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thema _ Meer meesters
Op survivaltocht in de Ardennen, een streep door de

kleuterstage, een lerareneed en begeleiding op maat.

De initiatieven van opleidingen en scholen om meer

mannen te enthousiasmeren en te behouden voor het

onderwijs lijken aan te slaan. Maar: “Praten in

stereotypen is levensgevaarlijk.” pagina 8

achtergrond _ ‘Passend onderwijs is
niet mislukt’
De toename van de administratieve druk is een van de

belangrijkste klachten rond Passend onderwijs, blijkt uit

een peiling van de AVS. Betrokken instanties hebben

uiteenlopende criteria en vragen om verschillende

gegevens. Ook blijkt dat veel scholen niet meteen alle

kinderen die zich aanmelden inschrijven. pagina 24

visie _ Het nut van PISA-onderzoek
Het ‘Program for International Student Assessment’ (PISA)

wordt om de drie jaar afgenomen bij 15-jarigen in de hele

wereld voor taal, wiskunde en science. Onderwijsprestaties

van verschillende landen kunnen daarmee vergeleken

worden. Pasi Salhberg en Andy Hargreaves pareren deels

de kritiek op deze test. pagina 28
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Hans Roggen, Peter Wijnands

thema _ ‘Onbekend maakt onbemind’
Niet alleen het onderwijs is een vrouwenbolwerk. Ook in de

zorg werken veel vrouwen. Terwijl binnen Defensie, de ict en

veel technische beroepen voornamelijk mannen werkzaam

zijn. Hoe gaan deze sectoren om met hun homogene

personeelsbestand? En wat kan het onderwijs hiervan leren?
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Inhoud oktober

Het verschil 
maken
De	media	staan	bol	van	allerlei	berichten	uit	de	sector	funderend	

onder	wijs.	Het	gaat	dan	over	de	al	dan	niet	succesvolle	invoering	van	

Passend	onderwijs,	de	effecten	van	innovatief	onderwijs	en	de	inzet	

van	ict,	het	sluiten	van	scholen	in	krimpgebieden,	het	omvallen	van	een	

onderwijsadministratiekantoor,	het	sluiten	van	de	Ambelt	(een	school	voor	

speciaal	onderwijs)	en	natuurlijk	de	toestroom	van	asielzoekerskinderen	

die	per	direct	een	plaats	op	school	nodig	hebben.	Allemaal	zaken	waar	u	als	

leidinggevende	mee	te	maken	hebt	en	waar	u	het	verschil	in	kunt	maken.	

Zeker	bij	thema’s	waarbij	we	vooral	de	leerling	centraal	moeten	blijven	

stellen.	Het	gaat	immers	om	het	verzorgen	van	kindnabij,	toegankelijk	en	

kwalitatief	onderwijs.

De	samenwerking	tussen	schoolbestuur,	schoolleiding,	samenwerkings-

verband,	gemeente	en	ouders	komt	hierbij	in	vele	variaties	om	de	hoek	

kijken.	De	vraag	wie	de	regierol	heeft	en	waar	de	verantwoordelijkheden	of	

doorzettingsmacht	kunnen	worden	belegd,	doet	zich	daarbij	steeds	voor.	

Voor	de	AVS	is	het	klip	en	klaar	dat	de	rol	van	de	schoolleider	van	essentieel	

belang	is	om	op	schoolniveau	zaken	praktisch	en	goed	geregeld	te	krijgen.	

Dit	uiteraard	in	samenspel	met	de	andere	partijen.	Hiervoor	is	vooral	

professionaliteit,	ondernemerschap	en	een	onderzoekende	houding	nodig.	

En	veel	pro-activiteit.	Er	wordt	duidelijk	veel	van	schoolleiders	gevraagd.	Het	

beroep	is	in	ontwikkeling.	Het	is	dus	van	groot	belang	dat	u	de	gelegenheid	

krijgt	om	mee	te	ontwikkelen.	Daar	maakt	de	AVS	zich	dan	ook	hard	voor.	

