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Acadin: Ruimte voor talent

Marieke Maring, basisschool de Piramiden:

‘Talentontwikkeling voor ieder kind’

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

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

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

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

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

op leeftijd, onderwerp en niveau. Natuurlijk hebben de kinderen
wel begeleiding nodig als ze met Acadin gaan werken, maar als
leerkracht kun je er heel veel kanten mee op. Het wordt makkelijker
om ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en dus te
differentiëren. Dat brengt rust in de klas en daar profiteert iederéén
natuurlijk van.’

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

Vanaf dit schooljaar wordt Acadin ingezet op alle 16 scholen
van scholenbestuur VCPO Noord-Groningen. Marieke Maring
begon 6 jaar geleden met een kleine groep plusklasleerlingen.

Marieke Maring, leerkracht op VCPO-school de Piramiden, werkt
al 6 jaar met Acadin. Zij geeft les aan de plusklas die op haar school
gevestigd is. ‘Omdat wij een plusklas huizen die met Acadin werkt,
werkt de hele Piramiden met Acadin. Een voorrecht’, vindt ze.
‘Binnen de plusklas werkt Acadin al jaren heel goed.’ Groot voor-
deel vindt Marieke de mogelijkheid kinderen te volgen én te
beoordelen. ‘We zijn vaak geneigd hoogbegaafde kinderen extra
werk te laten doen, buiten de beoordeling om. Maar deze kinderen
willen óók beoordeeld worden op hun extra werk. Waarom zouden
ze het anders doen, redeneren ze. Beoordelen motiveert.’

Differentiëren
Marieke ziet in Acadin niet alleen voordelen voor hoogbegaafde
kinderen die gemotiveerd moeten worden. ‘Acadin is zo breed dat
veel meer kinderen er verrijking uit kunnen halen’, is haar mening.
‘Het is bovendien gebruiksvriendelijk waardoor veel kinderen er
ook mee kúnnen werken. De opdrachten zijn overzichtelijk en
consequent, je kunt samen of alleen werken en makkelijk zoeken
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thema _ Bemoedigende trends
Het onderwijs is druk aan het vernieuwen. Scholen

hebben in de loop der jaren meer bewegingsruimte

gekregen en maken daar op allerlei manieren gebruik van.

“Een sterke samenleving en economie bestaan bij de

gratie van diversiteit.” pagina 8

achtergrond _ Appels met peren
vergelijken
Primair versus voortgezet onderwijs: in de media krijgt

het volop aandacht in de salarisdiscussie. Wat vinden

leraren die zowel het po als vo goed kennen? “Ik zie niet

veel verschil in werk en de druk in het basisonderwijs is

veel groter.” pagina 28

achtergrond _ De methode loslaten
Scholen staan, met de curriculumherziening in het vizier,

voor de uitdaging leerlingen onder andere 21e eeuwse

vaardigheden te leren. Directeur Frank Groot: “Laat

methodisch werken los waar het kan en verbind vakken met

elkaar. En wacht niet tot 2032, dat is te laat.” pagina 32
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leerkrachten veel minder vaak en minder lang wegens ziekte

dan landelijk het geval is. In de preventieve, wat meer

zakelijke aanpak spelen schoolleiders een grote rol.

“We gaan het niet drie weken aankijken.” pagina 16
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Inhoud juni

Zelf de regierol
pakken
Uit de laatste Staat van het Onderwijs bleek dat bij vergelijkbare scholen,

onder vergelijkbare condities, te vaak de opbrengsten zeer ver uit elkaar

liggen. Wat maakt nu dat een deel van de scholen zo veel meer succesvol

is dan andere? Uit divers onderzoek blijkt dat de rol van de schoolleider

bepalend is voor de kwaliteit van de school. In ons veld zien we dat bij

ontwikkelingen als Passend onderwijs, de transitie Jeugdzorg, de vorming

van integrale kindcentra, het herontwerpen en herinrichten van onderwijs

vooral op scholen die zelf de regie pakken van alles in beweging komt.

Leiderschap wordt gedeeld met leraren en andere teamleden en nieuwe,

soms ongewone partnerschappen, worden aangegaan. Men werkt vanuit

een gedurfde visie, met gedeelde waarden en eigenaarschap.

Het is belangrijk om in het funderend onderwijs zelf de regierol bewust

op te pakken. Onderwijsinhoudelijk, maar ook beleidsmatig. Intern en

extern gericht. Belangwekkende thema’s mogen dan op draagvlak rekenen.

Een mooi voorbeeld van de dynamiek die zich kan ontwikkelen is het recente

ontstaan van PO in Actie. Een groep leerkrachten met een duidelijke visie op

salarisniveau en werkdrukvermindering pakt de regierol. Al snel leidde dit

tot het POfront. De AVS, andere onderwijsvakbonden en de sectorraad in het

primair onderwijs verbinden zich aan dit initiatief. Via moderne media wordt

vlot geschakeld naar de stakeholders. Visie, leiderschap en samenwerking

leiden tot actie. Via het uitzetten van een petitie wordt de maatschappelijke

verbinding aangegaan.

De kracht van de regierol weet te raken aan de passie van de betrokkenen.

De inhoud is leidend. Er wordt gehandeld vanuit visie en eigenaarschap.

Een mooie insteek om als schoolleider met het team de uitdagingen op te

pakken die op ons af komen.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air juni 2017

931087-02_001_09-Jun-17_12:47:08_walter



‘voldoende en goede leerkrachten vereiste voor goed onderwijs’

Prikactie PO-front op 27 juni voor beter salaris
en minder werkdruk
Op dinsdag 27 juni openen basisschoolleerkrachten de deuren van de scholen in Nederland een uur later dan
normaal. Het PO-front, de samenwerkende onderwijspartijen waaronder PO in Actie en de AVS, kondigden dit
op 6 juni aan in het tv-programma Jinek.

Schoolleiders gaven onlangs
in een AVS-peiling in groten
getale aan de acties van PO
in Actie te steunen. Want
goed onderwijs is van groot
maatschappelijk belang. En
voor goed onderwijs zijn vol-
doende, goede leerkrachten
een vereiste.

PO-front roept alle bestuur-
ders en schoolleiders op de
actie op 27 juni te ondersteu-
nen, zodat alle leraren mee
kunnen doen. Voorafgaand
aan de prikactie wordt aan
iedereen - binnen en buiten
het onderwijs - die het belang
van goed onderwijs inziet,

gevraagd de petitie te onder-
tekenen op www.pofront.nl.
Om de steun vanuit de
samenleving zichtbaar te
maken. Het onderwijs kan
de petitie daartoe zo breed
mogelijk verspreiden, zoals
onder de ouders van de kin-
deren op hun scholen. De

petitie wordt ook op 27 juni
aangeboden aan de politiek.
PO-front vraagt daarvoor alle
basisscholen een leerkracht
en een ouder af te vaardigen
naar Den Haag. Schoolleiders
en bestuurders zijn uiteraard
ook van harte welkom.
Alle AVS-leden en schoolbe-
sturen zijn op 7 juni per brief
geïnformeerd met daarin een
toelichting over de acties. _

Meer informatie (ouderbrief,
draaiboek, actiesuggesties,
faq’s) en aanmelden:
www.pofront.nl, zie ook
www.avs.nl/dossiers/
overigedossiers/staking

beter anticiperen op leerlingendaling

Wetsvoorstel Toekomstbestendig
onderwijsaanbod aangenomen
Het wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod is door de Eerste en
Tweede Kamer. Dit vergemakkelijkt het om scholen om te zetten van openbaar naar
bijzonder (of andersom), uit te breiden met een richting of te verplaatsen, zodat
schoolbesturen een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren om
leerlingendalingen op te vangen.

Het wetsvoorstel biedt
schoolbesturen de vol-
gende mogelijkheden om
beter te anticiperen op
leerlingendaling:
• Het wordt makkelijker

om een school om te
zetten van openbaar naar
bijzonder of andersom;

• Het wordt makkelijker om
een school van richting te
laten veranderen of binnen
de gemeentegrenzen te
verplaatsen;

• De opheffingsnorm mag
tussentijds gesplitst
worden in stedelijk en niet-
stedelijk gebied binnen een
gemeente;

• De deadline voor vrijwillige
sluiting van openbare
scholen wordt flexibeler;

• De MR neemt pas na
raadpleging van de
achterban een besluit over
een fusie of sluiting.

De minister heeft de intentie
over verzoeken tot omzet-
ting, uitbreiding van een
richting of verplaatsing van
een school positief te beslui-
ten, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om dit niet te
doen. Het amendement van
CU-kamerlid Eppo Bruins
over een verplichte ach-
terbanraadpleging bij het
omzetten en het van richting
veranderen van een school is
aangenomen.

Naar verwachting treedt de
wet op 1 januari 2018 in wer-
king. _

Meer informatie:
www.leerlingendaling.nl

actueel
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onderzoek ‘status en imago van de leraar in de 21e eeuw’

Maatschappelijk aanzien leraar gedaald
“Een evenwichtiger verdeling van het salaris in het primair en voortgezet onderwijs om het aanzien van de
basisschoolleerkracht en het beroep te laten stijgen.” Dat bepleit Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar op de
Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP. Hij vindt het onterecht dat leraren basisonderwijs beduidend
minder aanzien hebben dan collega’s in het voortgezet onderwijs.

Het maatschappelijk aanzien
van de leraar in het basison-
derwijs en voortgezet onder-
wijs is vooral in de laatste
tien jaar achteruit gegaan.
De leraar basisonderwijs
heeft beduidend nog minder
aanzien dan zijn collega’s in
het voortgezet onderwijs. Dat
verklaart mogelijk hun lage-
re loon en deels de halvering
van het aantal aanmeldingen
bij de pabo. Dat staat in het
onderzoek ‘Status en imago
van de leraar in de 21ste
eeuw’ van het Research-
centrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA, Maas-
tricht) en Ecorys (Rotterdam).
Betrokken hoogleraar bij
het ROA is Frank Cörvers:
“Doordat de kleuterschool is
samengevoegd met de lagere

school, is ook de status van
de opleiding gedaald. Ten
onrechte. In internatio-
naal onderzoek is er juist
steeds meer aandacht voor
het jonge kind. Het is heel
belangrijk dat kinderen zich
al vroeg goed ontwikkelen.”
De onderzoekers bevelen ook
aan om te investeren in het
verbeteren van de arbeids-
voorwaarden, lerarenoplei-
dingen, goede professionali-
sering en imagocampagnes.

Salaris
Afgestudeerde leraren voor
het voortgezet onderwijs ver-
dienen relatief goed, blijkt
ook uit het onderzoek. Ze
krijgen als startsalaris zo’n
10 procent meer loon dan
andere hbo-afgestudeerden.

Voor leraren die van de pabo
komen geldt dat niet. Hun
loon is na 2008 onder dat van
andere hbo’ers komen te lig-
gen. Beloning geldt als één
van de statusindicatoren voor
het maatschappelijk aanzien.

Opleidingsniveau
Er zijn steeds meer hoger
opgeleide beroepsgroepen
bijgekomen. Het opleidings-
niveau van de leraar is daar-
mee minder exclusief gewor-
den. En dat is mogelijk ook
van invloed op het imago.
Hoewel er in het voortgezet
onderwijs bij bepaalde vak-
ken ook een lerarentekort is,
is de situatie nijpender in het
basisonderwijs. De instroom
op de pabo is sterk gedaald.
Dat heeft ook te maken met

de verhoogde kwaliteitseisen,
die op den duur juist weer
kunnen leiden tot een hoger
aanzien van de leraar.
Wat precies dé reden is voor
de daling van het aanzien, is
niet hard te maken. Er zijn
wel ideeën over, zoals de
dalende beloning, de femi-
nisering en vergrijzing van
de sector. De vraag is of deze
factoren een oorzaak of juist
een gevolg zijn van de daling
van het imago. _

Het onderzoek is gefinan-
cierd door het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonder-
zoek (NRO).

Onderzoek downloaden:
www.caop.nl

regionale tekorten primair onderwijs in beeld

Veel nieuwe leerkrachten nodig,
ook in krimpgebieden
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW actuele regionale
arbeidsmarktrapportages opgesteld, die zicht geven op de verwachte regionale
ontwikkelingen tussen 2017 en 2022 in het primair onderwijs. De verwachting
is dat vrijwel alle regio’s de komende jaren te maken krijgen met groeiende
lerarentekorten.

Het aantal vacatures is het
laagste in krimpgebieden en
het hoogst in de grote steden
in het westen van het land.
Maar door de uitstroom van

oudere leraren zijn er ook in
de krimpgebieden nieuwe
krachten nodig.
Er is een aantal gebieden
waar het tekort snel oploopt.

Zo wordt voor Amsterdam in
2020 een tekort verwacht van
350, in Rotterdam van 260, in
Den Haag 185 en in Utrecht
95. In regio’s als Zeeland (90),

Groningen (177), Friesland
(125), West-Brabant (130) en
Limburg (145) zijn de tekor-
ten weliswaar lager maar ook
substantieel. Bovendien is de
verwachting dat de tekorten
na 2020 verder oplopen.
In de ramingen komen ook
de volgende ontwikkelingen
aan de orde: leeftijdsopbouw,
werkgelegenheid, vervan-
gingsvraag, instroom en het
aantal onvervulde vacatures.

Meer informatie: www.

arbeidsmarkt platformpo.nl/
cijfers-trends/regionale-
arbeidsmarktrapportages-ocw

actueel
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‘in het po mag niet meer bezuinigd worden’

Tegenvaller op OCW-begroting
Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto
binnenlands product in 2017 naar 1,3 procent in 2021. Desondanks is er vanaf 2017
een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting,
blijkt uit de Voorjaarsnota 2017 die minister Dijsselbloem op 1 juni aan de Tweede
Kamer heeft gestuurd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het po mag niet meer
bezuinigd worden, er moet juist geïnvesteerd worden.”

De tegenvaller van gemiddeld
200 miljoen euro is voorna-
melijk het gevolg van hogere
leerling- en studentenaan-
tallen dan eerder geraamd.
Het kabinet heeft besloten
de tegenvaller in 2017 op
te lossen door de inzet van
meevallers. Daardoor hoeft
er dit jaar niet bezuinigd te
worden op de bekostiging
van onderwijsinstellingen. De
PO-Raad meldt op haar site
dat het tekort bovenop de

tegenvaller van circa 250 mil-
joen euro komt die vorig jaar
al werd voorzien vanaf 2017,
maar nog niet als bezuiniging
in de onderwijsbegroting was
opgenomen. Vanaf 2018 ziet
het ernaar uit dat de reke-
ning van in totaal bijna 500
miljoen euro over alle onder-
wijssectoren wordt verdeeld,
aldus de PO-Raad.
Bovendien heeft het primair
onderwijs ook te maken
met de bezuinigingen op

onderwijsachterstanden:
hierop is de afgelopen zes jaar
150 miljoen euro bezuinigd,
terwijl de achterstanden zelf
niet zijn afgenomen. Uit de
indicator van het Centraal
Bureau voor de Statistiek
blijkt zelfs dat het aantal
leerlingen dat risico loopt op
een onderwijsachterstand
twee keer zo groot is als waar
het kabinet jaren van uitging.
Hier bovenop komt nog het
feit dat het po jaarlijks 375

miljoen euro te weinig van de
overheid krijgt om de vaste
lasten (Materiële Instandhou-
ding) te betalen.
AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Juist nu, met onder
andere het dreigende leraren-
tekort, heeft het funderend
onderwijs meer geld nodig.
Dat is van groot maatschap-
pelijk belang! Met PO in Actie
maken we dan ook duidelijk
dat het zo niet langer kan,
ook gezien de toenemende
werkdruk en te lage sala-
riëring: er moet meer geld
geïnvesteerd worden in het
primair onderwijs.”

Het kabinet maakt wel
342 miljoen extra vrij voor
de loonsverhoging van
ambtenaren, door de hoger
dan verwachte pensioenpre-
mie bij het ABP. _

vooral hoge kosten spelen parten

Veel Steve Jobsscholen stoppen
met concept
Ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve
Jobsconcept of serieus overwogen dat te doen, is afgehaakt. De hoge kosten en
het ‘keurslijf ’ noemen zij als belangrijkste reden. Dit meldt de Volkskrant na een
rondgang langs 46 scholen die de afgelopen jaren overstapten op de iPadmethode
van initiator Maurice de Hond of dat overwogen.

Daarvan hebben twaalf scho-
len gebroken met Onderwijs
voor een Nieuwe Tijd (O4NT),
de organisatie van Maurice
de Hond, of zijn volledig
opgeheven. Dertien serieus
geïnteresseerde scholen zijn
uiteindelijk nooit begonnen.
Veertien scholen werken wél
volgens de O4NT-methode.
Nog zeven scholen verwach-
ten na de zomer over te

stappen op het concept. Het
gepersonaliseerde niveau-
onderwijs in een workshop-
achtige setting, met een
tablet voor ieder kind, moet
leerlingen voorbereiden op
de toekomst.
Ondervraagde afgehaakte
scholen noemen de hoge
kosten na de eerste opstart-
jaren en ontevredenheid
over de onderwijsmethode

als de belangrijkste redenen
om de samenwerking te
beëindigen. Deelnemende
scholen betalen volgens de
Volkskrant een maandbedrag
van 9 euro per kind.
De Hond in een reactie:
“Onze methode werkt niet
als je het half doet. Er moest
een goed gestructureerde
aanpak komen. Zoiets kost
trainingen en begeleiding,

en dus geld.” Hij ziet dit
bevestigd bij de scholen
die op dit moment wel vol-
ledig volgens zijn methode
werken. “Daar werkt het
goed, alle betrokkenen zijn
tevreden, dat stimuleert mij
om er ook in Nederland mee
door te gaan.”
Er is inmiddels ook een Steve
Jobsschool geopend in het
Spaanse Javea en in Zuid-Afri-
ka zijn twee privéscholen die
volgens de methode werken.
In 2019 verwacht De Hond
voor het eerst uit de kos-
ten te zijn met zijn bedrijf
sCoolsuite. _

Eind mei bracht O4NT een
verslag uit met ervaringen
en lessen na drie jaar Steve
Jobsscholen in Nederland, zie
www.o4nt.nl
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brief bewindslieden aan schoolbesturen

‘Middelen banenafspraak structureel
beschikbaar’
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen
aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen
een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een
werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn.
Deze zijn verankerd in de wet- en regelgeving.

