeteren van

teamprestaties. Het perspectief is dat meer

dan waard! _

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij

SKOH in Haaren.

Ongewoon goed vergaderen, Rob de Haas, 2015, uitgeverij

Business Contact (inclusief een set vergaderkaarten)

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

onsaanbod/kaderprimair

h e t  v e r g t  e e n  l e i d e r
d i e  v a n u i t  e e n  s t e r k
o n t w i k k e l d  m o r e e l
ko m pa s  d e z e  m a n i e r
v a n  v e r g a d e r e n
b e g e l e i d t

a l s  j e  d e  s ta p p e n
l e e s t ,  k l i n k t  h e t
h a a s t  t e  s i m p e l .  d at
i s  h e t  e c h t e r  n i e t !

Biennial Conference
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1000-21-6000-1187 AVS KP 2015-2016-6 Kleur:

SPOVenray zoekt voor BS de Meulebeek en BS Coninxhof twee enthousiaste en talentvolle

directeuren. Gezien de omvang van de scholen is de vacatureruimte 0,5 fte. Een combinatie

van beide vacatures van samen 1.0 fte behoort tot de mogelijkheden.

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de website van SPOVenray (www.spovenray.nl)

en de websites van beide scholen. (www.demeulebeekoostrum.nl en www.coninxhof.nl)

Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk 27 juni a.s. in ons bezit te zijn. U kunt deze sturen naar

mevrouw Y. Raaijmakers, Eindstraat 42, 5801 CR Venray of y.raaijmakers@spovenray.nl

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 08-06-16   11:08
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Gezocht:
Directeur obs Molenakker

Directeur obs De Berkenhorst
Directeur ojbs de Kneg

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Op zoek naar
een nieuwe collega?
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Uitgelicht
thema _ ‘Maatwerk werkt’
Waar in het basisonderwijs kinderen van alle niveaus

door elkaar zitten, kennen we in het voortgezet onderwijs

een duidelijke afscheiding tussen de verschillende

niveaus. Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar

wiskunde op havo? Er blijkt al veel te kunnen binnen de

huidige regels. pagina 12

achtergrond _ Stevig onderhandeld
De CAO PO 2016 – 2017 is positief ontvangen door

AVS-leden. “Veel schoolleiders en bestuurders zijn er

hartstikke blij mee.” Onderhandelaars Paul van Lent en

Harry van Soest hebben flink onderhandeld over het

hoofdstuk ‘vervanging’, om het invalwerk goed te regelen.

pagina 24

actueel

///

De laatste Collignon
AOW voor huistekenaar AVS

Foto omslag: Op basisschool De Verwondering in Lent bepalen leerlingen hun eigen

leerroute. Foto: Dirk Jan Visser (uit ‘Scholen om van te leren’)

Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes, zoals bij griep en piek, is InvalPool onmisbaar. Bovendien

zult u merken dat door het gebruik van de software, InvalPool tijd

en daarmee kosten bespaart!

Zoals u weet, verandert vanaf 1 juli 2016 de regelgeving rondom

de vervangingen voor het bijzonder onderwijs. Over deze

veranderingen heerst landelijk veel onrust en onzekerheid.

Door de actuele regelgeving te verwerken in een plannings- en

controlesysteem weet je als school zeker dat je op de hoog-

te bent van de nieuwste wetgeving. Met de signalerings- en

monitoringsfuncties krijgt u vooraf waarschuwingen en worden

onbedoelde aanstellingen voorkomen.

InvalPool is getoetst en goedgekeurd door de juristen van

Brouwer Legal om er zeker van te zijn dat de juiste

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem.

Samenwerken met meerdere besturen in één pool behoort tot

de mogelijkheden. Zelfs scholen met een verschillende

denominatie kunnen probleemloos samenwerken binnen

InvalPool. De ketentelling kan ingesteld worden per bestuur.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten zoals uitgebreide rapportages,

exportfuncties naar administratiepakketten en een mailfunctie.

Ook het accorderen van een digitale weekstaat en declaraties

indienen bij het VervangingsFonds kan vanuit InvalPool.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Neem dan vandaag nog contact met ons op. Dan zorgen wij

ervoor dat u goed voorbereid aan het volgend schooljaar kunt

beginnen.

Voor AVS leden hebben we een aantrekkelijk aanbod.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Ook volgend

schooljaar weer

invallers nodig?
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