De	kwaliteit	van	onderwijs	staat	of	valt	immers	met	de	kwaliteit	van	de	

leidinggevende!	En	dat	bent	u,	dat	zijn	wij…	_

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

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

Kaderspel _ door petra van haren
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ac tueel 

peiling onder schoolleiders over opvang vluchtelingenkinderen

Inzetten op taalbarrière en traumaverwerking
Schoolleiders	lopen	keihard	aan	tegen	de	taalbarrière	met	de	komst	van	vluchtelingen-	en	asielkinderen.	Een	
intakegesprek	met	ouders	is	nauwelijks	mogelijk.	Een	enorme	uitdaging	is	het	omgaan	met	de	verschillende	
trauma’s	en	culturele	achtergronden.	“Hier	moet	door	de	overheid	maximaal	op	worden	ingezet	met	veel	
deskundigheid	en	voldoende	tijd”,	zegt	AVS-voorzitter	Petra	van	Haren.

De AVS hield medio septem-
ber een achterbanraadpleging 
om schoolleiders die betrok-
ken zijn bij de opvang van 
vluchtelingen- of asielkinde-
ren te vragen waar zij tegen-
aanlopen en wat er nodig is. 
Veel schoolleiders hebben er 
al mee te maken of verwach-
ten er binnenkort mee te 
maken te krijgen. De taalbar-
rière wordt vanuit meerdere 
aspecten als belangrijkste 
aandachtspunt genoemd. 
Er is nauwelijks een intake-
gesprek mogelijk met ouders. 
Dat is juist belangrijk om aan 

te sluiten bij datgene wat het 
kind nodig heeft. Daarnaast 
is taalverwerving essentieel 
om kansrijk in te kunnen 
stromen in het Nederlandse 
onderwijs, geven de respon-
denten aan.

Taalklassen
Schoolleiders zien een oplos-
sing in de inrichting van taal-
klassen, het op een centrale 
plek leerlingen van verschil-
lende scholen bij elkaar bren-
gen om de Nederlandse taal te 
leren. Praktische problemen 
die hierbij komen kijken zijn 
het coördineren, inrichten 
en toegankelijk maken. Er 
zijn deskundigen bij nodig en 
vooral ook geld.
In de praktijk blijkt vaak dat 
de schoolleider verantwoor-
delijk is voor de communi-
catie naar de ouders en de 
buurt over de plaatsing van 
vluchtelingenkinderen en wat 
dit betekent voor de school. 
Hiervoor zijn nauwelijks 
handvatten. “Een succesvolle 
en kansrijke integratie wordt 
bevorderd door goed te com-
municeren en de gemeen-
schap te betrekken”, zegt Van 
Haren. “Hier liggen kansen.”
De meerderheid van de 
schoolleiders geeft aan te wil-
len netwerken met andere 
schoolleiders die vluchteling- 
en asielkinderen opvangen 
op hun school.

Input
De ministeries van OCW 
en SZW hebben inmiddels 
gesproken over de zaken 
die nodig zijn om een goede 
opvang en inrichting van 
het onderwijs mogelijk 
te maken. De AVS, die in 
dit overleg optrekt met 
de PO-Raad, heeft daarbij 
nadrukkelijk haar input 
meegegeven vanuit het 

perspectief van de schoollei-
der, zoals duidelijkheid over 
plaatsing, communicatie-
handvatten, beschikbaarheid 
van tolken, een overbrug-
gingsbudget en middelen 
voor de eerste opvang, exper-
tise en deskundige begelei-
ding, en netwerken voor 
schoolleiders die expertise 
en ervaringen willen delen.

Regieteam
Er komt een Regieteam dat 
zowel op de korte als lange 
termijn aan oplossingen gaat 
werken om vluchtelingen-
kinderen van 0 tot 18 jaar 
een goede plek te geven in 
de samenleving. Dit is afge-
sproken in het overleg met 
ministeries, sectorraden, 
vakorganisaties, LOWAN, 
COA en VNG. Belangrijke 
thema’s waar toezeggingen 
op zijn gedaan zijn onder-
wijs, jeugdzorg, huisvesting 
en vervoer. Om de kwaliteit 
van het onderwijs aan vluch-
telingen te borgen moeten 
er onder meer tijdelijk extra 
leraren, NT2-docenten en 
tolken worden ingezet. OCW 
heeft in het gesprek aange-
geven de bekostiging onder 
de loep te nemen.