In 2013 is de banenafspraak
van kracht geworden met
als doel meer mensen met
een afstand tot de arbeids-
markt een plek te bieden in
een reguliere organisatie.
In een brief van Dekker en
Klijnsma aan schoolbesturen
onderstrepen zij het belang
van de banenafspraak. De
bewindslieden geven aan
dat het alle organisaties
de komende tijd nog veel
inspanningen vergt om
de komende jaren de

afgesproken aantallen extra
banen te realiseren.
Een belangrijk ele-
ment in de brief van de

staatssecretarissen gaat over
de financiële tegemoetko-
mingen rondom de banenaf-
spraak. Door onduidelijkheid

was er wat huivering bij
scholen om werknemers uit
de doelgroep aan te nemen.
De staatssecretarissen geven
nu aan dat deze middelen
en instrumenten structu-
reel beschikbaar zijn. “Van
het verleden is geleerd dat
zekerheid over continuering
ervan voor werkgevers van
groot belang is bij het aan-
nemen van mensen met een
arbeidsbeperking.”
In de cao voor het primair
onderwijs zijn geen schalen
voor minimumjeugdloon
opgenomen. De berekening
van de landelijke subsidie-
regelingen echter wordt
wel gebaseerd op dit lagere
salaris, aldus de PO-Raad.
Hierdoor zijn de kosten voor
jonge medewerkers uit de
doelgroep relatief hoger.
De sectorraad kaart dit aan
en zoekt naar mogelijkheden
om dit op te lossen. �

onderwijs in cijfers: leerlingenaantal daalt

Nederlandse leerlingen presteren goed
Uit de monitor ‘Trends in beeld’ blijkt dat het Nederlandse onderwijs het goed doet. Nederlandse leerlingen
zijn hoog opgeleid en presteren goed, vergeleken met andere landen. Het ministerie van OCW actualiseerde
onlangs ook de kengetallen op de websites ‘OCW in cijfers’ en het onderliggende ‘Onderwijs in cijfers’. Hieruit
blijkt onder andere dat het aantal leerlingen in het funderend onderwijs de komende jaren zal dalen.

Op ‘OCW in cijfers’ is cijfer-
matige informatie over de
beleidsterreinen van OCW te
vinden. Op ‘Onderwijs in cij-
fers’ publiceren OCW, CBS en
DUO gezamenlijk de belang-
rijkste cijfers op het gebied
van onderwijs. Op laatstge-
noemde site staan dit jaar
voor het eerst de prognoses
van het aantal leerlingen en
studenten in het po, vo, mbo,
hbo en wo. Ook nieuw zijn
de arbeidsmarktprognoses

voor leraren. De site geeft
informatie over het aantal
vacatures en de verwachte
lerarentekorten voor de
komende jaren (po, vo, mbo).

Trends in beeld
Op de site ‘Trends in beeld’
staat de Onderwijsmonitor.
De Onderwijsmonitor geeft
op stelselniveau inzicht in
de prestaties van het Neder-
landse onderwijs. De monitor
bevat een dashboard van

output- en outcome-indicato-
ren, aangevuld met een weg-
wijzer naar actuele beleids-
informatie. Kort samengevat:
het Nederlandse onderwijs
doet het goed.

Aantal leerlingen
Het geraamde aantal leerlin-
gen in het primair onderwijs
voor 2017/2018 is 1.517.900.
De verwachting is dat het
aantal leerlingen in het
po verder zal dalen. De

geraamde daling is relatief
het sterkst in het voortgezet
speciaal onderwijs.
In het voortgezet onderwijs
is het geraamde aantal leer-
lingen 993.700 in 2017/2018.
De verwachting is dat het
aantal leerlingen in het vo
net als in het po zal dalen. �

Meer informatie:
www.trendsinbeeldocw.nl

www.ocwincijfers.nl

www.onderwijsincijfers.nl
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nieuwe regeling voor po en vo

Subsidies voor internationalisering
en Europese samenwerking
Voor scholen die een extra stimulans kunnen gebruiken voor internationaliserings-
activiteiten zijn er subsidiemogelijkheden vanuit de nieuwe Regeling
Internationalisering PO en VO, uitgevoerd door Nuffic.

Er zijn diverse subsidie-
mogelijkheden voor zowel
curriculumontwikkeling als
mobiliteit voor leerlingen en
leraren. Daarnaast biedt het
Europese subsidieprogramma
Erasmus+ de gelegenheid om
in samenwerking met andere
scholen en instellingen in
Europa te werken aan inter-
nationalisering en buiten-
landervaring. Deze subsidies
zijn ook te gebruiken voor de
educatieve reizen van de AVS.

Subsidieregeling
internationalisering
In de nieuwe Regeling
Internationalisering PO en
VO (IPV-regeling) staat het
verwerven van internati-
onale competenties cen-
traal. Er zijn verschillende

subsidiemogelijkheden voor
zowel curriculumontwik-
keling als mobiliteit voor
leerlingen, leraren en pabo-
studenten. Het ministerie
van OCW heeft de uitvoering
van deze subsidie toegekend
aan Nuffic. Onder curricu-
lumontwikkeling rondom
internationalisering vallen:
• Starten met vroeg

vreemdetalenonderwijs
(vvto), waarbij maximaal
15 procent van de onder-
wijstijd in de vreemde taal
wordt gegeven;

• Samenwerking tussen po
en vo voor het ontwikkelen
van een doorlopende leer-
lijn op het gebied van taal
of internationalisering;

• Het ontwikkelen of verder
ontwikkelen van internati-
onaliserende onderwijscon-
cepten zoals het Internati-
onal Primary Curriculum
(IPC) of een soortgelijk
concept.

Scholen kunnen IPV-subsidie
voor curriculumontwik-
keling aanvragen voor de
schooljaren 2017/2018
tot en met 2019/2020. De

onderwijsraad vraagt input voor advies

Meedenken over versteviging positie
en rol schoolleider
De Onderwijsraad vraagt schoolleiders een bijdrage te leveren aan een advies over
de versteviging van de positie en rol van schoolleiders. Leidinggevenden uit po, vo
en mbo kunnen reageren tot 1 september.

De Onderwijsraad geeft
aan dat verdere professio-
nalisering en versteviging
van de positie van school-
leiders nodig is. De vraag is
hoe dat verder vorm moet
krijgen. Welke (verdere)

professionalisering is nodig
voor schoolleiders om een
doeltreffende rol te vervullen
binnen hun school of afde-
ling en binnen de bestuurlij-
ke besluitvorming? En welke
aanvullende maatregelen

zijn nodig om hun positie te
versterken?
Het functioneren van de
schoolleider staat niet op
zichzelf, maar moet in
relatie worden gezien tot
leraren en tot het school- of

instellingsbestuur. Daarbij is
ook de rol van de overheid
van belang, het ruimere ken-
nisnetwerk van schoolleiders
en hun rol in de landelijke
besluitvorming. �

Schoolleiders uit po, vo en
mbo kunnen hun schriftelijke
reactie tot 1 september 2017
sturen naar schoolleiders

@onderwijsraad.nl

Meer informatie:
www.onderwijsraad.nl/actueel/
lopende-adviestrajecten

IPV-subsidie voor (leraren-,
leerlingen- of stage-)mobiliteit
is alleen aan te vragen voor
het schooljaar 2017/2018.
Direct aanvragen kan via het
digitale aanvraagsysteem
Delta: https://delta.nuffic.nl/
Application/Apply/5

Erasmus+
Het is ook mogelijk een subsi-
die in het kader van Erasmus+
aan te vragen. Erasmus+ is het
Europese programma voor
onderwijs, jeugd en sport om
extra ontwikkelingskansen
aan mensen te bieden door
investeringen in onderwijs.
De projecten vinden plaats
in samenwerking met andere
scholen en instellingen in
Europa en kunnen gaan over
verschillende onderwerpen,
zoals vreemdetalenonder-
wijs, professionalisering of
21e eeuwse vaardigheden. Dit
gebeurt meestal in de vorm
van lesgeven, nascholing of job
shadowing in het buitenland.
Zie www.erasmusplus.nl �

Meer informatie:
www.nuffic.nl

www.avs.nl/educatievereizen
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de lerende org anisatie  al s motor

Het	onderwijs	is	druk	aan	het	vernieuwen.

Scholen	hebben	in	de	loop	der	jaren	meer

bewegingsruimte	gekregen	en	maken	daar

op	allerlei	manieren	gebruik	van. Wat	zijn

bemoedigende	trends?	Kleven	er	ook	risico’s

aan	de	groeiende	diversiteit	en	hoe	perk	je

die	in?

tekst marijke nijboer

Het bruist binnen het onderwijs. Dat merkte Claire Boonstra
toen zij in 2012 haar TEDx-talk hield over hoe het onder-
wijs volgens haar verder zou kunnen verbeteren. Letterlijk
duizenden onderwijsmensen wilden met haar koffiedrin-
ken. Ze richtte Operation Education op en heeft vanuit die
organisatie de afgelopen jaren al vele honderden scholen
bezocht, tienduizenden mensen toegesproken en velen van
hen ook gesproken. De wens tot vernieuwing, zegt zij, leeft
‘ongelooflijk breed’.
Boonstra wil ‘van A naar B’. A is de traditionele school met
jaarklassen, toetsen, cijfers, een indeling in hogere en lagere
niveaus. A draait om hiërarchie en gemiddelden. “Het doel
van het huidige systeem is selecteren naar niveau; voorsor-
teren voor het vervolgonderwijs”, licht ze toe. “En hoger
is beter.” Zij ziet echter een paradigmaverschuiving naar
B, de school waar wordt erkend dat ieder mens anders is,
met een grote verscheidenheid aan interesses en talenten.
“In de samenleving is ook een grote diversiteit aan manieren
waarop je van waarde kan zijn. Het draait niet meer om hoe
je in het systeem past, maar om hoe we ervoor zorgen dat je
als mens volledig tot bloei kunt komen.” Bij die omslag is de
lerende organisatie de motor. Volgens Boonstra zijn heel veel
scholen al bezig met de transitie van A naar B. “Ook leraren
van zeer traditionele scholen voelen dat je niet langer kunt
vasthouden aan methode A.”

thema _ succesverhalen

Over	het	thema

“Een succesnummer met daarin good practices
en successen uit het land. Gewoon eens een keer
het positieve flink in de spotlights zetten.”

Dit	opperde	een	schoolleider als	suggestie	voor
een	thema	in	Kader	Primair.	De	redactie	laat
zich	graag	inspireren	door	ideeën	van	lezers,	en
zo	geschiedde. Want	het	gaat	helemaal	niet	zo
slecht	met	het	funderend	onderwijs	als	de	media
soms	doen	geloven.	De	sector	is	in	elk	geval
bepaald	geen	stilstaande	vijver	meer,	zoals	jaren
geleden.	Scholen	hebben	meer	bewegingsruimte
en	vele	ervan	innoveren,	initiëren,	leren,
ontwerpen,	zijn	creatief	en	ambitieus.	Al	dan
niet	ingegeven	door	invloeden	van	buitenaf,
zoals	teruglopende	leerlingenaantallen.
Gevolg	is	onder	andere	een	grote	diversiteit,
die	echter	ook	weer	kritisch	tegen	het	licht
gehouden	moet	worden	om	de	duurzaamheid
en	onderwijskwaliteit	te	waarborgen.

De	keuzemogelijkheid	om	enkele	nationale
‘pareltjes’	uit	te	lichten	was	hoe	dan	ook
overweldigend.	De	redactie	koos	binnen	het
thema	uiteindelijk	voor	goede	voorbeelden
op	het	gebied	van	persoonlijk	onderwijs	met
het	leerproces	op	nummer	1,	het	–	preventief	–
terugdringen	van	ziekteverzuim	en	werkdruk,	en
meer	mannen	voor	de	klas	in	het	basisonderwijs.
Omwille	van	de	ruimte	hiervoor	is	de	vertrouwde
good	practice-rubriek	‘Zo	kan	het	ook!’	eenmalig
komen	te	vervallen.	Maar	uiteraard	treft	u	hierin
vanaf	volgend	schooljaar	weer	iedere	maand	al
die	andere	successen	die	ons	onderwijs	rijk	is.

Veel	inspiratie	gewenst!

We doen het goed
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de lerende org anisatie  al s motor

Verder merkt Peeters op dat de
digitalisering in scholen enorm
op gang is gekomen. Maar
opnieuw verwijst hij naar het
grote geldgebrek. “Deze verstan-
dige investering ging helaas vaak
wel ten koste van de personeels-
formatie.” Verder vindt de wet-
houder dat het onderwijs minder
bureaucratisch is geworden.
“Dankzij de lumpsum maken
onderwijsorganisaties meer
eigen keuzes. Dat stimuleert het
gesprek tussen bestuurders en
scholen.”

Ruimte voor eigen ambities
Ook het nieuwe inspectietoe-
zicht, met oog voor eigen ambi-
ties van scholen en hun ontwik-
keling van een verbetercultuur,
biedt meer ruimte voor ver-
nieuwing. Karin van Zutphen is
directeur van Wittering.nl, een
bekende vernieuwingsschool in
Rosmalen (po). “Wij kijken naar
de ontwikkelbehoeften van ieder
kind. En daarna naar hoe het
passend kan zijn binnen de wet-
en regelgeving”, vertelt zij.

Voorheen vonden de inspecteurs het moeilijk om de
school te beoordelen. Met name het didactisch hande-
len, dat op allerlei manieren vorm krijgt, was voor hen
lastig te categoriseren. “Sinds het nieuwe toezicht lukt
het de inspecteur wel om ons te beoordelen en komen
we er heel positief uit. We hebben laten zien dat we com-
petent zijn in het zelf ontwerpen van het curriculum
en het passend maken van het aanbod. Dankzij onze
beredeneerde keuzes krijgen we veel autonomie van ons
bestuur en de inspectie.”
Selma Klinkhamer, directeur van Rotterdams Vakcollege
De Hef (vo), ervaart die ruimte ook.
 “Wij besteden elke dag een half uur aan de dagstart,
waarbij leerlingen met de mentor de dag doorspre-
ken. Zo gaan ze weer beseffen waarom ze ook al weer
naar school komen. Dat is nodig voor onze doelgroep.
Daarvoor halen we vijf minuten van elke les af.
De inspectie begrijpt dat en vindt het prima.”

Op Wittering.nl,	een	bekende	vernieuwingsschool	in	Rosmalen,	kijken	ze	naar	de
ontwikkelbehoeften	van	ieder	kind.	En	daarna	naar	hoe	het	passend	kan	zijn	binnen	de	wet-	en
regelgeving.

Creativiteit René Peeters, wethouder jeugd en onder-
wijs in Almere en voormalig schoolbestuurder, vindt ook
dat er de afgelopen jaren veel ten goede is veranderd.
Daarbij fungeerde volgens hem de invoering van de
lumpsum in 2006 (po) als smeerolie. “De lumpsum bracht
flexibiliteit. En dat stimuleerde de creativiteit van school-
bestuurders en schoolleiders.” Maar Peeters plaatst daar
meteen een kanttekening bij: “De huidige lumpsum is
flexibiliteit van de armoede. Je kunt je werk alleen goed
doen als er voldoende middelen zijn. Dat is nu absoluut
niet het geval. Het Rijk verstrekt al heel veel jaren veel te
weinig geld aan met name het primair onderwijs.”
Toch hebben sommige schoolbesturen kans gezien om
vanuit de lumpsum een innovatiebudget in te richten.
Geweldig, vindt Peeters: “Scholen en besturen moeten
mensen altijd de ruimte geven om nieuwe dingen uit te
proberen.” Ook ziet hij dat veel schoolbesturen extra hebben
ingezet op nascholing. “Personeel wordt echt uitgedaagd om
zich goed te ontwikkelen.”

We doen het goed
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speciaal (basis)onderwijs (onderwijs-jeugdhulparrange-
menten). Het samenvoegen van die budgetten leidt tot
spectaculaire verbeteringen.”

Versnippering en kwaliteitsverschil Als het aan
demissionair staatssecretaris Sander Dekker ligt, krijgen
schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school te
stichten. Dat kan straks mogelijk ook op basis van bijvoor-
beeld een pedagogische grondslag. De diversiteit zal daar-
voor verder toenemen en daar kunnen bepaalde risico’s
aan kleven. In de laatste Staat van het Onderwijs wees de
inspectie bijvoorbeeld op ‘te grote kwaliteitsverschillen’
tussen scholen.
“Versnippering kan een risico zijn”, ziet ook Peeters.
Hij is voor ‘heel stevige waarborgen voor de kwaliteit’.

Uit onderzoek1 door de inspectie blijkt dat de kwaliteit
van de schoolleiding en die van de lessen significant
samenhangen. Claire Boonstra: “De kunst is om een con-
text te creëren waarbinnen leraren hun werk goed kunnen
doen. Belangrijk is dat de schoolleider de gewenste werk-
houding ‘voorleeft’. En een lerende organisatie creëert
waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het
leerproces.”
Ook de gemeente kan de onderwijsverbetering
stimuleren. “Wij zijn voortdurend in gesprek met het
onderwijs”, zegt wethouder Peeters. “Ik voorspel dat de
budgetten van jeugdzorg, Passend onderwijs en school-
besturen de komende jaren, onder regie van de gemeen-
ten, op veel slimmere manieren ingezet zullen worden.
In Almere doen we dat al met zes projecten in het

l e e r l i n g  s t i p p e lt  e i g e n  l e e r r o u t e  u i t

Vakcollege	De	Hef,	een	vmbo-school	in

Rotterdam-Zuid,	heeft	meer	dan	veertig

nationaliteiten	in	huis.	Directeur	Selma

Klinkhamer:	“We	kijken	elke	dag:	wat

staat	jou	in	de	weg	om	onderwijs	te

volgen?	De	relatie	met	de	mentor	is

belangrijk	om	leerlingen	vast	te	hou-

den.”	De	school	ziet	loopbaanoriëntatie

en	-begeleiding	(lob)	als	de	ruggengraat

van	het	curriculum.	De	lob	wordt	steeds

verder	ontwikkeld.	In	november	organi-

seerde De Hef een eigen lob-conferentie

voor	ouders,	basisscholen	en	het	mbo.

De tienminutengesprekken en

informatieavonden zijn afgeschaft.

Er worden alleen nog persoonlijke

gesprekken gevoerd met leerling, ouders

en	mentor	(zie	foto).	“Daarin	is	het	lob

leidend	en	maken	we	alle	afspraken.

De	leerling	presenteert	wat	hij	of	zij

heeft	geleerd	en	stippelt	de	leerroute

uit.	De	ouder	bevraagt	de	leerling	ook.

Als	school	zenden	wij	minder	en	spelen

we	meer	in	op	wat	er	uit	ouder	en	kind

komt.	Wij	zien	dat	ouders	nu	zelf	ook

naar	school	willen	komen.”

Als	gevolg	van	deze	aanpak	verdwijnt

de	straatcultuur	uit	de	school.	Leerlin-

gen voelen zich medeverantwoordelijk.

Ziekteverzuim	en	schooluitval	nemen	af.

Klinkhamer:	“We	geven	nu	al	vaak	les

op	drie	niveaus,	maar	ik	wil	dat	leerlin-

gen	nog	meer	zelf	hun	onderwijs	gaan

inrichten	en	waar	mogelijk	lessen	op	een

hoger	niveau	gaan	volgen.”