De Europese Kinderombuds-
mannen uit 33 landen 
formeren een taskforce die 
erop toeziet dat Europese 
leiders de rechten van vluch-
telingenkinderen respecte-
ren. De Nederlandse Kinder-
ombudsman Marc Dullaert 
heeft de leiding. _

subsidie

22 miljoen voor vitaal 
houden werknemer
Instellingen	en	bedrijven	kunnen	van	19	oktober	
tot	en	met	13	november	weer	een	subsidieaanvraag	
indienen	bij	Agentschap	SZW	om	mensen	langer	en	
productief	aan	het	werk	te	houden.

Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd 
krijgen door het Europees Sociaal Fonds tot een bedrag van 
maximaal 10.000 euro, op voorwaarde dat het zelf de andere 
helft van het subsidiebedrag bijlegt.
Organisaties en bedrijven die werk maken van de gezondheid, 
betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, pluk-
ken daar vaak direct de vruchten van, aldus het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze betrokkenheid 
zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een 
hogere arbeidsproductiviteit. _

Meer informatie: AVS helpdesk, tel. 030-2361010, 
helpdesk@avs.nl
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uitwerking activiteiten actieplan

Digitale handreiking 
sociale veiligheid 
gepubliceerd
Stichting	School	&	Veiligheid	heeft	de	digitale	
handreiking	‘Samenwerken	aan	sociale	veiligheid	op	
school’	gepubliceerd.

De handreiking informeert scholen in het 
primair en voort gezet onderwijs over de uit-
werkingen van activiteiten zoals die in het 
‘Actieplan sociale veiligheid op school’ van 
de PO-Raad en VO-raad staan aangekondigd.
Werken aan sociale veiligheid is sinds 
1 augustus 2015 een wettelijke plicht voor 

scholen. In de handreiking staan een overzicht van de stand 
van zaken en uitwerkingen van de aangekondigde instrumen-
ten en scholingsbijeenkomsten. Het bevat ook ervaringen 
uit het veld, reacties van leerlingen, tips en een overzicht 
met links. _

Meer informatie en downloaden: www.schoolenveiligheid.nl

krimp

Financiële compensatie 
voor vo-scholen die 
willen fuseren
Staatssecretaris	Dekker	heeft	medio	september	
bekendgemaakt	dat	vo-scholen	die	vanwege	krimp	
samengaan	hiervoor	financiële	compensatie	krijgen.	
De	regeling	treedt	met	terugwerkende	kracht	in	
werking	tot	1	augustus	2013.

Scholen gaan er bij een fusie vaak financieel op achteruit. 
Alle scholen krijgen namelijk een bepaald basisbedrag, los van 
het aantal leerlingen. Na een fusie valt hiervan een deel weg, 
omdat twee kleine scholen een groter basisbedrag krijgen dan 
een grote school. Dit weerhoudt scholen van samenwerking.
Dekker: “In grote delen van ons land neemt het aantal leerlingen 
op middelbare scholen de komende decennia flink af. Alleen 
door samen te werken kunnen scholen ook in de toekomst goed 
onderwijs blijven bieden. Deze nieuwe regeling stimuleert mid-
delbare scholen om bij krimp de handen ineen te slaan.”
De nieuwe regeling bevat een compensatie van vijf jaar. In 
het eerste jaar na de fusie wordt het hele bekostigingsverlies 
gecompenseerd, in de vier jaar daarna wordt de compensatie 
geleidelijk afgebouwd.
In het primair onderwijs bestaat al een vergelijkbare regeling. _

drie van de vier vakcentrales akkoord

Pensioenkamer eens over wijzigingen 
in loonakkoord
De	sociale	partners	zijn	het	eens	over	de	pensioenwijzigingen	uit	het	
loonakkoord	van	10	juli	2015.	Dat	werd	onlangs	duidelijk	uit	het	overleg	
tussen	de	overheidswerkgevers	en	drie	van	de	vier	vakcentrales,	waaronder	de	
Ambtenarencentrale	(AC)	waarbij	de	AVS	aangesloten	is.	De	overeenkomst	is	
gesloten	zonder	de	FNV.

Het akkoord dat met minis-
ter Asscher is gesloten omvat 
onder andere een loonsver-
hoging van 5,05 procent en 
eenmalig een bedrag van 
500 euro. Ook de PO-Raad is 
akkoord met de loonover-
eenkomst. De implementatie 
van het besluit moet nog 

nader uitgewerkt worden in 
de CAO PO. Op korte termijn 
zal het cao-overleg hervat 
worden, waarbij het loonak-
koord op de agenda staat.