“Heel	veel	scholen	zijn
al	bezig	met	de	transitie

van	A	naar	B”,	ziet
onderwijsvernieuwer

Claire	Boonstra.
Foto:	Hans	Roggen

René	Peeters,	wethouder
jeugd	en	onderwijs:
“Het	samenvoegen
van	budgetten	leidt
tot	spectaculaire
verbeteringen.”
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“Neem Almere. Wij groeien enorm. Soms openen we per
jaar twee of drie nieuwe scholen. Ik pleit ervoor dat we
stelselmatig onderzoeken of initiatieven voor nieuwe
scholen ook echt duurzaam zijn. De inspectie zou daar
goed naar moeten kijken en de gemeente zou de finan-
ciële betrouwbaarheid en kwaliteit moeten toetsen.”
Zo’n belangrijke rol voor de gemeente past in de huidige
trend, meent hij. “Kijk naar de decentralisatie van de
jeugdzorg. Almere neemt als regisseur van de Lokaal
Educatieve Agenda2 verantwoordelijkheid voor vrijwel de
hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners.
We werken daarin ook samen met Passend onderwijs.”
Boonstra ziet vooral risico’s in het traditionele schoolsys-
teem. “De huidige opdeling in hoger versus lager heeft een
desastreus effect op kinderen. We vinden het zo belangrijk

thema _ succesverhalen

z e l f  pa s s e n d  o n d e r w i j s a a n b o d  o n t w i k k e l e n

Wittering.nl	in	Rosmalen	werkt

vanuit	de	visie	dat	elk	kind	zich	blijft

ontwikkelen.	De	school	wil	haar	aanbod

daar	bij	aansluiten.	De	school	werkt	met

kernconcepten. Hierbij wordt leerstof

op	het	gebied	van	wereldoriëntatie

(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur

en	techniek)	aangeboden	vanuit

samenhangende	thema’s	die	kinderen

uitdagen	tot	actief	leren.	Directeur	Karin

van	Zutphen:	“Als	je	eenmaal	zo	werkt,

begrijp	je	niet	waarom	er	nog	scholen

zijn	die	met	separate	vakken	werken.”

De	leerlingen	zitten	in	units	van	4-6

jaar,	6-9	jaar	en	9-12	jaar,	rekening

houdend	met	hun	ontwikkelleeftijd.	Ze

kunnen	vier	keer	per	jaar	overstappen

naar	een	volgende	unit.	Op	elke	unit

werken	vier	tot	zes	volwassenen:

leerkrachten, onderwijsassistenten,

leerkrachtondersteuners,	maar	ook

specialisten.	Het	team	is	gezamenlijk

verantwoordelijk en ontwikkelt veel

leermaterialen	zelf.	Bij	elk	blok	van

vijf	weken	wordt	eerst	de	aanwezige

relevante	kennis	geactualiseerd.	Daarna

ontwerpen	de	units	zelf	het	aanbod

voor	de	komende	vijf	weken.	Wittering-

leerlingen	vallen	op	binnen	het	vo.

“Ze	komen	voor	zichzelf	op,	gaan	het

gesprek	aan.	Het	vo	koppelt	terug	dat

ze	dat	wel	eens	lastig	vinden,	omdat

de	leerlingen	willen	weten	met	welk

doel	een	opdracht	gegeven	wordt.”

Wittering.nl	overweegt	om	een	eigen

vo-school	op	te	zetten.

om hoger te eindigen, dat we kinderen massaal laten deel-
nemen aan eindtoets- en eindexamentrainingen. We heb-
ben maar één norm; het gemiddelde. Als jouw talenten en
interesses toevallig niet liggen bij wat we nu toetsen, zeg-
gen we eigenlijk: je bent niet leerbaar en niet goed genoeg.
Terwijl een sterke samenleving en economie bestaan bij de
gratie van diversiteit. Mensen die maken, bouwen, repa-
reren, zorgen en mooi maken zijn even waardevol voor de
samenleving als hoger opgeleiden.” _

Noten
1 	Inspectie	van	het	Onderwijs	(2014).	De	kwaliteit	van	school-

leiders	in	het	basisonderwijs,	speciaal	onderwijs	en	voort-

gezet	onderwijs

2 lea.almere.nl

Schoolleider	Selma
Klinkhamer	(vo):	“Wij

zien	loopbaanoriëntatie
en	-begeleiding	als	de

ruggengraat	van	het
curriculum.”

“We	zijn	competent	in
het	zelf	ontwerpen	van
het	curriculum	en	het
passend	maken	van
het	aanbod”,	aldus
schoolleider	Karin	van
Zutphen	(po).
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Kleine klassen ingedeeld naar niveau, meer tijd per vak, een dag in de week vrij, nauwelijks

vergaderen en een schoolleider op afstand. De School voor Persoonlijk Onderwijs boekt er

goede resultaten mee. “Dit concept werkt alleen als je alle ingrediënten toevoegt.”

tekst daniëlla van ’t erve

Ondanks haar hoge cijfers op het vmbo mocht zijn zusje
niet overstappen naar de havo. Dit was voor filosoof en
econoom Misha van Denderen dé aanleiding om na te
denken over een ander onderwijssysteem. In 2010 startte
hij met zijn echtgenote Suzan Polet een nieuwe school
in het Zeeuwse Kapelle: de School voor Persoonlijk
Onderwijs (SvPO). Met succes: de resultaten zijn goed
en de belangstelling is overweldigend. De school telt na
de zomer vijf vestigingen in heel Nederland en er staan
er nog vier op stapel. Kenmerkend zijn de kleine klas-
sen van maximaal zestien leerlingen die ingedeeld zijn
naar niveau. De lessen duren 85 minuten, een schooldag

thema _ succesverhalen

duurt van 9 tot 17 uur en een schoolweek bestaat uit vier
dagen. Elk jaar mogen slechts tachtig leerlingen instro-
men (in principe op volgorde van aanmelding), waardoor
de school met maximaal vierhonderd leerlingen klein-
schalig blijft. “Alles is erop gericht om het leerproces te
optimaliseren”, vertelt directeur Suzan Polet. “De rol van
docenten is cruciaal. Zij geven per leerjaar aan alle klas-
sen les, zijn mentor van een klas en de meeste vakken
staan voor drie lesuren op het rooster. Hierdoor kennen
ze iedere leerling door en door, waardoor ze hun onder-
wijs kunnen aansluiten op wat deze nodig heeft.”

Alle opties open Daarbij liggen
de ambities hoog. Leerlingen doen in
meer vakken examen, waar mogelijk
op een hoger niveau. Alle vwo’ers
volgen bovendien bachelorvakken
ter voorbereiding op de universiteit.
In de onderbouw geven docenten
op havo/vwo-niveau les, ook aan
leerlingen die instromen met een
mavo-advies. “Voor die leerlingen
willen we alle opties openhouden”,
legt Polet uit. “De klas met mavo-
instroom krijgt een andere planning
en uitleg dan de vwo-klas, maar
we gebruiken dezelfde boeken en
normering. Hierdoor krijgen ze een
goede basis, wat de kans op succes-
vol doorstromen vergroot. Willen
ze niet doorstromen, dan hebben ze
begin 3-mavo al tweederde van de
stof gehad. Daardoor kunnen ze alle
vakken volgen en een diploma voor
alle vier de sectoren (Techniek, Zorg

‘Lesgeven komt op nummer 1’

Op de School voor
Persoonlijk Onderwijs

is alles erop gericht
om het leerproces te

optimaliseren.
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nog twee bovenschoolse schoolleiders (in opleiding)
die elk twee kleine locaties onder hun hoede krijgen.
Sander Bussink, docent Engels op de school in Kapelle,
wordt volgend schooljaar schoolleider van deze school
en van de nieuwe vestiging in Utrecht. Hij werkt ruim
vijftien jaar in het onderwijs en is sinds vier jaar aan de
SvPO verbonden. “Dit concept werkt echt. Als docent
heb je een betere band met de leerlingen en het is heer-
lijk dat je je helemaal kunt focussen op het lesgeven.
Ik vind het mooi dat ik als schoolleider aan de groei van
dit concept mag bijdragen.”

Bussink moest in het begin wel wennen. In Kapelle is
de school gehuisvest in een oude veilinghal. De docen-
ten hebben er geen eigen werkplek of kantine, net als
op de andere vestigingen. “Wow, zitten we altijd bij de
leerlingen, was mijn eerste reactie”, herinnert Bussink
zich. “Maar al snel zag ik de voordelen: voor de leer-
ling is de drempel om iets te vragen laag en als iemand
niet lekker in zijn vel zit, heb je dat snel in de gaten.
Pesten komt hier veel minder voor, juist omdat je elkaar
zo goed kent en je direct actie kunt ondernemen als er
iets niet goed gaat.”

& Economie, Economie en Landbouw) behalen. Dus ook
daar zit een meerwaarde ten opzichte van een reguliere
mavo, waar je afstudeert in één sector.”
Leerlingen zo hoog mogelijk laten uitstromen, is het
motto. De resultaten mogen er zijn. Zo kent de school het
laagste percentage zittenblijvers (minder dan 3 procent.) En
vorig jaar slaagde ruim 95 procent van de leerlingen, waar-
van vwo’ers relatief vaak cum laude (23 procent). “Ik ben
supertrots op de leerlingen”, vertelt Polet. “En natuurlijk
op de docenten; dankzij hun inzet is dit zo succesvol.”

Betaalbaar De SvPO lijkt particulier onderwijs, maar
wordt gewoon door de overheid gefinancierd. De ouderbij-
drage is dan ook vergelijkbaar met die van andere reguliere
vo-scholen. Steevast volgt de vraag hoe de school zulke
kleine klassen kan betalen. Het ‘geheim’ zit ‘m in het mini-
maliseren van de overhead. “Het is eigenlijk heel simpel”,
vertelt Polet. “Een euro kan maar één keer uitgeven wor-
den en dat betekent keuzes maken. Wij willen betaalbaar
onderwijs en zetten het lesgeven op nummer 1. We geven
het geld liever uit aan docenten dan aan roostermakers,
systeembeheerders of teamleiders. Die hebben we dus ook
niet. Ons bestuur bestaat daarbij uit vier vrijwilligers.”
Ook bespaart de SvPO op accommodatie(s). De gemeente
wijst ruimte toe, zoals bijvoorbeeld een voormalige huis-
houdschool. Door de kleine klassen gelden er andere eisen;
lesgeven in een kantoorruimte zou al kunnen. Voor gym-
en praktijklokalen maakt de onderwijsorganisatie bijvoor-
beeld gebruik van een andere middelbare school.

Betere band Polet is als directeur verantwoordelijk
voor het opzetten, monitoren en aansturen van de scho-
len. De organisatie op de scholen zelf is in handen van
docenten met managementtaken en er zijn, naast Polet,

‘Lesgeven komt op nummer 1’

De docenten kennen
iedere leerling door

en door, waardoor ze
hun onderwijs kunnen

aansluiten op wat deze
nodig heeft.

‘ w e  g e v e n  h e t  g e l d  l i e v e r
u i t  a a n  d o c e n t e n  d a n  a a n
r o o s t e r m a k e r s ,  s ys t e e m 
b e h e e r d e r s  o f  t e a m l e i d e r s .
d i e  h e b b e n  w e  d u s  o o k  n i e t ’
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Leerlingen werken op laptops en maken het huiswerk
op school. “Het geautomatiseerde leersysteem biedt veel
structuur aan zowel leerlingen als docenten”, vertelt
Bussink. “Elke oefening moet met een voldoende worden
afgesloten, voordat een leerling verder kan. Dit bevalt
heel goed, omdat je hierdoor je onderwijs direct kunt
aansluiten bij wat een leerling nodig heeft. Degenen
die sneller gaan, krijgen extra opdrachten, terwijl je
meer instructie kunt bieden aan degenen die er moeite
mee hebben. Op andere scholen kom je er vaak pas bij
de toets achter dat een leerling bepaalde stof nog niet
beheerst.”

Schoolleider onmisbaar De docenten zijn zelf ver-
antwoordelijk voor de vijf klassen binnen een leerjaar. Voor
de wekelijkse vergadering staat maximaal vijftig minuten.
“Dat is meer dan genoeg”, vertelt Bussink. “Je bespreekt
de vorderingen van leerlingen en welke stappen er nodig
zijn en dat kan heel snel. Vergaderingen over de aanschaf
van groene of blauwe stoelen, zoals ik wel eens heb meege-
maakt, komen hier niet voor. Het is zo fijn dat we ons puur
kunnen richten op wat er echt toe doet, namelijk het geven
van onderwijs.”
“Dat er geen teamleider over de schouder meekijkt, is
daarbij heel prettig”, vervolgt Bussink. “Maar een school-
leider blijft nodig. Het is zowel voor docenten als ouders
fijn dat iemand eindverantwoordelijk is en een knoop kan
doorhakken.” Als schoolleider is Bussink straks verantwoor-
delijk voor een aantal taken, zoals de voorlichting tijdens
open dagen en het aannemen leerlingen. “Kapelle draait al
heel zelfstandig. Daar doen docenten dit soort organisatori-
sche taken zelf. In Utrecht komt er nu veel meer bij kijken
omdat het gaat om een nieuwe school. Daar ben ik ook
verantwoordelijk voor de inrichting en het aannemen van
docenten”, vertelt hij.

Taalreizen Elke SvPO is op dezelfde manier georgani-
seerd: een vast rooster waarin zowel docenten als leerlin-
gen gedurende vier dagen van 9 tot 17 uur op school zijn.
Uitval van lessen is er niet, die vangen docenten onder-
ling op met behulp van ingebouwde tussenuren in hun
rooster. De school biedt geen aparte profielen: leerlingen
kunnen kiezen uit alfa of bèta. Polet: “Het geven van veel

keuzemogelijkheden is ongelooflijk inefficiënt, want dat
betekent dat je aparte roosters en groepsindelingen moet
maken. We bieden exact de vakken die omschreven staan
in het curriculum en zelfs meer, zoals filosofie. Maar leer-
lingen moeten binnen een van de twee pakketten wel álle
vakken volgen. Wij zorgen ervoor dat we er voldoende
aandacht aan besteden, zodat leerlingen het vak ook
gaan halen. Zo is er meer tijd per vak en bieden we extra
taalreizen waarbij leerlingen in gastgezinnen verblijven
om een taal echt goed te leren spreken.”

Snipperdagen Het stichten van een nieuwe school
gaat niet zonder slag of stoot. Toestemming van het minis-
terie volgt alleen op plekken waar geen andere middelbare
school in de buurt is, dan volgt een traject met de gemeen-
te voor huisvesting en het overwinnen van weerstand van
bestaande scholen in de regio. En verder zijn er nog tal
van formaliteiten, vertelt Polet. Zo werkte de SvPO al met
verlofdagen voor leerlingen voordat het ministerie er mee
ging experimenteren. “Door de inspectie zijn we er op
aangesproken en nu hebben we een juridische constructie
waardoor het wel mogelijk is om leerlingen snipperdagen
te laten opnemen. Een ander punt is de medezeggenschap.
Er is een grote groep ouders die best een mening heeft,
maar niet vooraan staat om zich op te geven. Wij willen
graag dat elke ouder lid wordt van de MR, maar dat past

niet in het juridische plaatje. We doen de dingen echt
anders dan andere scholen of waar de wet op gebaseerd is;
dat is soms wel eens lastig.”
Volgend schooljaar starten vestigingen in Amsterdam en
Utrecht, en er is toestemming voor nieuwe scholen in
Deventer, Hengelo, Hardenberg en Hoorn. De belangstel-
ling is enorm, ook van bestaande scholen die graag per-
soonlijk onderwijs willen gaan bieden. Polet: “Het punt is
dat dit concept alleen werkt als je alle ingrediënten toe-
voegt.” Je kunt niet alleen maar kleine klassen invoeren,
want hoe ga je dat dan financieren? Dat betekent dat je
tegen de managementlagen moet zeggen: sorry, we doen
het in het vervolg zonder jullie en daar zouden ze dan
ook zelf toe moeten besluiten. Het zou fantastisch zijn
als dat gebeurt, maar ik acht de kans gering.” _

Meer weten?
www.svpo.nl

‘e e n  s c h o o l l e i d e r  b l i j f t
n o d i g .  h e t  i s  f i j n  d at  i e m a n d
e i n dv e r a n t w o o r d e l i j k  i s  e n  e e n
k n o o p  k a n  d o o r h a k k e n ’

‘ w e  d o e n  d e  d i n g e n  e c h t  a n d e r s
d a n  a n d e r e  s c h o l e n  o f  w a a r
d e  w e t  o p  g e b a s e e r d  i s ;  d at  i s
s o m s  w e l  e e n s  l a s t i g ’
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Op de basisscholen van de Rotterdamse

Vereniging voor Katholiek Onderwijs

verzuimen leerkrachten veel minder vaak

en minder lang wegens ziekte dan landelijk

het geval is. Tijdige signalering door de

schoolleider en adequate ondersteuning

helpen leerkrachten en ondersteunend

personeel om aan het werk te blijven of

snel weer te beginnen. Een betrokken

staffunctionaris, bedrijfsarts, bovenschools

manager en schoolleider vertellen over

de aanpak. tekst susan de boer

Voorkomen is beter

dan verzuimen

“Als er een griepepidemie heerst kun je voorspellen
welke collega’s thuis zullen blijven”, zegt Ria Post, direc-
teur van basisschool Christophoor in Rotterdam. “Ik ga
dus tijdig in gesprek met deze mensen. Dan heb ik het
niet over hoe ze zich voelen, maar over hoe we kunnen
helpen. Bijvoorbeeld door de gymles een dag aan een col-
lega over te laten. Zo neem je als leidinggevende iemand
serieus in zijn of haar behoefte om even ontzien te wor-
den en voorkom je dat een medewerker thuis blijft.”

thema _ succesverhalen

vital iteitsbeleid rot terda ms schoolbestuur richt zich op gedr ag

Vlnr: bedrijfsarts Kees de Boer, schoolleider Ria Post,
beleidsondersteuner personele zorg Martine Zannis en bovenschools
manager Eveline Miltenburg van RVKO. Foto’s: Jan de Groen

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
(RVKO), waaronder de Christophoor valt, hanteert geen
verzuim- maar een vitaliteitsbeleid. “De eerste stap
zetten we zo’n tien jaar geleden, in de tijd dat de Wet
Poortwachter van kracht werd”, vertelt Martine Zannis,
beleidsondersteuner personele zorg. “We legden de regie
op het ziekteverzuim bij de direct-leidinggevende, vanuit
de gedachte dat degene die het dichtst bij de medewerker
staat ook het best ziet wat nodig is. Destijds zagen we

16
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Voorkomen is beter

dan verzuimen

ziekte als iets waardoor een medewerker is uitgescha-
keld. Je gaat ervoor naar de bedrijfsarts en als je genezen
bent, ga je weer aan het werk. Dat ‘medische model’
hebben we in 2014 ingeruild voor het ‘gedragsmodel’.
Uitgangspunt hierbij is dat ziekte je overkomt, maar dat
je verzuim een keuze is.” De afgelopen drie jaar heeft
dit beleid in de scholen gestalte gekregen. “Dat hebben
we niet heel strak in een tijdplan gezet, maar we hadden
wel een visie en einddoel”, vertelt bovenschools mana-
ger Eveline Miltenburg. “We hebben de uitgangspunten
gedeeld met onze schoolleiders, hebben het gesprek op
gang gebracht over de betekenis ervan in de praktijk en
hebben trainingen op maat aangeboden voor de schoollei-
ders. Vervolgens hebben we de medewerkers op de hoogte
gebracht. Zo zetten we steeds een nieuwe stap, waarbij we
telkens eerst kijken naar het effect van de vorige.”