Vrijval pensioenpremie
Afgelopen voorjaar is in 
de gezamenlijke brief van 

de PO-Raad en vakbonden 
bekend gemaakt dat de 
sociale partners hebben 
afgesproken dat de vrijval 
van de pensioenpremie voor 
2015 wordt ingezet voor een 
eenmalige verhoging van 
de nominale uitkering op 
de Dag van de Leraar: van 

328 naar 528 euro (naar rato 
van de arbeidstijd).
In het loonakkoord is ook 
overeengekomen dat de ABP-
pensioenen voortaan worden 
geïndexeerd op basis van de 
prijsontwikkeling in plaats 
van de loonontwikkeling. 
De toekomstige effecten 
hiervan zijn nog ongewis. 
Eén ding is wel zeker: in het 
verleden opgebouwd pensi-
oen verandert niet door de 
nieuwe afspraken. Wel wordt 
er in de toekomst anders 
 geïndexeerd. _

Meer informatie: AVS Help-
desk, tel. 030-2361010 of 
helpdesk@avs.nl
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reactie avs op onderwijsbegroting 2016:

‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’
Voor	schoolleiders	blijft	professionalisering	een	belangrijk	aandachtspunt	in	de	Onderwijsbegroting	2016.	
De	regering	zet	vooral	in	op	een	goede	uitvoering	van	ingezette	hervormingen.	De	AVS	bepleit	hierbij	ruimte	
te	geven	aan	en	het	betrekken	van	de	schoolleider.

Veel nieuws bevat de Onder-
wijsbegroting 2016 niet: 
uitdagender onderwijs, dif-
ferentiatie, meer maatwerk. 
Leerlingen in het voortgezet 
onderwijs krijgen vanaf dit 
schooljaar de vermelding 
cum laude op het diploma als 
ze gemiddeld een 8 of hoger 
halen. Zaken die in de Onder-
wijsbegroting van vorig jaar 
al werden aangekondigd.
Deze regering zet in op een 
goede uitvoering van inge-
zette hervormingen. “De 
AVS vindt het, gezien haar 

recente peiling over Passend 
onderwijs, van groot belang 
dat er meer ruimte wordt 
gegeven aan de positie en 
verantwoordelijkheid van de 
schoolleider”, zegt AVS-voor-
zitter Petra van Haren, “zodat 
deze stelselhervorming juist 
ook op schoolniveau goed 
kan worden uitgevoerd.”
Wat betreft betaalbare peu-
teropvang vindt de AVS het 
van belang dat de inhoudelij-
ke afstemming van de voor-
schoolse en schoolse periode 
op een goede manier gestalte 

krijgt. Peuteropvang en VVE-
programma’s die leiden tot 
ontwikkeling van kinderen. 
Dit kan in de context van een 
integraal kindcentrum zijn, 
maar ook in de afstemming 
van afzonderlijke scholen 
met hun educatieve partners.
Dat iedereen recht heeft op 
hoogwaardig en toegankelijk 
onderwijs onderschrijft de 
AVS in haar visie voor kind-
nabij, toegankelijk en kwali-
tatief hoogwaardig onderwijs. 
Van Haren: “Het is van belang 
dat onderwijs de dialoog 
blijft voeren over haar maat-
schappelijke en morele ver-
antwoordelijkheden om dit 
waar te kunnen maken. Het 
is de opdracht van het funde-
rend onderwijs om kinderen 
kansen en een toekomst te 
bieden. Dat geldt ook voor 
de vluchtelingen. Scholen en 
schoolleiders moeten worden 
toegerust voor de taken en 
verantwoordelijkheden die 
met de komst van asielzoe-
kers op ze afkomen.”

Eigenaarschap
In de Onderwijsbegroting 
wordt benoemd dat er verde-
re uitvoering wordt gegeven 
aan het Nationaal Onderwijs-
akkoord en de bestuursak-
koorden in de verschillende 
sectoren. De AVS wil het 
belang benadrukken van het 
betrekken van schoolleiders 
bij het tot stand komen 
van sectordoelstellingen en 
zeker ook bij de uitvoering 
daarvan. Van Haren: “Voor 
succesvolle implementatie in 
de scholen is eigenaarschap 

en inspiratie op schoolniveau 
essentieel.”
Invoering van de beroeps-
registers en inzetten op 
hoog opgeleide professionals 
vindt de AVS een goede zaak. 
 “Verdere professionalisering 
is absoluut noodzakelijk om 
de onderwijskwaliteit te ver-
groten en versterken. Onze 
leerlingen verdienen de beste 
leraren en schoolleiders.” 
De AVS bepleit de leerling 
en de kwaliteit van onder-
wijs als absolute prioriteit te 
nemen, boven het inrichten 
van structuren en systemen 
waarbij vooral opbrengsten 
als afrekeninstrument gel-
den. “Door de school als pro-
fessionele leefgemeenschap 
in te richten en een onder-
nemende en onderzoekende 
houding bij schoolleiders 
en leraren te stimuleren, 
kunnen we aansluiten bij 
de ontwikkelingen van het 
onderwijs van de toekomst 
waar Platform Onderwijs 
2032 mee bezig is: het (mede) 
ontwerpen van het school-
curriculum.” _

De Onderwijsbegroting 
2016 is te vinden op 
www.avs.nl/dossiers/politiek/
onderwijsbegroting2016.

geen hogere cijfers

Fysiek actieve 
leerlingen beter in 
aandachtstaken
Fysiek	actieve	adolescenten	presteren	beter	op	
aandachtstaken,	maar	halen	geen	hogere	cijfers.	
Dat	blijkt	uit	promotieonderzoek	van	Martin	van	Dijk	
van	de	Open	Universiteit.

Van Dijk promoveerde begin september op de relaties tussen 
lichamelijke activiteit en schoolprestaties, cognitieve presta-
ties en mentaal welbevinden. Hij concludeert dat actieve leer-
lingen beter presteren dan hun minder actieve leeftijdsgeno-
ten op taken waarbij ze zich goed moeten concentreren. Toch 
is er voor de hele groep geen directe relatie gevonden tussen 
fysieke activiteit en schoolprestatie. De positieve invloed die 
bewegen heeft op aandachtstaken wordt teniet gedaan door 
andere factoren, zoals de mogelijkheid dat actieve adolescen-
ten minder tijd aan hun huiswerk besteden.
Uit de metingen blijkt ook dat scholieren tussen de eerste en 
tweede klas van de middelbare school veel minder (20 pro-
cent) gaan bewegen. _
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ac tueel 

onderwijskwaliteit niet alleen overheidsaangelegenheid

‘Stem uit praktijk mag luider klinken’
In	het	onderwijsveld	heerst	de	overtuiging	dat	onderwijskwaliteit	te	zeer	een	bestuurlijke	aangelegenheid	
is.	De	overheid	wijst	er	juist	op	dat	haar	rol	beperkt	is	en	dat	scholen	vaak	meer	handelingsvrijheid	hebben	
dan	ze	zelf	denken.	“De	dominante	invulling	van	de	overheid	komt	deels	ook	doordat	er	sprake	is	van	
conformisme	binnen	het	onderwijsveld	zelf.”

Wat goed onderwijs is, 
wordt voor een groot deel 
bepaald door de overheid, 
blijkt uit onderzoek van een 
multidisciplinair team van 
de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur (NSOB), 
de Universiteit Tilburg en 
de Universiteit Utrecht. De 
stem uit de praktijk, zoals 
die van schoolleiders en 
leraren, mag luider klinken. 
“In het huidige systeem is 
er echter te weinig ruimte 
voor de mening van het veld 
zelf. Nu is de invulling die de 
overheid aan onderwijskwa-
liteit geeft dominant”, aldus 
Martijn van der Steen van de 