Eigenrisicodrager Het ‘gedragsmodel’ kan alleen
werken, als er voldoende ondersteuning is. RVKO schakelt
professionals in om medewerkers bij medische, psychische
en maatschappelijke vraagstukken te helpen. “We hebben
als bestuur altijd oog gehad voor de zorgen van mensen
en daarvoor ook de nodige budgetten beschikbaar gesteld
voor begeleiding of ondersteuning op maat. Dat komt
mede voort uit onze katholieke identiteit”, zegt Zannis.
Daarnaast is er budget vrijgemaakt doordat RVKO gestopt
is met de aansluiting bij het Vervangingsfonds. Sinds
augustus 2014 is het schoolbestuur eigenrisicodrager voor

vital iteitsbeleid rot terda ms schoolbestuur richt zich op gedr ag

Bedrijfsarts De Boer: “Een verzekering voor vervanging geeft de
werkgever onvoldoende prikkels om verzuimende medewerkers zo
spoedig mogelijk weer aan het werk te helpen.”

vervanging bij ziekte. Volgens bedrijfsarts Kees de Boer is
dat een essentieel onderdeel van het vitaliteitsbeleid. “Een
verzekering voor vervanging geeft de werkgever onvol-
doende prikkels om verzuimende medewerkers zo spoedig
mogelijk weer aan het werk te helpen. Het is immers mak-
kelijker om een medewerker te vervangen dan om preven-
tief mensen te ondersteunen en intensief te begeleiden bij
re-integratie. Maar het premiegeld dat je uitspaart door
het eigenrisicodragerschap kun je investeren in vitaliteit
en professionele ontwikkeling van personeel, en indirect
dus in de leerlingen.” Miltenburg bevestigt dat het gaat om
een groter plaatje dan ziekteverzuim alleen. “We leggen de
focus op ontwikkeling. Alle leerkrachten volgen scholing.
Ziek melden en kwaliteitsbeleid hangen samen. Dat geldt
ook voor functioneringsproblematiek of een conflict, dat
uit zich vaak in verzuim. Het is daarom belangrijk dat in
het contact tussen leidinggevende en bedrijfsarts de advies-
vraag helder is.”

Ziekte en gedrag scheiden De bovenschools
manager vervolgt: “De direct-leidinggevende vraagt
feedback op zijn of haar aanpak aan de bedrijfsarts.”
Bedrijfsarts De Boer: “Schoolleiders bellen niet met de
vraag hoe ziek iemand is, maar wat zij kunnen vragen
van een medewerker.” Er is veel contact met verzui-
mende werknemers; RVKO gaat meteen bij de eerste
ziekmelding al na of het te maken heeft met functione-
ringsproblematiek. Miltenburg: “We gaan het niet drie
weken aankijken.”
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De Boer, die steeds minder mensen op zijn spreekuur ziet,
legt uit dat ze van ‘klachtcontingent’ naar ‘tijdcontingent’
zijn gegaan: je gaat er vanuit dat de klachten zullen ver-
dwijnen en zet een stappenplan in voor re-integratie. “Dat
schema is minder afhankelijk van de klacht of oorzaak dan
van de persoon.” Miltenburg: “Wat helpt is dat we ziekte
en gedrag scheiden. Bij dezelfde klacht neemt de één een
paracetamol en komt toch naar het werk, terwijl de ander
zich ziek meldt.”

Schoolleider Post: “Werken in het onderwijs is zwaar.
Als een leerkracht voor maar 80 procent functioneert,
hoeft deze bijvoorbeeld even geen rapporten te schrijven.
Dat doet een collega dan. Zo hoeft niemand uit te vallen.
Degene die een stapje extra heeft gezet, krijgt een bloe-
metje en bedankje. Het is belangrijk dat je laat zien dat
je die inzet waardeert.” Miltenburg coacht schoolleiders
daarbij. “Daarnaast ben ik zelf ook leidinggevende van
schoolleiders en krijg ik te maken met directeuren die ziek
of overspannen worden. Dan ga ik na hoe ik iemand kan
ontlasten. Soms is verzuim onvermijdelijk, maar dan wil
ik wel herstelgedrag zien, zoals bijvoorbeeld het bezoeken

van een psycholoog. Daarbij gaan we uit van een helder
tijdschema. Misschien moeten we gaandeweg afwijken van
het afgesproken plan, maar dat is beter dan geen plan.”
Beleidsondersteuner Zannis: “Omdat we een psycholoog
in company hebben, kunnen mensen met licht psychische
klachten direct en liefst preventief geholpen worden. Want
leerkrachten zijn perfectionisten. Geen slechte eigenschap,
maar wel risicogedrag voor uitval.” Post: “Als ik vaak ’s
avonds nog mailtjes krijg van een teamlid zeg ik wel: ‘Nu
wil ik dat je naar de film gaat, in bad gaat liggen of wat
dan ook, als je maar even rust neemt.’” Verder biedt en
maatschappelijk werker begeleiding bij financiële zorgen,
want ook die zijn vaak van invloed op de vitaliteit van
medewerkers. De Boer: “Investeren aan de voorkant betaalt
zich altijd uit. Arbeidsongeschiktheid is veel duurder dan
een psycholoog en bovendien een stuk vervelender voor de
medewerker.”

Veertig graden koorts In het begin was er weer-
stand tegen het vitaliteitsbeleid van RVKO. Miltenburg:
“Mensen vroegen zich af of je dan met veertig graden
koorts voor de klas moest staan. Natuurlijk is verzuimen
dan logisch. Maar het is ook zo dat de een meer aankan
dan de ander, en dat je van de een meer kunt hebben dan
van de ander. Via casussen en voorbeelden gaan we met
elkaar na of we bij iemand meer in het voortraject hadden
kunnen doen.” Schoolleider Post: “Regelmatig verzuim irri-
teert, dat bespreek ik ook.” Zannis: “Is iemand zich bewust
van wat ie doet en wat het effect is van dat gedrag? Dat zijn

Staffunctionaris Zannis: “Omdat we een psycholoog in company
hebben, kunnen mensen met licht psychische klachten direct en liefst
preventief geholpen worden.”

‘ i n v e s t e r e n  a a n  d e  vo o r k a n t
b e ta a lt  z i c h  a lt i j d  u i t '

Schoolleider Post: “Als een leerkracht voor maar 80 procent
functioneert, hoeft deze bijvoorbeeld even geen rapporten te
schrijven.”
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Bovenschools manager Miltenburg: “Soms is verzuim onvermijdelijk,
maar dan wil ik wel herstelgedrag zien.”

belangrijke vragen.” Miltenburg: “Die cultuur van begaan
zijn met elkaar is ook een puntje. Dat zie je bijvoorbeeld
bij zwangerschap, dat is echt een heilig huisje. Maar we
moeten niet met elkaar mee gaan zuchten, maar praktisch
zijn: heeft een medewerker bijvoorbeeld extra pauzemo-
menten nodig? Daardoor voelen mensen zich gesteund.”

Lerarentekort Vitaliteitsbeleid alleen vinden de
RVKO’ers niet hét antwoord op de toegenomen structu-
rele werkdruk in het onderwijs. De onderwijsorganisatie
onderschrijft daarom ook het streven van actiegroep ‘PO in
Actie’ om de werkdruk te verminderen. Schoolleider Post:
“Wij kennen dezelfde werkdruk als iedereen in het onder-
wijs.” Zannis: “Leraren hebben weinig regelmogelijkheden.
Ze kunnen niet zomaar een dagje overslaan, dat heeft
direct consequenties voor een hele groep kinderen en de
collega’s.” Miltenburg voegt toe: “Het is een beroep dat veel
van je vraagt en het is belangrijk dat dat wordt erkend.”
Een goed vitaliteitsbeleid is, naast het evidente belang voor
medewerker en organisatie, wél een heel belangrijk ant-
woord op het groeiende lerarentekort en de kwaliteit van
het onderwijs, vinden ze bij RVKO. “Het aantal inzetbare
leraren stijgt, minder uitval van collega’s geeft stabiliteit
binnen een team en minder wisselingen voor de groep
heeft een positief effect op de relatie tussen leraar en leer-
ling. Dit effect wordt nog fors onderschat binnen een sec-
tor die het hoogst scoort op ziekteverzuim.” _

thema _ succesverhalen
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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
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Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

078 3031640 | www.payroll-collectief.nl

Payroll-Collectief is onderdeel van Eco Nova B.V.
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“Ik hoor weleens van collega’s op andere
scholen dat over bepaalde zaken heel lang
wordt doorgezeurd”, zegt leerkracht Wouter
Vermeule (groep 3) van cbs De Wissel.
Foto’s: Lex de Meester
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a c h t  m a nn en  o p  d e  l o o n l i j s t

De laatste jaren loopt het aantal mannelijke leerkrachten in het primair onderwijs sterk

terug. Meer dan duizend basisscholen hebben er zelfs niet één meer in dienst. Bij cbs

De Wissel in Vlissingen staan er maar liefst acht op de loonlijst. “Dit geeft de school een

bepaalde eigenheid.” tekst richard hassink

‘In teamvergaderingen
wordt niet eindeloos
gedebatteerd’

“Ondersteboven leest een beetje lastig, hè?” Met een
gevatte opmerking corrigeert meester Wouter een van
zijn leerlingen, terwijl hij met een deel van groep 3 een
tekst hardop leest. Een andere leerling, een meisje dat
treuzelt bij het uitzoeken van een leesboekje, krijgt
te horen dat ze nu toch echt een keuze moet maken.
Meester Wouter besteedt geen seconde te veel aan het
brengen van de boodschap en gaat meteen door met de
les. Dat hoeft ook niet, want beide kinderen gehoorza-
men gedwee.
Een mannelijke leerkracht begint op Nederlandse basis-
scholen een zeldzaamheid te worden. Het Algemeen
Dagblad meldde begin dit schooljaar dat er nu al 1.100
basisscholen zijn waar geen man meer voor de klas
staat, tegen achthonderd scholen vijf jaar geleden. Op
dit moment is landelijk slechts één op de negen leer-
krachten van het mannelijk geslacht. Maar niet op cbs
De Wissel in Vlissingen. Bij acht van de zeventien groe-
pen staat daar een man voor de klas. “Ik had laatst een
gesprek met ouders en een nieuwe leerling die wilde
instromen in groep 3. Toen ik de ouders vertelde dat hun
dochter een meester zou krijgen waren ze verbaasd”,
zegt schooldirecteur Lizo Koppejan. “En de verwondering
was nog groter toen ik schetste dat er een kans was dat
ze haar hele basisschooltijd te maken zou hebben met
meesters.”

No-nonsens Koppejan, die vier jaar geleden direc-
teur werd op De Wissel, kent ook de verhalen dat vooral
jongens op de basisschool profiteren van rolmodellen en
een gevarieerder aanbod van lesstof en didactiek. “Mijn
voorganger heeft ervoor gezorgd dat man-vrouwverhou-
ding redelijk goed in evenwicht was. Sindsdien houdt dat
zichzelf in stand, omdat mannen het fijn vinden om in
een team met ook mannen te werken.” De school heeft
het beleid om voor elke vertrokken mannelijke leerkracht
een seksegenoot aan te trekken. “Toch lukt dat niet altijd
binnen de mobiliteitsregels van de scholenstichting. Zo is
de laatste man die vertrok, opgevolgd door een vrouw.”
Houdt het hoge mannengehalte op De Wissel niet in
dat andere scholen in de regio het nakijken hebben?
Koppejan: “Ja, dat is inderdaad wel enigszins zo. Soms
wordt onder de andere directeuren ook weleens geop-
perd om de mannen te verdelen over de scholen.” Hoewel
Koppejan daar alle begrip voor heeft, gaat hij daar beslist
niet aan meewerken. “Het hoge aandeel mannelijke
leerkrachten geeft deze school een bepaalde eigenheid.
Bovendien vinden de mannelijke collega’s het heel prettig
om op een school te werken waar meer mannelijke leer-
krachten voor de klas staan.”
Wouter Vermeule, die al elf jaar een van de twee groe-
pen 3 draait op De Wissel, bevestigt dat. “Ik werk graag
met mannen én met vrouwen. In die diversiteit ligt
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onze kracht en het verklaart ook waarom de sfeer hier op
school zo goed is.” De schoolleider en de groep 3-leerkracht
roemen beiden de no-nonsens instelling die er onderling
heerst. Vermeule: “In teamvergaderingen wordt niet einde-
loos gedebatteerd. Natuurlijk verschillen de opvattingen
wel, maar als er een besluit wordt genomen, gaat iedereen
er voor de volle 100 procent voor. Ik hoor weleens van col-
lega’s op andere scholen dat over bepaalde zaken heel lang
wordt doorgezeurd.” Volgens intern begeleidster Mathilde
Wisman schuilt in die aanpak ook wel een gevaar. “Mannen
zijn vaak wat ongeduldiger en hebben soms de neiging
wat overhaast een beslissing nemen, terwijl vrouwen dan
nog een extra stapje willen doen en iets anders willen
proberen.”

Botte humor Wat ook echt wezenlijk anders is, is
de humor. Koppejan: “Ik weet nu niet beter meer, maar
nieuwe stagiairs zie ik nog weleens schrikken als er ’s

ochtends in de teamkamer een botte opmerking gemaakt
wordt. Dan besef ik dat die humor best hard is.” Dat
ervaart ib’er Mathilde Wisman ook zo, hoewel ze de botte
humor wel kan waarderen. “Het werkt heel prettig met
mannen omdat ze heel direct zijn. Je weet snel waar je aan
toe bent. Bij vrouwen duurt dat vaak wat langer.” Als ib’er
zit Wisman regelmatig achterin de klas te observeren. Aan
de stijl van lesgeven ziet ze niet heel veel verschillen tussen
mannen en vrouwen. “Misschien dat mannen eerder pro-
blemen met humor oplossen en dat ze wat vaker ravotten
en sporten met de kinderen, maar ik ken ook vrouwelijke
leerkrachten die dat doen.” Koppejan valt het op dat er
in de klassen met meesters weleens gebulder te horen is.
“Mannen stellen wat eerder grenzen en accepteren het niet
als leerlingen daar overheen gaan. Toen ik hier begon, was
ik daar wel van onder de indruk, maar al snel merkte ik
dat de kinderen daar helemaal aan gewend waren.”

Zonde van de tijd Alhoewel ze liever niet generali-
seert, wil Wisman nog een groot verschil tussen manne-
lijke en vrouwelijke leerkrachten benoemen. “Mannelijke
collega’s zijn wat minder toegewijd als het gaat om groeps-
plannen maken of de administratie bijhouden. Die werk-
zaamheden dienen ook een doel, maar het nut ervan wordt

Remon van Geersdaele, groep 8-leerkracht op De Wissel: “Die administratie die ik voor de vorm moet bijhouden hoeft van mij echt niet.”

‘ i n  d e  d i v e r s i t e i t  l i g t  o n z e  k r a c h t .
h e t  v e r k l a a r t  o o k  w a a r o m  d e
s f e e r  h i e r  o p  s c h o o l  z o  g o e d  i s ’
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door de mannelijke collega’s minder gezien. Daar ligt voor
mij als in’er nog een taak.” Remon van Geersdaele, groep
8-leerkracht, herkent dat bij zichzelf. “Ik doe dit werk
omdat ik kinderen iets wil leren, ik wil ze verder brengen.
Daartoe bereid ik graag leuke lessen voor, maar die admi-
nistratie die ik voor de vorm moet bijhouden hoeft van mij
echt niet. Dat vind ik zo ontzettend zonde van mijn tijd.”
Ook praat Van Geersdaele in de pauzes liever niet al te veel
over leerlingen en onderwijs. “Soms wel hoor, maar vaak
wil ik liever even stoom afblazen door over andere dingen
te praten. Zoals voetbal, ja. Op maandag hebben we het
vaak over wat je in het weekend gedaan hebt of wat je op
voetbalgebied gezien hebt.” Ook met leerlingen kletst hij
regelmatig over voetbal. “Groot voordeel is dat leerlingen
daarna veel makkelijker de wil op kunnen brengen om
hard te werken.”

Weinig doorgroeimogelijkheden Van Geersdaele
studeert in zijn vrije tijd om zijn tweedegraadsbevoegd-
heid wiskunde te halen. “Ik wil op den duur de overstap
naar het voortgezet onderwijs maken. Het basisonderwijs
vind ik behoorlijk intensief. Ik heb kinderen in de klas die
uitstromen naar het vmbo, maar ook leerlingen die tweeta-
lig onderwijs gaan doen, en dan nog alle niveaus daartus-
sen. Die heterogeniteit maakt het werk zwaar.” Maar ook
het feit dat de beloning in het primair onderwijs aan de
magere kant is en dat je weinig doorgroeimogelijkheden
hebt, zijn voor hem redenen om zijn heil elders te zoeken.
“Ik ambieer geen directiefunctie en dan houdt het al snel

op. In het voortgezet onderwijs zijn meer mogelijkheden.
Je kunt daar sowieso nog een niveau hoger door je eerste-
graads bevoegdheid te halen.”
Koppejan vindt dat ook een groot probleem van het pri-
mair onderwijs. “Ja, je kunt van schaal LA naar LB, maar
vaak scheelt dat maar een fractie. Ik zou graag zien dat er
meer onderscheid komt, bijvoorbeeld in startende, vak-
bekwame en ervaren leerkrachten, met daaraan gekoppeld
ook een andere salarisschaal. Dat zou het vak voor mannen
een stuk aantrekkelijker maken.”
Ook de pabo’s moeten zich nóg meer richten op mannen,
vindt het viertal eensgezind. Vermeule: “Ik kan me herin-
neren dat ik de eerste twee jaar vooral zat te zingen, knut-
selen en tekenen. Dat zijn voor de meeste mannen nu niet
de meest aantrekkelijke activiteiten. Ik hoor van stagiairs
dat dat wel wat verbeterd is, maar daarin zou nog wel een
slag gemaakt kunnen worden. Zorg voor meer verdieping
en kennis.” Voor zichzelf zoekt Vermeule continu nieuwe
input door veel vakliteratuur te lezen en nieuwe werkvor-
men en ideeën toe te passen. Zijn leerlingen profiteren
daarvan, denkt hij. Maar of ze dat door hebben…? Als een
van zijn leerlingen, de 6-jarige Bas, gevraagd wordt wat hij
ervan vindt dat hij geen juf heeft maar een meester, zegt
hij: “Meester Wouter is vooral heel lief.” _

Schoolleider	Lizo	Koppejan:	“Het	houdt	zichzelf	in	stand.	Mannen
vinden	het	fijn	om	in	een	team	met	ook	mannen	te	werken.”