NSOB en Universiteit Tilburg.
Volgens Van der Steen komt 
de dominante invulling 
van de overheid deels ook 
doordat er sprake is van 
conformisme binnen het 
onderwijsveld zelf. “Regels 
geven helderheid en houvast. 
Het is voor een school prettig 
als je weet waaraan je moet 
voldoen. Daarom wordt er 
tegelijkertijd vanuit het veld 
gevraagd om heldere regels 
en een duidelijk inspec-
tiekader.” Ook volgens de 

overheid wordt de onderwijs-
kwaliteit beter als er eendui-
dige normen worden gesteld. 
Maar daarvoor moeten 
betrokkenen wel met elkaar 
in gesprek. Besturen, koepels 
en sectorraden stellen samen 
met de overheid regels op 
voor onderwijskwaliteit.
Naast de dominante invloed 
van de overheid, wordt de 
inhoud van het onderwijs 
ook sterk bepaald door 
educatieve uitgeverijen. Dat 
verkleint de ruimte voor 

andere invullingen van 
onderwijskwaliteit, aldus 
het onderzoek.
Het onderzoeksrapport geeft 
twee handreikingen om het 
systeemvermogen in het 
primair onderwijs te ver-
sterken: het temperen van 
regulatieve ambities en het 
investeren in professioneel 
kapitaal. _

Het onderzoeksrapport 
 ‘Sturing van onderwijs-
kwaliteit in het primair 
onderwijs’ is te down-
loaden via www.nro.nl 
(Onderzoeksresultaten).

internationaal onderzoek

‘Lagere resultaten door frequent 
gebruik schoolcomputer’
Leerlingen	die	de	computer	op	school	zeer	vaak	gebruiken,	halen	veel	lagere	
resultaten.	Dat	is	de	opvallende	conclusie	uit	een	internationale	studie	van	
de	Organisatie	voor	Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OESO)	in	
31	landen.	Volgens	het	onderzoek	kunnen	scholen	beter	investeren	in	vakken	
als	begrijpend	lezen	en	rekenen.

Als elke leerling een basisni-
veau in begrijpend lezen en 
wiskunde bereikt, zal dat in 
onze digitale wereld meer 
bijdragen aan gelijke kansen 
dan de toegang tot hoogte-
chnologische apparaten en 
diensten te vergroten of sub-
sidiëren, aldus de studie.

Volgens het onderzoek halen 
leerlingen die computers 
op school matig gebruiken 
iets betere resultaten dan 
leerlingen die slechts zelden 
op de schoolcomputer 
werken. Maar leerlingen die 
de pc op school zeer vaak 
gebruiken, halen veel lagere 

resultaten, zelfs als rekening 
wordt gehouden met hun 
sociaal-demografische 
achtergrond. Het rapport 
‘Students, computers 
and learning: making the 
connection’ toont aan dat 
landen die aanzienlijk 
investeerden in ict in het 
onderwijs ‘geen enkele 
opvallende verbetering’ 
lieten zien in de resultaten 
die ze boekten voor 
begrijpend lezen, wiskunde 
en wetenschappen. Bij goed 
presterende schoolsystemen 
in onder andere Zuid-Korea 
en Shanghai wordt zelfs heel 
weinig gebruik gemaakt van 
computers. _

‘ r e g e l s  g e v e n  o o k  h e l d e r h e i d 
e n  h o u v a s t ’
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Over	het	thema	

De	overvloed	aan	vrouwelijke	leraren	in	het	

primair	onderwijs	speelt	al	sinds	de	jaren	

vijftig.	Ook	vanuit	het	voortgezet	onderwijs	

zijn	er	signalen	dat	het	aandeel	vrouwen	in	

het	personeelsbestand	oploopt.	Het	aandeel	

vrouwen	in	directiefuncties	is	sinds	2009	

ook	in	beide	sectoren	gestegen.	Mannen	zijn	

daar	echter	wel	nog	in	de	meerderheid.	In	het	

po	is	het	bijna	fifty fifty	en	in	het	vo	is	ruim	

70	procent	van	de	leidinggevenden	man.

Meer	mannen	voor	de	klas	is	wenselijk	voor	

een	betere	afspiegeling	van	de	samenleving.	

Maar	hoe	keren	we	het	tij?	Hoe	maken	we	het	

onderwijs	aantrekkelijker	voor	mannen?	

Enkele	lerarenopleidingen	gooiden	het	roer	om	

en	kwamen	met	maatregelen	die	aan	lijken	te	

slaan.	Wat	is	hun	geheim?	Ook	schoolbesturen	

en	schoolleiders	kunnen	iets	doen,	blijkt	

bijvoorbeeld	uit	de	pilot	‘Rotterdam	Meestert’:	

een	community	van	mannelijke	leraren.	