1000-21-6000-1672 AVS KP Kleur:

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

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

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

44 groepsverblijven
door heel Nederland

 Omdat je gewoon
 de natuur wilt
  ontdekken!
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1000-21-7000-1033 Kleur: fc

Lumadesq - 1000-21-6000-2237

In het vroege voorjaar, de zomer en zelfs
op heldere herfstdagen kan een over-
schot aan natuurlijk daglicht bewoners
van kantoorpanden en schoolgebouwen
parten spelen. Licht regelt immers onze
biologische klok, ons dag- en nachtritme,
onze stofwisseling en hormonenhuis-
houding. Een overdaad aan licht heeft
niet alleen grote invloed op de zichtbaar-
heid van de gebruikte beeldschermen
maar ook op ons totale fysieke welbevin-
den. Dit nog los van de warmteopbouw
als gevolg van het invallende zonlicht.
Tijdens de donkere wintermaanden is de
natuurlijke lichtsterkte heel wat lager
dan in de zomer: 1000 à 10 000 lux versus
100 000 lux op een heldere zomerdag. De
ideale lichtsterkte op de (beeldscherm-)

werkplek bedraagt 600 tot 800 lux en dit
is dan ook de meest gehanteerde ARBO-
norm voor lichtintensiteit.

De positieve effecten van goed licht gel-
den met name voor natuurlijk daglicht.
Door de draaiing van de aarde wisselt
daglicht voortdurende in intensiteit,
richting en kleur, wat stimulerend werkt
voor het bioritme. Daarnaast bevat dag-
licht veel verschillende soorten straling,
waarvan sommige belangrijk zijn voor
het aanmaken van vitamines. Ook het
contact met de buitenwereld is bij dag-
licht een belangrijk voordeel.

Kunstlicht is daarentegen monotoon van
aard en kan soms flikkeren. De intensi-

teit van kunst-licht is bovendien lager
dan daglicht, waardoor de effecten op het
lichaam een stuk minder zijn. Het valt
daarom aan te bevelen om werknemers
zo veel mogelijk bloot te stellen aan na-
tuurlijk daglicht. Een bijkomend voordeel
van daglicht is dat het ook nog gratis
is en beter voor het milieu. Zoals hier-
boven beschreven heeft het na-tuurlijke
daglicht ook nadelen. Fel zonlicht kan
hinderlijk zijn als je met een beeld-
scherm werkt.

De uitdaging voor veel facilitair mana-
gers en gebouwbeheerders is om het
evenwicht tussen een overdaad aan licht
(in de zomer) en een gebrek aan licht
(in de donkere maanden) op een opti-
male manier te bewaren. Voor het beste
resultaat laat men onder steeds wisse-
lende omstandigheden zo veel mogelijk
natuurlijk daglicht binnenvallen op de
werkplek zonder dat dit storend wordt
(teveel licht) of te weinig (te donker). Een
flexible systeem voor lichtregulering is
daarvoor optimale oplossing.

Een dergelijk flexibel daglichtsysteem
is door de gebruiker dan ook individueel
bedienbaar zodat de werknemer de be-
lichting van de werkplek in sterke mate
zelf kan bepalen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is ver-
der bekend dat intensief licht met een
blauwachtige kleur de aanmaak van het
nachthormoon melatonine onderdrukt
en tevens een effect heeft op de energie-
huishouding. Na een lichttherapie waren
de proefpersonen in dit onderzoek duide-
lijk alerter dan ervoor en ook alerter dan

de groep die geen lichttherapie kreeg.
Deze kennis kan haar nut bewijzen bij
het verbeteren van arbeidsomstandighe-
den in kantoor- en schoolgebouwen.

Werkgevers zijn daarnaast volgens het
Arbobesluit verplicht om te zorgen voor
goede verlichting op het werk. Uit de
formulering van de wettelijke bepalin-
gen blijkt dat ook de wetgever vindt dat
daglicht op de werkplek de voorkeur
verdient boven kunstlicht. Artikel 6.4 van
het Arbobesluit voegt daaraan toe dat
rechtstreeks invallend zonlicht voldoen-
de moet kunnen worden geweerd.

De volgende maatregelen zorgen ervoor
dat werknemers voldoende licht op het
werk hebben en er tegelijkertijd geen
hinder van ondervinden:

Plaats werkplekken dichter bij het raam
als er klachten over te weinig licht zijn
en plaats ze verder van het raam af als
er juist klachten zijn over spiegeling en
verblinding door te veel daglicht.

Stel beeldschermwerkplekken zo op dat
de kijkrichting parallel is aan het raam.
Hierdoor kijkt men niet tegen het dag-
licht in (als het gezicht richting het raam
gekeerd is) en valt het daglicht niet op
het scherm (als de rug richting het raam
gekeerd is).

Zorg in geval van beeldschermwerk voor
geschikte werkplekzonwering die het
invallende daglicht kan effectief kan
filteren zonder het uitzicht naar buiten
te belemmeren. Voorbeelden van derge-
lijke zonwering zijn werkplekzonwering

(gemonteerd aan de binnenzijde van het
glas) en screens (gemonteerd aan de bui-
tengevel).

Zo is dus aangetoond (en ook wettelijk
vastgelegd) dat goed licht op de werk-
plek, in de juiste intensiteit en van de
juiste kleur een rechtstreekse relatie
heeft met productiviteit is het de uitda-
ging om in elk seizoen de juiste lichtin-
tensiteit te realiseren. Dat kan betekenen
dat in de winter ‘bijverlicht’ moet wor-
den met kunstlicht terwijl in de zomer de
lichtintensiteit omlaag kan. Ook kan dit
betekenen dat het daglichtsysteem in de

zomermaanden sterk zonwerend dient te
werken terwijl dit in de winter juist vol-
ledig geopend moet kunnen worden.

De conclusie is dat een daglichtsysteem
flexibel moet zijn, het uitzicht naar bui-
ten moet behouden maar toch voldoende
licht moet doorlaten om prettig te kun-
nen werken. Zo’n systeem bevordert de
productiviteit en verhoogt de tevreden-
heid van de gebruikers van het pand.

Neem voor meer informative contact op via
www.lumadesq.nl of 030-7115680.

Voor zowel de kantooromgeving als voor het klaslokaal geldt dat
een aangename werkomgeving de werk- en leerprestaties sterk
kan verhogen. Vooral te veel of te weinig licht en een slechte
luchtkwaliteit werken sterk contra-productief.

OVER DE INTENSITEIT EN KLEUR VAN LICHT OP DE WERKPLEK EN

DE INVLOED ERVAN OP DE PRODUCTIVITEIT
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In het vroege voorjaar, de zomer en zelfs
op heldere herfstdagen kan een over-
schot aan natuurlijk daglicht bewoners
van kantoorpanden en schoolgebouwen
parten spelen. Licht regelt immers onze
biologische klok, ons dag- en nachtritme,
onze stofwisseling en hormonenhuis-
houding. Een overdaad aan licht heeft
niet alleen grote invloed op de zichtbaar-
heid van de gebruikte beeldschermen
maar ook op ons totale fysieke welbevin-
den. Dit nog los van de warmteopbouw
als gevolg van het invallende zonlicht.
Tijdens de donkere wintermaanden is de
natuurlijke lichtsterkte heel wat lager
dan in de zomer: 1000 à 10 000 lux versus
100 000 lux op een heldere zomerdag. De
ideale lichtsterkte op de (beeldscherm-)

werkplek bedraagt 600 tot 800 lux en dit
is dan ook de meest gehanteerde ARBO-
norm voor lichtintensiteit.

De positieve effecten van goed licht gel-
den met name voor natuurlijk daglicht.
Door de draaiing van de aarde wisselt
daglicht voortdurende in intensiteit,
richting en kleur, wat stimulerend werkt
voor het bioritme. Daarnaast bevat dag-
licht veel verschillende soorten straling,
waarvan sommige belangrijk zijn voor
het aanmaken van vitamines. Ook het
contact met de buitenwereld is bij dag-
licht een belangrijk voordeel.

Kunstlicht is daarentegen monotoon van
aard en kan soms flikkeren. De intensi-

teit van kunst-licht is bovendien lager
dan daglicht, waardoor de effecten op het
lichaam een stuk minder zijn. Het valt
daarom aan te bevelen om werknemers
zo veel mogelijk bloot te stellen aan na-
tuurlijk daglicht. Een bijkomend voordeel
van daglicht is dat het ook nog gratis
is en beter voor het milieu. Zoals hier-
boven beschreven heeft het na-tuurlijke
daglicht ook nadelen. Fel zonlicht kan
hinderlijk zijn als je met een beeld-
scherm werkt.

De uitdaging voor veel facilitair mana-
gers en gebouwbeheerders is om het
evenwicht tussen een overdaad aan licht
(in de zomer) en een gebrek aan licht
(in de donkere maanden) op een opti-
male manier te bewaren. Voor het beste
resultaat laat men onder steeds wisse-
lende omstandigheden zo veel mogelijk
natuurlijk daglicht binnenvallen op de
werkplek zonder dat dit storend wordt
(teveel licht) of te weinig (te donker). Een
flexible systeem voor lichtregulering is
daarvoor optimale oplossing.

Een dergelijk flexibel daglichtsysteem
is door de gebruiker dan ook individueel
bedienbaar zodat de werknemer de be-
lichting van de werkplek in sterke mate
zelf kan bepalen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is ver-
der bekend dat intensief licht met een
blauwachtige kleur de aanmaak van het
nachthormoon melatonine onderdrukt
en tevens een effect heeft op de energie-
huishouding. Na een lichttherapie waren
de proefpersonen in dit onderzoek duide-
lijk alerter dan ervoor en ook alerter dan

de groep die geen lichttherapie kreeg.
Deze kennis kan haar nut bewijzen bij
het verbeteren van arbeidsomstandighe-
den in kantoor- en schoolgebouwen.

Werkgevers zijn daarnaast volgens het
Arbobesluit verplicht om te zorgen voor
goede verlichting op het werk. Uit de
formulering van de wettelijke bepalin-
gen blijkt dat ook de wetgever vindt dat
daglicht op de werkplek de voorkeur
verdient boven kunstlicht. Artikel 6.4 van
het Arbobesluit voegt daaraan toe dat
rechtstreeks invallend zonlicht voldoen-
de moet kunnen worden geweerd.

De volgende maatregelen zorgen ervoor
dat werknemers voldoende licht op het
werk hebben en er tegelijkertijd geen
hinder van ondervinden:

Plaats werkplekken dichter bij het raam
als er klachten over te weinig licht zijn
en plaats ze verder van het raam af als
er juist klachten zijn over spiegeling en
verblinding door te veel daglicht.

Stel beeldschermwerkplekken zo op dat
de kijkrichting parallel is aan het raam.
Hierdoor kijkt men niet tegen het dag-
licht in (als het gezicht richting het raam
gekeerd is) en valt het daglicht niet op
het scherm (als de rug richting het raam
gekeerd is).

Zorg in geval van beeldschermwerk voor
geschikte werkplekzonwering die het
invallende daglicht kan effectief kan
filteren zonder het uitzicht naar buiten
te belemmeren. Voorbeelden van derge-
lijke zonwering zijn werkplekzonwering

(gemonteerd aan de binnenzijde van het
glas) en screens (gemonteerd aan de bui-
tengevel).

Zo is dus aangetoond (en ook wettelijk
vastgelegd) dat goed licht op de werk-
plek, in de juiste intensiteit en van de
juiste kleur een rechtstreekse relatie
heeft met productiviteit is het de uitda-
ging om in elk seizoen de juiste lichtin-
tensiteit te realiseren. Dat kan betekenen
dat in de winter ‘bijverlicht’ moet wor-
den met kunstlicht terwijl in de zomer de
lichtintensiteit omlaag kan. Ook kan dit
betekenen dat het daglichtsysteem in de

zomermaanden sterk zonwerend dient te
werken terwijl dit in de winter juist vol-
ledig geopend moet kunnen worden.

De conclusie is dat een daglichtsysteem
flexibel moet zijn, het uitzicht naar bui-
ten moet behouden maar toch voldoende
licht moet doorlaten om prettig te kun-
nen werken. Zo’n systeem bevordert de
productiviteit en verhoogt de tevreden-
heid van de gebruikers van het pand.

Neem voor meer informative contact op via
www.lumadesq.nl of 030-7115680.

Voor zowel de kantooromgeving als voor het klaslokaal geldt dat
een aangename werkomgeving de werk- en leerprestaties sterk
kan verhogen. Vooral te veel of te weinig licht en een slechte
luchtkwaliteit werken sterk contra-productief.

OVER DE INTENSITEIT EN KLEUR VAN LICHT OP DE WERKPLEK EN

DE INVLOED ERVAN OP DE PRODUCTIVITEIT
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pa ssend onderwijs

De Parelklas van basisschool De
Lochtenbergh in Tilburg geeft
invulling aan Passend onderwijs
aan zeer moeilijk lerende kinderen
(cluster 3) in een door ouders
gewenste en meer thuisnabije
situatie. Door zoveel mogelijk mee
te draaien in hun integratieklas met
leeftijdsgenootjes krijgen de ‘Parels’
optimale ontplooiingskansen. Het
bevordert de sociale cohesie van
leerlingen in de school en in de wijk.

tekst vanja de groot

Het	is	donderdagmiddag	even	voor	half

drie.	Uitgelaten	komen	de	leerlingen	van	de

Parelklas	van	basisschool	De	Lochtenbergh

hun	eigen	lokaal	binnen	na	een	half	uurtje

buitenspelen	met	de	andere	kinderen	van

de	school.	Juf	Geertje	en	onderwijsassistent

Aimy	geven	nog	wat	laatste	instructies	over

het	inpakken	van	hun	schooltas,	voordat

een	ouder,	grote	broer	of	zus,	of	de	taxi	hen

komt	ophalen	om	naar	huis	te	gaan.	“Heb	je

alles	Eefje? Tot	morgen	Kamal!”

De	Parelklas	telt	zo’n	acht	leerlingen	van

uiteenlopende	leeftijden	die	normaalge-

sproken	naar	het	speciaal	onderwijs	zouden

gaan.	Ze	hebben	een	verstandelijke	beper-

king	en	leerachterstand,	met	daarnaast

soms	andere	problematieken	zoals	ADHD,

autisme,	Syndroom	van	Down,	Gilles	de	la

Tourette.	De	kinderen	nemen	vanuit	hun

vaste	basisgroep,	de	Parelklas,	deel	aan

zoveel	mogelijk	activiteiten	in	de	reguliere

groepen.	Hun	‘integratieklas’	blijft	tijdens

de	hele	schooltijd	dezelfde.	De	leerkracht

van	de	integratieklas	en	de	Parelklas

stemmen	onderling	af	wanneer	integratie

mogelijk	is.	Hieraan	ligt	een	duidelijk	plan

ten	grondslag,	dat	een	veilig	én	voorspel-

baar	schoolklimaat	creëert. Voorbeelden

van	integratieactiviteiten	–	die	plaatsvinden

volgens	een	vast	rooster	–	zijn	samen

(buiten)spelen,	eten,	vieren,	gymmen,

handvaardigheid	en	muziek,	maar	ook	lees-

onderwijs	en	zelfstandig	werken.	“Hoever

het	gaat	is	afhankelijk	van	de	individuele

mogelijkheden	van	het	kind	en	de	integra-

tieklas.	En	het	hangt	samen	met	de	leeftijd”,

vertelt	juf	Geertje	Lebbink.	“Bij	de	kleinsten

ligt	de	nadruk	op	sociaal-emotionele	vaar-

digheden.	Hoe	ouder	ze	worden,	hoe	meer

cognitieve	zaken	erbij	komen.	Als	iets	te	las-

tig	blijkt	om	in	de	integratieklas	te	volgen,

gaan	ze	daarvoor	terug	naar	de	Parelklas.

Dus	soms	blijft	het	bij	samen	buitenspelen,

maar	er	zijn	ook	voorbeelden	van	bijna	vol-

ledige	integratie	tot	en	met	de	eindmusical

in	groep	8!”

Selectieprocedure
Niet	voor	elk	zeer	moeilijk	lerend	kind	is

de	Parelklas	weggelegd.	“Een	criterium	is

dat	het	IQ	tussen	de	35	en	60	ligt”,	zegt

coördinator Wendy	Kesting	van	samenwer-

kingsverband	Plein	013,	die	de	in	totaal	drie

Parelklassen	op	drie	verschillende	scholen

in Tilburg	begeleidt.	“Daarnaast	kijken	we

naar	de	‘integreerbaarheid’,	of	de	leerling

niet	té	veel	gedragsproblemen	heeft. Tot

slot	geldt	dat	het	kind	geen	langdurige	of

intensieve	verzorging	nodig	heeft	en	dat	het

uit Tilburg	of	de	naburige	omgeving	komt.”

Zowel	ouders	als	ZML-scholen	kunnen

kinderen	voordragen.	Kesting:	“Ouders	zijn

erg	blij	dat	wij	de	Parelklas,	ook	financieel,

mogelijk	maken.	Het	verruimt	de	keuze-

mogelijkheid	en	daarmee	de	kansen	voor

hun	kind.	En	het	heeft	een	aanzuigende

werking	voor	de	school:	ouders	zijn	eerder

geneigd	hun	andere	kinderen	ook	op	De

Lochtenbergh	in	te	schrijven.”	In	nauw

overleg	met	de	basisschool	coördineert

Plein	013	de	selectieprocedure.	“We	gaan

uit	van	zes	tot	maximaal	twaalf	leerlingen

per	Parelklas,	die	worden	begeleid	door	een

leerkracht	en	onderwijsassistent.	Mocht

ondanks	de	zorgvuldige	selectie	de	klas

toch	niet	passen	bij	een	leerling,	dan	regelt

het	samenwerkingsverband	de	doorverwij-

zing	naar	het	speciaal	onderwijs.”

Expertise
Zowel	de	leerkracht	als	de	onderwijsassis-

tent	van	de	Parelklas	heeft	een	achtergrond

in	het	ZML-onderwijs.	Daarnaast	is	een

zeer  m o eil i j k  l er en d e  k in d er en  in t eg r er en  o p  g e wo n e  s c h o o l

‘iedereen wil een parel
in de klas’

Sofia	in	haar	integratieklas
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PGB-consulent	betrokken	en	uiteraard

de	ib’er	van	De	Lochtenbergh.	De	school-

leider	zit	in	de	stuurgroep	ZML,	samen	met

Plein	013	en	de	toeleverende	ZML-school.

Leerkracht	Lebbink:	“Indien	nodig	vragen

1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9 Kleur:

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

Onderwijsaccountants

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

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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we	via	het	samenwerkingsverband	collega’s

of	ambulant	begeleiders	uit	het	speciaal

onderwijs	om	extra	expertise.	Bijvoorbeeld

over	sensomotorische	integratie,	dan	biedt

de	mytylschool	uitkomst.	Daarnaast	wisse-

len	de	leerkrachten	van	de	drie	Parelklassen

in	de	stad	onderling	kennis	en	ervaring	uit.”

Vertroetelen
Lebbink	is	zeer	te	spreken	over	de	toege-

voegde	waarde	van	de	Parelklas.	“Het	is

mooi	om	te	zien	dat	de	‘Parels’	soms	ook

echt	vriendschap	sluiten	met	kinderen	uit

hun	integratieklas.”	Onderwijsassistent

Aimy	van	Meel	vult	aan:	“En	dat	de	leerlin-

gen	uit	de	integratieklassen	heel	alert	zijn

op	de	momenten	waarop	een	Parel	er	zeker

bij	hoort	te	zijn,	zoals	bijvoorbeeld	het	vie-

ren	van	een	verjaardag.	Ze	wijzen	hun	eigen

leerkracht	erop	als	die	het	per	ongeluk

vergeet.”	Lebbink:	“Soms	moeten	we	zelfs

voorkomen	dat	de	kinderen	uit	de	Parelklas

te	veel	vertroeteld	worden.	Dan	helpen	de

andere	leerlingen	ze	bijvoorbeeld	met	de

jas	aantrekken,	terwijl	ze	dat	heel	goed	zelf

kunnen.”

Helaas	zijn	er	in	het	v(mb)o	maar	weinig

scholen	die	een	constructie	als	de	Parelklas

voortzetten.	De	leerlingen	stromen	meestal

door	naar	het	vso	of	praktijkonderwijs.

Omgekeerde integratie
Naast	Lebbink	en Van	Meel	zijn	ook	de

schoolleider	en	andere	leerkrachten	van	De

Lochtenbergh	enthousiast	over	de	Parelklas.

Lebbink:	“Iedereen	wil	graag	een	Parel	in

de	klas.	Bovendien	is	er	soms	ook	sprake

van	omgekeerde	integratie:	een	kind	met

gedragsproblemen	uit	de	reguliere	groep

komen	even	‘afkoelen’	in	de	Parelklas.”	Dit

‘terugintegreren’	is	waardevol. Van	Meel:

“Leerkrachten	uit	de	reguliere	groepen

kunnen	deze	ondersteuning	goed	gebruiken

nu	ze	hier	door	Passend	onderwijs	veel

meer	mee	te	maken	krijgen.	Ze	lopen	ook

makkelijk	bij	ons	binnen	met	vragen	en

leren	van	onze	Parelklasexpertise.	Er	is	veel

wederzijds	respect.” _
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achtergrond

basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben vooral veel gemeen

Primair versus voortgezet onderwijs: in de media krijgt het volop aandacht in de

salarisdiscussie. Wat vinden leraren die zowel het po als het vo goed kennen? Wat zijn de

verschillen? Wat kunnen ze van elkaar leren? En hoe geef je de doorgaande lijn vorm?

tekst astrid van de weijenberg

Meer uitwisselen
en waarderen
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basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben vooral veel gemeen

Sinds het schooljaar 2016/2017 mogen leraren uit het vo
bevoegd lesgeven op de basisschool. Daarvoor is de Wet
beroepen op het onderwijs aangepast. Voorheen konden
vo-leraren gastlessen geven met de groepsleerkracht ach-
terin het klaslokaal. Nu mag dat zonder toezicht, in hun
eigen vakgebied welteverstaan.
De wetswijziging heeft zonder tamtam plaatsgevonden
en wie er informatie over zoekt, komt niet verder dan
een zinnetje in een interview op de site van het ministe-
rie in september 2016. Directeur Sander Meijer van basis-
school De Schakel in Leiderdorp zegt daarin dat hij heel
graag wil.
Hoe is het afgelopen schooljaar verlopen op zijn school?
De Schakel werkt samen met het Visser ‘t Hooft Lyceum.
De kinderen van groep 8 gaan wekelijks anderhalf
uur naar Visser ‘t Hooft om daar projectles te krijgen
van twee vo-docenten, economie en aardrijkskunde.
Meijer: “Daarnaast hebben wij in samenwerking met
wiskundedocenten een talentenprogramma ontwikkeld.
Sommige leerlingen zijn in groep 8 namelijk al helemaal
klaar met rekenen. Onze ambitie is om daarin verdere
stappen te zetten. Wij willen dat ze per week twee les-
sen wiskunde gaan volgen op het Visser ‘t Hooft. De
instructielessen daar en bij ons dan twee lessen zelfwerk.
Brugklasleerlingen doen dat op het leerplein.” Op De
Schakel is een projectgroep bezig om het plan verder
uit te werken. De vo-school is vlakbij en behoort tot het-
zelfde bestuur. Dat kan met gesloten beurzen, via in het
taakbeleid van de vo-school.
Samenwerking met het vo is nodig, vindt Meijer. Al zorgt
het ook voor problemen als leerlingen voor de muziek
uitlopen. Ze starten in de brugklas namelijk al op een
hoger niveau. Meijer: “Maar we moeten naar de talenten
van kinderen kijken. Wij werken hier al groepsdoor-
brekend met bijvoorbeeld rekenen. Dus zijn sommigen
in groep 8 klaar. Nu bieden we dan projecten aan ter
verdieping, om te voorkomen dat ze zich gaan verve-
len. Sommige kinderen zijn gewoon eerder toe aan het
voortgezet onderwijs dan op hun twaalfde en anderen
juist nog niet. Daar zouden we veel meer over moeten
praten. Dat gebeurt wel, maar het blijft incidenteel, een
experiment. Het is geen doorgaande leerlijn. Idealiter
zou de overgang veel minder rigide moeten zijn. Net als
in de kleuterperiode zie je dat niet alle kinderen op het-
zelfde moment toe zijn aan een volgende stap. Daarom
werkt het basisonderwijs steeds meer met individuele
leerlijnen.”

Zelfstandig Op het gebied van individuele leer-
lijnen is nog een wereld te winnen in het voortgezet
onderwijs, denkt Meijer. Po en vo kunnen veel van
elkaar leren, vindt ook Henk Boven, leraar Duits op
het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam.
Hiervoor werkte hij op een basisschool. “Het basison-
derwijs spreekt leerlingen veel meer aan op hun zelf-
standigheid. En dan bedoel ik niet alleen de weektaak,
maar de algehele verantwoordelijkheid voor je eigen
werk. In het vo is het vaak veel klassikaler. Allemaal
hetzelfde. Hoewel daarin de laatste jaren wel grote
stappen zijn gemaakt met het digitaliseren van lesme-
thodes. Leerlingen op de basisschool zijn misschien ook
veel braver. Die komen met hun nagekeken werk vragen
wat ze nu kunnen doen.”
Het basisonderwijs is goed in het aanleren van execu-
tieve functies, zegt Meijer. Gericht een taak starten,
volgehouden aandacht, nadenken voordat je wat doet,
plannen, prioriteiten stellen. Nu ook in het vo steeds
meer met leerpleinen wordt gewerkt – waar leerlingen
zelf aan het werk moeten – zou het goed zijn om deze
kennis nog meer te delen.

Ook Corneel Bakkes is overgestapt van het basison-
derwijs naar het vo. Een paar jaar heeft hij het gecom-
bineerd, maar dat was organisatorisch lastig vol te
houden. De rapportvergadering van de ene school viel
samen met de oudergesprekken van de andere school.
Vanaf dit schooljaar werkt hij volledig op Lyceum
Schöndeln in Roermond, waar hij aardrijkskunde geeft
op havo en vwo. Ook in de bovenbouw, want na zijn
tweedegraads haalde hij onlangs zijn master. “In de
brugklas zijn wij erg beschermend. We nemen leerlin-
gen aan het handje. Daarmee leren we ze de zelfstandig-
heid die ze hebben en hun eigen verantwoordelijkheid
om zelf aan de slag te gaan misschien wel af. Leerlingen
kunnen veel meer dan wij denken.”
Het po kan ook leren van het vo, vindt Bakkes. “Het
zou goed zijn als het basisonderwijs eens een pas op
de plaats zou maken. Wat relaxter. Het is altijd hollen,
altijd gaten dichten. In het vo gaat dat op een of andere
manier soepeler. Niet alles is hier de verantwoorde-
lijkheid van de docent. Leerlingen moeten zelf zaken
oplossen. De vraag is: wat kan van de school gevraagd
worden? Die vraag zou het basisonderwijs zich ook
moeten stellen.”

Bepaalde afdelingen in het voortgezet onderwijs
zien graag basisschoolleerkrachten, omdat de
pabo beter voorbereidt op gedrags- of cognitieve
problemen (de personen op de foto’s komen niet in
het artikel voor). Foto’s: Hans Roggen

‘ b e i d e  o n d e r w i j s s o o r t e n
m o e t e n  o p h o u d e n  n a a r
e l k a a r  t e  w i j z e n  e n  e l k a a r  t e
v e r w i j t e n  d at  z e  h e t  n i e t  g o e d
d o e n ’
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Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

Noteer alvast in uw agenda:
4-5 oktober 2017
POF 2017 in De Loods
Hart van Holland in Nijkerk!

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2017) is bij
uitstek de beurs met alle thema’s in het facilitair
management van onderwijsinstellingen.
• Voor directies, besturen, management en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO
• Exposanten en actueel en relevant programma

van workshops en presentaties.

Hoofdthema’s in het programma zijn:
• Integrale onderwijsomgeving
• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid
• Veiligheid en Beveiliging

20
17

20
17 Platform

onderwijs & facilitaironderwijs & facilitairPOF 4 - 5 oktober 2017 - Nijkerk
‘Hart van Holland’ - De Loods

School-
omgeving

ICT
&

multimedia

Huisvesting

Veiligheid
&

beveiliging

Inrichting

Dienst-
verlening

Catering
Schoonmaak
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Partners
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Carrièrestap Bakkes stapte na tien jaar basisonder-
wijs over naar het vo, omdat hij wat dieper op een vak
in wilde gaan. “Zeker in de bovenbouw kun je meer
inhoudelijk aan het werk. Dat is uitdagend op een andere
manier. Daar was ik aan toe.” Ook schooldirecteur Meijer
verloor de afgelopen jaren mensen aan het voortgezet
onderwijs. “In de hoofden van mensen is het toch een
carrièrestap. Je kunt vakinhoudelijk meer kwijt.”
En qua salaris is meer groei mogelijk. Bakkes: “Je stapt
horizontaal over van LA naar LB in de salarisschaal, maar
de perspectieven zijn beter en in het vo heb je betere
regelingen, zoals een persoonlijk budget en betere regels
rondom verlof. Dat maakt het interessanter.”
Is dat terecht? Bakkes vindt het een lastige discussie.
“Het is appels met peren vergelijken. Het basisonderwijs
is zwaar. Je bent lang bezig, de administratie is omvang-
rijk, de werkdruk groot. In het vo werk je meer vakin-
houdelijk. Je hebt meer ruimte om je tijd zelf in te delen.
Ik weet het niet. Zijn pubers moeilijker dan kleuters?”
Vo-leraar Henk Boven is uitgesprokener. Hij vindt het
‘100 procent terecht’ dat leerkrachten in het po actievoe-
ren voor hetzelfde salaris als docenten in het vo. “Ik zie
niet veel verschil in werk en bovendien is de werkdruk in
het basisonderwijs veel groter. Je hebt geen tussenuren
waarin je bij kunt tanken. Soms zelfs geen pauzes. Je
hebt de hele dag dezelfde klas. In het voortgezet onder-
wijs verdwijnt een klas weer na een lesuur, dus loopt het
eens niet lekker dan lost zich dat weer vanzelf op. Het
basisonderwijs heeft veel meer administratie ook. Hoewel
dat in het vo ook steeds erger wordt.”

Ondertussen is niet alleen het salaris een pullfactor. Ook
ziet het vo graag pabo-afgestudeerden. Vooral in het
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs
zijn basisschoolleerkrachten gewild, omdat de pabo beter
voorbereidt op gedrags- of cognitieve problemen.

Bevoegdheid Schoolleiders vinden het niet mak-
kelijk om te bepalen of iemand bevoegd is. Er zijn over-
gangsrechten in de wetgeving voor bevoegdheden die
vóór 2006 zijn behaald. En voor nieuwe vakken is er soms
geen lerarenopleiding. Pabo-diploma’s na 2006 zijn alleen
nog geldig in het praktijkonderwijs. Voor andere typen
onderwijs moeten pabo-afgestudeerden een tweede-
graads lerarenopleiding volgen. Hogescholen spelen daar
op in door nascholingscursussen. Zoals de Hogeschool
Utrecht, waar pabo-afgestudeerden in een half jaar tijd
hun nieuwe bevoegdheid kunnen halen. Die geldt voor
onderbouw vmbo basis-kader. Daarmee mag de leraar
de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde geven.
Daarnaast kunnen de studenten kiezen uit drie profielen:
een bevoegdheid om les te geven in de vakken van Mens
& Natuur, een bevoegdheid voor de vakken van Mens &
Maatschappij, of voor Engels.

Po en vo hebben vooral veel gemeen: leraren zijn er bezig
met het geven van goed onderwijs. Daarom vinden zowel
Bakkes als Boven vooral dat de beide onderwijssoorten
op moeten houden om naar elkaar te wijzen en elkaar te
verwijten dat ze het niet goed doen. Meer uitwisselen en
meer waarderen, zeggen ze onafhankelijk van elkaar. _

achtergrond

“In de hoofden van mensen is het toch een carrièrestap. Je kunt in het vo vakinhoudelijk meer kwijt.”

Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

Noteer alvast in uw agenda:
4-5 oktober 2017
POF 2017 in De Loods
Hart van Holland in Nijkerk!

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2017) is bij
uitstek de beurs met alle thema’s in het facilitair
management van onderwijsinstellingen.
• Voor directies, besturen, management en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO
• Exposanten en actueel en relevant programma

van workshops en presentaties.

Hoofdthema’s in het programma zijn:
• Integrale onderwijsomgeving
• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid
• Veiligheid en Beveiliging

20
17

20
17 Platform

onderwijs & facilitaironderwijs & facilitairPOF 4 - 5 oktober 2017 - Nijkerk
‘Hart van Holland’ - De Loods

School-
omgeving

ICT
&

multimedia

Huisvesting

Veiligheid
&

beveiliging

Inrichting

Dienst-
verlening

Catering
Schoonmaak

w w w. p o f - o n l i n e . n l

Partners

POF-AdvertentieSchoolfacilities-2017-210x297.indd   1 01-06-17   15:01
1000-21-7000-1222  AVS KP 2016-2017 -10 Kleur: fc

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 02-06-17   09:39
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va n  m e t h o d i s c h  n a a r  proj ec t-  en  v r a a g g er i c h t  w er k en

Hoe stemmen we het onderwijs af op een snel veranderende wereld met telkens nieuwe

vraagstukken? Hoe maak je nieuwe generaties kinderen en leerkrachten wegwijs in een

groeiende kennismaatschappij? Scholen staan, met de curriculumherziening in het vizier, voor

de uitdaging leerlingen onder andere 21e eeuwse vaardigheden te leren. “Laat methodisch

werken los waar het kan en verbind vakken met elkaar.” tekst winnie lafeber

‘Kinderen vleugels geven’
“Richt je daarbij op talentontwikkeling, zelfontplooi-
ing en intrinsieke motivatie van kinderen”, steekt een
enthousiaste Frank Groot, schoolleider van cbs De
Kraanvogel in Almere, van wal. Hij heeft gekozen voor een
projectmatige manier van werken via Leskracht, waarbij
leerlingen in grote mate invloed hebben op hoe ze willen
leren. “Leren moet zich ontwikkelen vanuit een natuur-
lijke interesse. Vanuit nieuwsgierigheid moet je kinderen
prikkelen. Talentontwikkeling en persoonsvorming zijn
essentiële doelen van het onderwijs.” De projectmatige
en vakoverstijgende manier van werken via Leskracht –
een werkwijze binnen wereldoriëntatie – is gericht op
levensecht leren. Kinderen doen ervaring op door zelf
onderzoeksvragen te stellen en samen op zoek te gaan
naar informatie uit diverse bronnen. Ze leren oplossings-
gericht te zijn, kritisch te denken, samen te werken, open
te staan voor andere zienswijzen en hun creativiteit aan
te boren. “Allemaal life time skills die ze nodig hebben om
verder te komen.” De Kraanvogel is sinds 2014 overgestapt
van methodisch werken in een traditionele school naar
projectmatig onderwijs in een vernieuwende school. De
taalmethode werd met de invoering van Leskracht ook de
deur gewezen. Inmiddels hebben ruim vijftig scholen in
Nederland deze werkwijze omarmd.

Ontdekkingsreis Onderwijsspecialist Astrid
Timmermans legt uit hoe zij Leskracht heeft ontwikkeld
vanuit haar visie op leren: “Traditionele methodes zijn
gericht op kennisoverdracht, zoals vragen beantwoorden.
Uit breinonderzoeken blijkt echter dat ieder individu een
eigen manier heeft om informatie te coderen en naar zich
toe te trekken. Sommige kinderen leren makkelijker via
audiovisuele bronnen of nemen kennis beter op bij veel
lichaamsbeweging. Maak ze mede-eigenaar van hun eigen

achtergrond

leerproces en sluit aan bij hun interesses, met een effec-
tiever leerresultaat als gevolg.” Ze beschrijft leren als een
ontdekkingsreis die plaatsvindt vanuit de behoefte tot
zelfontplooiing. “Laat kinderen zelf keuzes maken, ook in
de manier van kennis aanleren en vaardigheden ontwik-
kelen.” In de vorm die bij het kind past (via bijvoorbeeld
een filmpje, rap, game, animatie of interview) en in
samenwerking met andere leerlingen, gebruikmakend
van elkaars talenten. “Het is belangrijk kinderen in hun
waarde te laten.”

Samenhang Landelijk gezien is Leskracht een van de
vijf à zes programma’s waarmee thematisch, los van de
reguliere methodes, gewerkt kan worden aan 21e eeuwse
vaardigheden. Volgens Martin Klein Tank van SLO – nati-
onaal expertisecentrum leerplanontwikkeling – geven
steeds meer scholen te kennen losser van methodes
te willen werken, vooral bij wereldoriënterende vak-
ken. Maar ze zoeken daarbij wel naar houvast. “Welke
inhoud is geschikt? Hoe kun je thematiseren? Leskracht
speelt daar op in. Onderwijsinhouden van onder andere
wereldoriëntatie, taal en rekenen worden hier in samen-
hang aangeboden en met 21e eeuwse vaardigheden
geïntegreerd.”
Vanuit de kerndoelen, als wettelijk kader, wordt vormge-
geven aan de inhoud. Aan deze tien jaar oude kerndoelen
heeft Leskracht zelf onderwerpen toegevoegd en onder-
delen aangepast. Groot: “Wij stellen doelen met de kinde-
ren, om pas daarna verder te gaan met onderzoeken. Dat
blijkt een vruchtbare manier van werken. De leerkracht
wordt voor een deel ontzorgd en kan tegelijkertijd zelf
keuzes maken.”
Volgens Groot hebben veel schoolleiders weinig zicht op
de kerndoelen en leerlijnen. “In de praktijk zijn ze vaak
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va n  m e t h o d i s c h  n a a r  proj ec t-  en  v r a a g g er i c h t  w er k en

‘Kinderen vleugels geven’

Van leerkrachten vraagt deze nieuwe manier van lesgeven
een andere houding. Groot heeft, samen met Leskracht-
bedenkster Timmermans, de leerkrachten hierin getraind.
Leerkrachten krijgen een meer coachende rol, waarin ze
moeten leren de juiste vragen te stellen, te stimuleren en
vertrouwen te geven. De instructie is anders dan voorheen
en het onderwijs meer vraaggericht en gepersonaliseerd.
Bij rekenen mogen de kinderen van groep 7 en 8 zich
bijvoorbeeld inschrijven voor wel of geen instructie.
De social media-app Pinterest wordt daarbij gebruikt om
de rekendoelen visueel te maken. Spelenderwijs worden
zo de doelen van het rekenen op een andere manier
bereikt. Groot: “Kinderen kunnen bij ons zelf inhoud
geven aan hoe ze willen leren en presenteren. Er is ruimte
voor talentontwikkeling en leren van elkaars kwaliteiten.
De Kraanvogel geeft kinderen letterlijk vleugels.” _

Meer weten?
www.leskracht.nl en www.dekraanvogel.nl

Lef “Te veel scholen in Nederland werken nog metho-
disch. Laat het los. Benut meer de creativiteit en de
talenten van kinderen”, benadrukt Groot. “Wacht niet
tot 2032, dat is te laat.” Groot beschouwt het eindadvies
van Onderwijs2032 als mosterd na de maaltijd. “Het is
niet vernieuwend. Wij werken al lang aan 21e eeuwse
vaardigheden.” Als voorbeeld noemt hij de robots Dash
& Dot, die hun intrede in de school hebben gedaan om
zo ict-geletterdheid (via een leerlijn programmeren) nog
meer inhoud te geven. De ambitieuze en bevlogen school-
leider geeft aan dat je voor zo’n omslag wel lef moet
hebben en een duidelijke visie. Zijn stappenplan tot 2019
is al gemaakt. “Zonder visie, commitment en teamwork
kun je net zo goed stoppen. Mijn team is helemaal om.”
Ook ouders worden bij het visietraject betrokken en tij-
dens schooltijd uitgenodigd voor presentaties van hun
kinderen. Op De Kraanvogel heerst een ‘ja, en….cultuur’,
waarbij leerkrachten uitgedaagd worden om suggesties te
geven. Het is een lerende organisatie.

Een	greep	uit	andere	programma’s	en	methodes	die	21e eeuwse

vaardigheden hebben ingebed in vooral wereldoriëntatie:

• DaVinci, demethodedavinci.nl

• 4	keer	wijzer, vierkeerwijzer.nl

• IPC, ipc-nederland.nl

• Alles	in	een, alles-in-1.org

• Topondernemers, topondernemers.nu

• Faqta, faqta.nl

• Plannex, plannex.nl

• Schatgraven, schatgravenopschool.nl

(bron:	SLO)

meer managers dan visionaire leiders.” Als Groot zichzelf
al als manager ziet, dan is het wel by walking around. Hij
heeft geen bureau, gaat de werkvloer op en organiseert
geen vergaderingen. “Schoolleiders worden aangenomen
om goed onderwijs te creëren.” Hij raadt scholen aan om
andere scholen te bezoeken, zoals dit jaar ook twintig
scholen De Kraanvogel bezochten om hun werkwijze te
bekijken. Wat hem steekt, is dat er nog zoveel leerkrach-
ten zijn voor wie de 21e eeuwse vaardigheden nog onbe-
kend terrein zijn. Klein Tank van SLO constateert dat er in
onderwijsland een mooie beweging in gang is gezet met
programma’s zoals Leskracht. “Hiermee wordt het cur-
riculum weer in handen van de leerkracht gelegd en kan
het goed aansluiten op de ontwikkeling van het kind.”

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

Leerlingen	geven	met	Leskracht	zelf	inhoud	aan	hoe	ze	willen	leren
en	presenteren.
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boekbespreking

De voortdurende evolutie van pedagogische en onderwijskundige

wetenschappen zorgt voor een overaanbod aan nieuwe inzichten en mogelijke

toepassingen in het onderwijs. Hoe kunnen we nu als leraar, directeur of

bestuurder weten of iets al dan niet correct is? In ‘Wat we kinderen echt

kunnen leren’ biedt Daniel T. Willingham handige inzichten en vragen om

makkelijker in te schatten of die ene aanpak, dat ene product, die ene

hervorming, al dan niet wenselijk is. tekst trees kessels-simons

Wanneer beslis je iets te geloven of niet?

Waarom laten we ons zo snel overtuigen als

iets aannemelijk klinkt? En welke invloed

hebben onze overtuigingen hierop? De

eerste hoofdstukken van het boek zijn een

samenvatting van vijftig jaar onderzoek over

dit onderwerp. Via praktische voorbeelden,

veelal gekoppeld aan het onderwijs, word

je je bewust van hoe het proces van keuzes

maken verloopt.

Daarna onderzoekt en beschrijft de auteur

wat wetenschappers ‘goede wetenschap’

noemen en de uitdagingen en mogelijk-

heden die het gebruik ervan biedt om

onderwijs te verbeteren. Want hoe komt een

besluit tot een verandering binnen je school

of bestuur tot stand? En hoe beoordeel je

of dit een goede keuze is? Voor je aan een

beoordeling begint, moet je drie dingen

zeker weten: welke verandering er precies

wat we kinderen
echt kunnen leren

wordt voorgesteld, welk resultaat er precies

wordt beloofd als gevolg van de verandering

en de waarschijnlijkheid dat het beloofde

resultaat wordt bereikt als je de verandering

toepast. Oftewel: als ik x doe, bestaat er

een kans van y procent dat z zal gebeuren.

Voor de duidelijkheid: in het onderwijs

kun je bij verandering bijvoorbeeld denken

aan aangepaste curricula, lesplannen,

educatieve software en andere producten en

strategieën.

In het tweede deel van het boek wordt de

xyz-formule aan de hand van de ‘shortcut-

methode’ beschreven. Dit is een proces van

vier stappen:

1. Strip it & flip it: krijg de bewering helder

door deze te ontmantelen en de resulta-

ten om te draaien

2. Trace it: achterhaal de betrouwbaarheid

van de bron

3. Analyze it: hoe kun je beweringen goed

beoordelen

4. Should I do it: een beslissing nemen

Deze stappen helpen om te beoordelen of

iets waarschijnlijk wetenschappelijk correct

is en of de specifieke verandering in het

onderwijs werkt of niet. De noodzaak van

gedegen onderzoek en de inhoudelijke

betekenis worden uitgebreid beschreven via

herkenbare voorbeelden. Ondersteund door

tabellen die praktisch en dus goed bruik-

baar zijn. Deze methode is toe te passen

zonder dat je wetenschappelijke expertise

nodig hebt.

De uitgave past goed bij de evidence based

beweging die we steeds meer zien om

bewust met onderzoek om te gaan. Het kan

helpen bij het maken van de vele keuzes

in het onderwijs. Door een voorgestelde of

voorgenomen verandering op een weten-

schappelijke manier te benaderen, neem je

meer bewuste beslissingen. En als we dat

doen, zetten we in onderwijsland een stap

in de goede richting! _

Trees Kessels-Simons is clusterdirecteur

van basisschool de Drijfveer en de

Christoffelschool in Waalre.

Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in het

onderwijs. Daniel T. Wellingham (vertaald en bewerkt door Pedro de

Bruyckere), uitgeverij Lannoo Campus, 2016

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

onsaanbod/kaderprimair

d e  a u t e u r  o n d e r z o e k t
e n  b e s c h r i j f t  w at
‘g o e d e  w e t e n s c h a p ’
i s  e n  d e  u i t d a g i n g e n
e n  m o g e l i j k h e d e n  d i e
h e t  g e b r u i k  e r v a n
b i e d t  o m  o n d e r w i j s
t e v e r b e t e r e n
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan,

onderwijswoordvoerder namens de Partij voor de Dieren in de

Tweede Kamer.

politieke column

leraar versus
tweede kamerlid
Onlangs zat ik in een radioprogramma

waar ik als beginnend Kamerlid aan de

tand werd gevoeld. Gevraagd naar het

grote verschil tussen het leraarschap en

Kamerlidmaatschap antwoordde ik: ‘Dat is

makkelijk, leraar zijn is veel zwaarder’.

Vanaf 2006 ben ik actief in de politiek

voor de Partij voor de Dieren en sinds

2013 doceer ik de vakken Management

& Organisatie en Economie op het Pieter

Nieuwland College in Amsterdam*. Wat mij

na enige tijd in het onderwijs opvalt, is het

volgende. Ten eerste: een leraar is een top-

sporter. Ten tweede: de rest van Nederland

neemt onderwijs niet helemaal serieus.

Ik kan anders niet verklaren waarom

klassen groter worden, leraren meer

(niet-onderwijs)taken erbij krijgen en goed

beschouwd slecht betaald worden voor de

werkdruk waarmee ze te maken hebben.

Topsport bedrijven en niet helemaal serieus

genomen worden is een slechte combinatie.

Het heeft erg te maken met de aard van

het beestje, vermoed ik. Leraar word je uit

bevlogenheid en dan neem je een hoop voor

lief. Dat onderwijs door de buitenwereld

niet serieus genomen wordt, wijt ik dan ook

– niet schrikken – voornamelijk aan leraren

zelf. Leraren en zij die vanuit het leraar-

schap in het onderwijsmanagement zijn

gekomen doen 1000 procent hun best voor

de kinderen en alles wat daarmee te maken

heeft. Maar ze besteden te weinig aandacht

aan de rest, waaronder het gebruik van hun

machtspositie. Dat vinden ze niet gepast. En

zo lopen we als leraren alle gaten zelf dicht

en hanteert de buitenwacht een piepsys-

teem: ‘Als we niks horen gaat het goed. Ja,

we horen wel wat, maar niet echt duidelijk.

Kom, de klassen kunnen nog wel iets groter,

het lesuur kan nog wel iets korter, de kopi-

eertaak kan er best nog bij. En buiten school

een troep? Leraren kunnen in de pauze

best de surveillance erbij pakken, ze zijn er

toch en bovendien… ze hebben zooolang

vakantie’. Ondertussen is er de afgelopen

jaren wel geld bijgekomen, maar weten we

eigenlijk niet waar het aan besteed wordt.

Niet aan kleinere klassen, niet aan minder

werkdruk. Zolang leraren zich dociel opstel-

len zal er weinig veranderen. Leraren aller

scholen verenigt u!

Ten derde: onderwijsvernieuwing. Het is

hoog tijd dat het begrip duurzaamheid

verplicht tot in de haarvaten van elk lespro-

gramma doordringt. En dan niet opgelegd

van boven als verzwaring, maar vanuit de

gevoelde noodzaak van de vakken zelf.

Het is in dit verband hoopgevend dat 39

jongerenorganisaties daarachter staan.

Dat bijvoorbeeld vakgebieden als het mijne

bezig zijn met initiatieven als Rethinking

Economics. Wat de politiek zou moeten

doen is die initiatieven ruim baan geven.

Waar klimaatverandering de grootste uitda-

ging is, wordt duurzaamheid de voornaam-

ste kennisbron.

Aan het begin van deze column schreef ik

dat het leraarschap veel zwaarder is dan

het beginnend Tweede Kamerlidmaatschap.

Dat staat nog te bezien. Leraren verdienen

dezelfde beloning en waardering als top-

sporters. Sterker nog, zij hebben recht op

veel minder werkdruk voor het salaris dat

ze nu ontvangen. Maar de buitenwereld

daarvan overtuigen is ook geen eenvoudige

taak. Dat geldt eveneens voor de klus

om het onderwijsveld te overtuigen dat

duurzaamheid in de haarvaten van de les-

programma’s moet komen. Maar of het één

iets zwaarder is dan het ander is eigenlijk

niet eens relevant. Het belangrijkste is dat

als verandering vanuit het onderwijs zelf

zou komen, het weleens makkelijker en

sneller kan gaan dan we denken. Steun van

de Partij voor de Dieren is er. �

*Na de zomer is Lammert van Raan fulltime

Tweede Kamerlid.

Reageren?
Mail naar:

lammert.vanraan@tweedekamer.nl

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

Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

tekst paul van lent

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

a c t i e 

Nu lid worden = 50% korting 
op contributie
 

Wie uiterlijk 1 augustus 2017 lid wordt van de AVS, krijgt 50 

procent korting op de contributie voor het schooljaar 2017/2018. 

Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie, mits u 

minimaal lid blijft tot 1 augustus 2019.

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap 

en het aspirant-lidmaatschap.

Tot slot ontvangen AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen, 

10 procent korting op het persoonlijk deel van hun eerst volgende 

contributie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, 

bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.  

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

Als u als directeur of adjunct-directeur werkzaam bent in het primair 

onderwijs, dan bent u sinds 1 februari 2013 verplicht om u in te 

schrijven en daarmee te registreren in het Schoolleidersregister PO. 

Bent u later in een van de genoemde functies begonnen, dan heeft u 

nog tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd om u te registreren.

Registratie Door u te registreren als Registerdirecteur onderwijs 

(RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont u aan 

dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard 

voor schoolleiders in het po (www.schoolleidersregisterpo.nl/

registreren/beroepsstandaard). De beroepsstandaard wordt 

bepaald door de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd in het 

Schoolleidersregister PO.

Herregistratie Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw 

professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar 

herregistratie.

Hoe? Vanuit cao-afspraken is registreren voor alle directieleden 

verplicht. U heeft tot 1 januari 2018 de tijd om aan de registratie-

criteria te voldoen door aan te tonen dat u beschikt over de basis-

kwalificaties. Dat kan op een van de volgende manieren:

•  met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding

•  met een positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment

•  met een positief doorlopen EVC-procedure

•  met individuele diplomawaardering

•  met aspirant-registratie voor beginnende directeuren

Aanvragen Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw 

opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? 

Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een 

bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt 

u uw registratie als RDO of RADO aanvragen.

Heeft u opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen, 

maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? 

Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe de door u 

gevolgde opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en bespreekt 

dat met een deskundige.

Scholingsaanbod Het Schoolleidersregister PO heeft de 

gecertificeerde schoolleidersopleidingen (registratie) geplaatst 

op www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/schoolleiders-

opleidingen. Op www.professionaliseringsaanbod.nl kunt u zoeken 

in het volledige gecertificeerde professionaliseringsaanbod (ook voor 

herregistratie). Het specifieke scholingsaanbod van het AVS Centrum 

Educatief Leiderschap is te vinden op www.avs.nl/professionalisering. 

Controleer voordat u scholing gaat volgen eerst of deze in het register 

is opgenomen als u het wilt gebruiken voor (her)registratie.

Bezwaar Als er een verschil van mening ontstaat over registratie 

of professionalisering is er de regeling voor bezwaar en beroep. 

Een schoolleider die zich niet via een van de vier mogelijkheden 

kan registreren, kan de commissie registratie in een brief om een 

registratiebesluit vragen. Een voorbeeld van deze werkwijze staat op 

www.youtube.com/watch?v=vPB4uPmsfR

Als de commissie besluit niet te registreren, kan bij de commis-

sie bezwaar worden gemaakt. Tegen een besluit op bezwaar 

van de commissie kan in beroep gegaan worden bij de Stichting 

Onderwijsgeschillen, zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/

commissie-van-beroep-schoolleidersregister-po

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen 

over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. De helpdesk is 

bereikbaar op maandag van 11.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur en 

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

030-2361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw 

lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen 

en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.
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a v s  i n  d e  p e r s

Toezicht tijdens schoolzwemmen
en lumpsumfinanciering

AVS-voorzitter Petra van Haren kwam eind

mei aan het woord in RTL Nieuws, het live

tv-programma De week van Gelderland

(Omroep Gelderland), op BNR Nieuwsradio

en in de Telegraaf over de rechtszaak

waarin leraren terechtstaan in verband

met de verdrinking van een 9-jarig Syrisch

meisje tijdens een schoolzwemles. Van

Haren: “Het beter onder de loep nemen van toezichthouden gebeurt

nu via rechtspraak. Als het proces uitwijst dat leraren persoonlijk

aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij fouten maken

tijdens hun beroepsuitoefening, heeft dat grote fundamentele gevol-

gen. Het kan ook een heel ander licht werpen op andere activiteiten,

zoals schoolreisjes. Kun je je beroep nog uitoefenen zoals we dat al

jaren doen? En zijn ouders die meegaan ook persoonlijk verantwoor-

delijk als er iets gebeurt?” Van Haren benadrukt dat de protocollen

op scholen in orde zijn. “Iedereen houdt serieus toezicht.”

De AVS-voorzitter discussieerde op 1 juni bij BNR Nieuwsradio

samen met Koen Breedveld (directeur Mulier Instituut) en Luuk Dietz

(directeur Reddingsbrigade) ook over de terugloop van het aantal

scholen dat schoolzwemmen aanbiedt. “Sinds 1985 is schoolzwem-

men niet meer verplicht. Met een overladen programma maken veel

scholen andere keuzes. Ouders zijn daarbij betrokken. Soms doet de

gemeente een bijdrage, maar het is een enorme kostenpost. Als het

onderdeel zou zijn van het lesprogramma, hoort daar bekostiging

bij. Ook andere partners dan de school, zoals naschoolse opvang,

kunnen zwemles op zich nemen.”

In Trouw van 31 mei een artikel over de lumpsum en of deze nog wel

voldoet. Scholen krijgen volgens een berekening van de PO-Raad

jaarlijks 375 miljoen euro te weinig om hun vaste lasten voor onder-

houd en lesmateriaal te kunnen betalen. Van Haren hierover: “Dat

kan ertoe leiden dat je iemand geen vast contract aanbiedt, omdat je

weet dat de schoolmeubels vervangen moeten worden. Dat zijn ver-

keerde keuzes, gedwongen door armoede.” De Volkskrant schreef

op 3 juni over criminaliteit en georganiseerde misdaad rondom het

schoolplein; leerlingen zouden worden geronseld voor de prostitutie

of als drugskoerier. De AVS-voorzitter spreekt in het artikel over

‘zeer serieuze problematiek’. “We zien kwetsbare kinderen met

weinig zelfvertrouwen die op allerlei manieren beïnvloedbaar zijn.”

Minister Blok van Veiligheid en Justitie roept scholen op aangifte te

doen als criminele bendes actief zijn op het schoolplein.

Tot slot woonde Van Haren op 6 juni de uitzending van het tv-

programma Jinek bij, ter ondersteuning van PO in Actie, die daarin

de prikactie van 27 juni aanstaande aankondigde.

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

Jaargids PO – inclusief agenda
2017/2018

DDe AVS Jaargids PO voor schooljaar 2017/2018 is

onlangs verschenen. Alle AVS-leden hebben een exem-

plaar ontvangen. Met onder andere veel vakinformatie

voor schoolleiders en het professionaliseringsaanbod

van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. De jaar-

gids bevat ook een agenda, met vermelding van feestdagen, vakan-

ties en andere belangrijke evenementen of bijeenkomsten voor

schoolleiders. Een goede ondersteuning bij het dagelijks werk van

leidinggevenden in het primair onderwijs!

De jaargids/agenda is voor t 15 per stuk (na) te bestellen via

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties)

De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseerde op 18 mei een Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde

leidinggevenden in het funderend onderwijs. Tijdens de studiedag konden (toekomstige) postactieve AVS-leden, die met al hun kennis

en ervaring als vrijwilliger graag nog iets willen betekenen voor het onderwijs, hun wensen en mogelijkheden inbrengen en kennismaken

met de activiteiten van de commissie. De deelnemers hebben de dag als zeer succesvol ervaren.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
september en oktober 2017

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

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 14 september Jan Stuijver

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 18 september Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar

gedeelde arbeidsvreugde (po) 19 september Jan Stuijver

• Leergang Strategische communicatie & PR** (po) 21 september Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 21 september Jan Stuijver

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden*** (po) 22 september Clara den Boer

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum** (po) 25 september Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 25 september Joke Walraven

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 26 september Jan Stuijver

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po) 28 september Jan Stuijver

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

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

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

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

• Training Jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk

naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 10 oktober Jan Stuijver

• Leergang Veranderen in de onderstroom** (po en vo) 12 oktober Marielle Rumph, Pia Umans

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

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

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

• Training Win-win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap

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

(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.

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

Foto’s: Hans Roggen

38

931087-02_038_12-Jun-17_10:42:39_walter



5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

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

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

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

curriculum ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 19 september 2017 (locatie Goes e.o.), 25 september

2017 (locatie Amersfoort)

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

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

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

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

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

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.

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

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 17 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend leiderschap
Schoolleiderschap in deze tijd vraagt

om ondernemend leiderschap. In deze

leergang (her)ontdekken schoolleiders

samen met directeuren, managers en

ondernemers uit andere sectoren hoe

je als leider anticipeert op verande-

ringen die zich (gaan) aandienen in

onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan school-

leiders met leidinggevenden van maatschappelijke en culturele

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

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

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

bovenal aan een goede toekomst voor de leerlingen. Deelnemers

werken samen aan leiderschapsvraagstukken zoals visie-

ontwikkeling, veranderingsprocessen, inzet van technologie,

innovatie, governance en ondernemerschap.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 27 september 2017 (regio 5), 4 oktober 2017 (regio 7),

28 september 2017 (regio 10)*

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

*zie www.avs.nl/cel/ol voor regiokaart en startdata per regio

Nieuw!
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7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U	leert	hoe	u	met	veranderingen

omgaat:	door	ze	direct,	van	binnenuit,

te	realiseren.	Na	afloop	kunt	u	een

Action	Learningproces	inrichten	als

oplossingsmethode	voor	vraagstukken	op	de	werkvloer	en	bij

gewenste	veranderingen.	Cruciaal	daarbij	is	de	ontwikkeling	van

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

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

stimuleren	van	frontaal	naar	activistisch	onderwijs.	In	samenwerking

met	Business	School	Nederland.

Doelgroep: middenkader,	schoolleiders,	directeuren,	interim-

managers	en	bestuurders

Startdata: 3	november	2017	of	8	maart	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven	aan Verandering’

en	het	deelthema	‘Professionele	Leergemeenschap’	(hoort	bij	het

thema	‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen in de
onderstroom

Als	leidinggevende	wilt	u	mede-eige-

naar	zijn	van	de	(duurzame)	veranderin-

gen	die	u	in	uw	school	wilt	doorvoeren.

U	onderzoekt	wat	bij	u	past,	maar	ook

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

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

op	het	onderliggende	proces,	vanuit	een	onderbouwd	strategisch

beleid	dat	teamleden	uitnodigt	in	te	stappen	vanuit	eigenaarschap

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

uw	eigen	autonome	leiderschap	en	het	vermogen	te	verbinden.	Een

belangrijk	concept	is	het	zogenaamde	scriptmodel,	dat	zich	richt	op

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

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

dagelijkse	praktijk.

Doelgroep:	schoolleiders,	teamleiders	en	bestuurders	in	po	en	vo

die	te	maken	hebben	met	veranderingsprocessen	en	hierover	meer

willen	leren.

Startdata:	12	oktober	2017	of	8	februari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

veranderprocessen

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek	naar	uw	talenten	en	sterke

punten	en	die	van	uw	team	staan

centraal,	met	als	gevolg	meer	zelf-

vertrouwen,	rust,	creativiteit	en

werkplezier.	Hoe	meet	u	het	klimaat	binnen	uw	team	en	bepaalt	u

relevante	acties	die	nodig	zijn? Welke	leiderschapsstijl	heeft	daarbij

uw	voorkeur	en	wat	kunt	u	daarin	ontwikkelen?	In	samenwerking

met	‘t	Mannetje	&	Co.

Doelgroep: leidinggevenden	po	die	werk	willen	maken	van	optimale

en	duurzame	ontwikkeling	en	inzetbaarheid.

Startdata:	5	oktober	2017	of	25	januari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

U	geeft	richting	aan	een	organisatie	in

voortdurende	verandering	en	in	een

dynamische	omgeving.	Bestuurlijk	lei-

dinggeven	is	vooral	strategisch	denken

en	handelen.	In	de	leergang	leert	u	onder	andere:

• handelen	als	een	bestuurder	met	een	herkenbare	eigen	stijl

• omgaan	met	de	veelheid	aan	spelers	en	stakeholders	in	de

onderwijsorganisatie	en	het	werkveld

• intern	en	extern	toezicht	alsmede	medezeggenschap	effectief	in

te	richten

• omgaan	met	ogenschijnlijke	tegenstellingen	(zoals	standvastig

zijn	versus	meebewegen)

• verantwoord	risico’s	te	nemen.

Op	basis	van	een	door	u	ingebracht	strategisch	vraagstuk	voor	de

eigen	organisatie	wordt	u	tijdens	de	hele	leergang	uitgedaagd	op

vraagstelling,	ontwerp,	implementatie,	analyse	en	de	vertaling	naar

uw	strategische	beleid	voor	de	middellange	termijn.	Ook	reflecteren

op	het	eigen	handelen	staat	centraal.

Doelgroep:	bestuurders	po

Startdata:	9	en	11	januari	2018	(intakegesprekken)

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Leidinggeven	aan	verandering’	en	deelthema’s	‘Organisatie	van	de

school	en	bedrijfsvoering’	(‘Regie	en	strategie’)	en	‘Verantwoording’

(‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/pb
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Leergang Middenkader

Opleiding	Schoolleider	Basisbekwaam

Opleiding	Schoolleider	Vakbekwaam

Leergang	Oriëntatie	op

bestuurlijk leiderschap

Leergang Professioneel

bestuurder

Trainingen (een- en meerdaagsen), masterclasses,
coaching	en	mediation

OPLEIDINGEN EN LEERGANGEN AVS CENTRUM EDUCATIEF LEIDERSCHAP

Leergang	Op	weg	naar
excellent schoolleiderschap

Leergang	Interim-
management,	iets	voor	u?

Leergang
Action Learning

Leergang
Bildung voor schoolleiders

Leergang
Persoonlijk leiderschap

www.avs.nl/professionalisering
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Leergang
Ondernemend leiderschap

Leergang Bouwen
aan	een	lerende	school

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap

Leergang Veranderen
in	de	onderstroom

Leergang	Directeur	Integraal
KindCentrum	(IKC)

Leergang	Strategische
communicatie	&	PR

Leergang
Begrijpen vóór ingrijpen

Leergang	Leidinggeven	aan
gepersonaliseerd onderwijs

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Kennis en kwaliteitsontwikkeling

In relatie staan tot de omgeving

Omgaan met verschillen

Leidinggeven aan verandering

Toekomstgericht onderwijs

PROFESSIONALISERINGSTHEMA'S SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
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voor: van leraar tot directeur, van zorgspecialist tot

bestuurder, in po, vo, (v)so en mbo

van: Lexima Academie

wanneer: 27 september

waar: Congrescentrum CineMec, Ede

wat: conferentie

Educational Needs
Ieder kind heeft recht op uitdagend onderwijs dat past bij

zijn niveau en talenten. Onderwijs dat optimaal uitgaat van

mogelijkheden en rekening houdt met extra ondersteunings-

behoeften. Ook als de situatie complex is en er gedrags-

problemen, leerstoornissen, een ontwikkelingsvoorsprong

of combinatie daarvan een rol spelen. De conferentie biedt

verdieping en verbreding van kennis en het ontwikkelen van

differentiatievaardigheden voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Onderwerpen zijn onder andere risicolezers, ontwikkelings-

stoornissen, zorg voor nieuwkomers en rekenonderwijs.

Vroegboekkorting tot 12 juni. www.educationalneeds.nl

voor: schoolleiders, andere onderwijsprofessionals en

onderzoekers

van: EAPRIL (European Association for Practitioner Research

on Improving Learning)

wanneer: 29 november t/m 1 december 2017

waar: Hämeenlinna, Finland

wat: congres

EAPRIL 2017
Thema dit jaar is: ‘Inspired by the visions of future education

and learning’. Doelstelling van dit interactieve congres is om

onderzoek en praktijk te verbinden. Met een nieuw format van

de case studie: een practitioner presenteert een casus, waarbij

gereflecteerd wordt met het publiek over uitdagingen en suc-

cesfactoren hierbinnen. Met workshops, rondetafeldiscussies

en speed dating-sessies. www.eapril.org/eapril-2017

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 en -bestuurders

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: rekenmodel

Strategische
personeelsplanning

Het Excelmodel berekent hoeveel fte het schoolbestuur over

vijf jaar nodig heeft en op welk schaalniveau, rekening houdend

met de toekomstplannen en visie. Alle schoolbesturen en

leerlingenaantallen zijn erin opgenomen op basis van gegevens

van DUO. Biedt ook zicht op verwachte leerlingenaantallen,

leeftijdssamenstelling personeel, inschaling en verwachte

uitgaven voor de komende jaren. Maakt duidelijk welke inspan-

ningen te verrichten om te voorzien in voldoende en goed

gekwalificeerd personeel. www.arbeidsmarktplatformpo.nl/

dossiers/strategisch-personeelsbeleid/

methodiek- strategische-personeelsplanning-po

voor: onderwijsprofessionals

van: Kennisnet (Doorbraakproject Onderwijs & ICT)

wat: online brochure

Auteursrecht en internet
Mag je volgens het auteursrecht als leraar eigen leermaterialen

online delen? Mogen leerlingen teksten en foto’s van internet

gebruiken voor een werkstuk? En wat moeten schoolbesturen

regelen als leraren eigen leermaterialen maken? Wat is juist wel

toegestaan in verband met de onderwijsexceptie? De bepalin-

gen en consequenties voor scholen staan in ‘Auteursrecht en

internet, wat mogen scholen wel en niet’.

www.kennisnet.nl/artikel/onderwijs-en-auteursrecht-wat-

mogen-scholen-wel-en-niet

voor: scholen, -besturen en samenwerkingsverbanden

van: PO-Raad, VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO

wat: handreiking

Intern toezicht bij Passend
onderwijs

In de governance van samenwerkingsverbanden moet een

duidelijke scheiding zijn tussen toezicht en bestuur. Maar hoe

krijg je onafhankelijk toezicht voor elkaar? Via een governance-

model met een strikte scheiding van rollen. Doorslaggevend is

het juiste gedrag en de juiste cultuur in dat model. Dat is het

perspectief van de handreiking ‘Vormen van onafhankelijk intern

toezicht bij Passend onderwijs’.

www.passendonderwijs.nl/brochures/handreiking-vormen-van-

onafhankelijk-intern-toezicht-bij-passend-onderwijs
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voor: schoolleiders, beleidsmedewerkers, pedagogisch

medewerkers, leraren, roc-docenten

van: IVN

wanneer: 22 september

waar: Kloosterhotel, Amersfoort

wat: conferentie

Kind & Natuur
Veel kinderen eten ongezond(er) en voedselproductie is voor

hen een ver-van-mijn-bedshow. Deze editie van ’Van bodem tot

bord’ staat stil bij voedsel, voeding en verantwoordelijkheid.

Waar ligt die als het gaat om bewustwording en gezond eten?

Heeft ieder kind wel dezelfde kansen? Welke keuzes maakt u in

uw organisatie en hoe vertaalt u dat naar de praktijk? Informatie

over beleid en marketing rond gezond eten op school, smaak-

lessen en biologisch eten. Met keynote-spreker Jaap Seidell,

hoogleraar VU, diverse lezingen en workshops. www.ivn.nl/

conferentie-kind-natuurvoor: leraren en schoolleiders po en vo

van: Stichting School & Veiligheid i.s.m. expertise-unit

Sociale Stabiliteit i.o.v. het Rijk

wat: onderwijsaanpak met training op maat en begeleiding

Wij-zij-denken en extreem
gedrag in de school

Hoe wordt op uw school omgegaan met de veranderende

samenleving? Hoe maak je gevoelige onderwerpen bespreek-

baar zonder dat ‘de bom barst’? Omgaan met deze spanningen

is niet makkelijk. Doel is leraren in staat te stellen om vanuit

hun kracht en overtuiging te reageren op signalen van polarisa-

tie in de school en de ontwikkeling van extreme idealen bij hun

leerlingen. Gevalideerd door Registerleraar.

www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/

training-wij-zij-denken

voor: schoolleiders

van: Onderwijs Maak Je Samen en Stichting De Brink

wat: publicatie

Toekomstbewust leiderschap
Leiderschap is een van de belangrijkste factoren voor succes-

volle en impactrijke onderwijsinnovaties. Hoe leiderschap

vorm krijgt, is echter allesbehalve universeel. De uitgave

brengt (inter)nationale wetenschappers, praktijkdeskundigen

en auteurs op het gebied van onderwijskundig leiderschap

uit de hele wereld bij elkaar voor wereldwijde perspectieven

op leren en leiderschap. Met drie hoofddelen: systeemin-

novatie, toekomstbewust leiderschap en leiderschap van de

toekomst. Nederlandse vertaling van ‘Leading Futures – Global

Perspectives on Educational Leadership’, ISBN 9789079336203,

www.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: Boom uitgevers

wat: publicatie

Onderwijs in tijden van
digitalisering

Wat betekent de digitale revolutie voor ons onderwijs en de

manier waarop we kennis verwerven? Filosofen Ad Verbrugge

en Jelle van Baardewijk vroegen wetenschappers, vrijdenkers

en leraren – zowel voor- als tegenstanders van digitalisering

– zich te buigen over die vraag. Reflectie op de zin en onzin van

de digitalisering van ons onderwijs. Bevat ook perspectieven

uit de game- en neurowetenschappen. ISBN 9789024404889,

www.boomfilosofie.nl

voor: docenten vo en mbo, ib’ers,

onderwijsbegeleidingsdiensten en pabo’s

van: CPS

wat: publicatie

Activerende en passende
werkvormen

Uit leerlingenenquêtes blijkt vaak dat leerlingen het onderwijs

saai en weinig uitdagend vinden. Deze publicatie geeft hand-

vatten en passende werkvormen om leerlingen te activeren

en motiveren en reikt middelen aan waarmee lessen kunnen

bijdragen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

Hoofddoel is te laten zien dat alleen met een gestructureerde

aanpak leerlingen geactiveerd en gemotiveerd kunnen worden.

ISBN: 978-90-6508-020-2, www.cps.nl/uitgeverij

voor: onderwijsmedewerkers, ouders en leerlingen

van: uitgeverij Phronese

wat: boek

Prestatiepijn
Kinderen, ouders en leraren gaan gebukt onder ‘prestatie-

pijn’, betogen de auteurs. Zij zien prestatiepijn als kenmerk,

en als kwaal, van de moderne, overspannen samenleving.

Samengesteld met bijdragen van leerlingen, ouders, leraren

en onderzoekers. Die bestuderen het begrip prestatiepijn

vanuit diverse perspectieven. Hoe kan bijvoorbeeld een andere

omgang met toetsen, of de toepassing van meditatie tot een

meer ontspannen opvoeding, onderwijs en samenleving leiden?

www.uitgeverijphronese.nl
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Acadin: Ruimte voor talent

Marieke Maring, basisschool de Piramiden:

‘Talentontwikkeling voor ieder kind’

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

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

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

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

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

op leeftijd, onderwerp en niveau. Natuurlijk hebben de kinderen
wel begeleiding nodig als ze met Acadin gaan werken, maar als
leerkracht kun je er heel veel kanten mee op. Het wordt makkelijker
om ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en dus te
differentiëren. Dat brengt rust in de klas en daar profiteert iederéén
natuurlijk van.’

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

Vanaf dit schooljaar wordt Acadin ingezet op alle 16 scholen
van scholenbestuur VCPO Noord-Groningen. Marieke Maring
begon 6 jaar geleden met een kleine groep plusklasleerlingen.

Marieke Maring, leerkracht op VCPO-school de Piramiden, werkt
al 6 jaar met Acadin. Zij geeft les aan de plusklas die op haar school
gevestigd is. ‘Omdat wij een plusklas huizen die met Acadin werkt,
werkt de hele Piramiden met Acadin. Een voorrecht’, vindt ze.
‘Binnen de plusklas werkt Acadin al jaren heel goed.’ Groot voor-
deel vindt Marieke de mogelijkheid kinderen te volgen én te
beoordelen. ‘We zijn vaak geneigd hoogbegaafde kinderen extra
werk te laten doen, buiten de beoordeling om. Maar deze kinderen
willen óók beoordeeld worden op hun extra werk. Waarom zouden
ze het anders doen, redeneren ze. Beoordelen motiveert.’

Differentiëren
Marieke ziet in Acadin niet alleen voordelen voor hoogbegaafde
kinderen die gemotiveerd moeten worden. ‘Acadin is zo breed dat
veel meer kinderen er verrijking uit kunnen halen’, is haar mening.
‘Het is bovendien gebruiksvriendelijk waardoor veel kinderen er
ook mee kúnnen werken. De opdrachten zijn overzichtelijk en
consequent, je kunt samen of alleen werken en makkelijk zoeken
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thema _ Bemoedigende trends
Het onderwijs is druk aan het vernieuwen. Scholen

hebben in de loop der jaren meer bewegingsruimte

gekregen en maken daar op allerlei manieren gebruik van.

“Een sterke samenleving en economie bestaan bij de

gratie van diversiteit.” pagina 8

achtergrond _ Appels met peren
vergelijken
Primair versus voortgezet onderwijs: in de media krijgt

het volop aandacht in de salarisdiscussie. Wat vinden

leraren die zowel het po als vo goed kennen? “Ik zie niet

veel verschil in werk en de druk in het basisonderwijs is

veel groter.” pagina 28
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Acer raadt Windows 10 Pro aan.

TravelMate Spin B1
TMB118-RN

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

* De specificaties kunnen variëren per model en configuratie. Accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.

Windows 10 Pro

Ruggedized design beschermt tegen vallen, stoten en morsen

Acer TeachSmart voor interactief en efficiënt leren

Batterijduur tot 13 uur

11,6" Full-HD aanraakscherm

Design dat gemorste vloeistof afvoert

360° scharnier maakt delen en samenwerken gemakkelijker en leuker

Ondersteuning voor styluspen en Windows Ink

Vanaf € 329,-
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