De	functiemix	levert	eveneens	een	bijdrage	

om	het	leraarsberoep	aantrekkelijker	te	

maken,	beamen	enkele	mannen	uit	de	

onderwijspraktijk.	“Met	beloningsdifferentiatie	

kom	je	een	beetje	tegemoet	aan	de	

competitiedrang	van	mannen.”	Ze	vertellen	

hoe	ze	zich	wel	of	niet	staande	weten	te	

houden	in	het	vrouwenbolwerk	en	filosoferen	

over	oplossingen.	

Tot	slot	nemen	we	een	kijkje	in	andere	

sectoren	met	een	overwegend	homogeen	

personeelsbestand	en	hoe	zij	daarmee	

omgaan.	Een	tip	uit	de	technische	sector:	

“Laat	zien	welke	rollen	de	leraar	nog	meer	

heeft	naast	het	voor	de	klas	staan.”

thema _ meer mannen

‘a l s  j e  e e n m a a l  m e e s t e r s  i n  h u i s  h e b t,  ko m e n  e r  va n z e l f  m e e r ’

Op	survivaltocht	in	de	Ardennen,	een	streep	

door	de	kleuterstage	en	begeleiding	op	maat.	

De	initiatieven	van	opleidingen	en	scholen	

om	meer	mannen	te	enthousiasmeren	en	te	

behouden	voor	het	onderwijs	lijken	aan	te	

slaan.	“De	school	is	het	visitekaartje.”

tekst daniëlla van ’t erve

De cijfers spreken voor zich. Slechts één op de vijf 
leerkrachten in het primair onderwijs is man, en op 
ruim 11 procent van de basisscholen is helemaal geen 
meester te bekennen. Er kiezen maar weinig jongens 
voor de pabo en van die jongens haakt een groot deel 

Op zoek naar de kritische massa
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‘a l s  j e  e e n m a a l  m e e s t e r s  i n  h u i s  h e b t,  ko m e n  e r  va n z e l f  m e e r ’

af. Het negatieve imago blijkt de grootste boosdoener. 
 Mannen zien leerkracht als een vrouwenberoep zonder 
veel carrièremogelijkheden. Al jaren probeert men het tij 
te keren. Want hoewel vrouwen net zo goed lesgeven als 
mannen, is meer diversiteit beter voor de ontwikkeling 
van kinderen. Bovendien maakt een divers team volgens 
het ministerie de school altijd sterker.
Recente initiatieven om meer mannen voor de klas te 
krijgen, lijken opeens aan te slaan. De pabo-opleidingen 
van Fontys Hogescholen, Noordelijke Hogeschool Leeu-
warden en Stenden Hogeschool sloegen bijvoorbeeld de 
handen ineen en startten vorig jaar de campagne ‘Veel 
meer meester!’ Het aantal mannelijke studenten ligt 
inmiddels boven de 30 procent, zo’n 10 procent meer dan 
het landelijk gemiddelde. “We zijn veel beter gaan kij-
ken naar wat een student nodig heeft”, verklaart Astrid 
Venes, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 
waartoe onder meer vijf pabo-opleidingen in Brabant 
behoren. “Het succes ligt in de combinatie van maatre-
gelen die we hebben genomen om zowel de instroom, 
doorstroom als uitstroom met diploma van jongens te 
bevorderen.”

Op zoek naar de kritische massa
Een groot aantal pabo’s heeft zich inmiddels bij de cam-
pagne aangesloten. Het is volgens Venes voor het eerst 
dat pabo’s elkaar zo vinden en gezamenlijk optrekken 
(zie ook kader Stap in de trein). Om de instroom te 
bevorderen richten ze zich in de voorlichting bewuster 
op jongens: van het eenvoudigweg plaatsen van een 
foto van een meester op de brochure tot het belich-
ten van thema’s die bij jongens aanslaan, zoals sport, 
onderzoek en techniek. Om uitval tegen te gaan, is het 
curriculum aangepast. Zowel het aanbod, de toetsvor-
men als de begeleiding namen de pabo’s onder de loep. 
In plaats van reflecteren op papier mogen studenten 
nu bijvoorbeeld ook in een filmpje laten zien wat ze 
geleerd hebben. Er is meer aandacht voor het plannen 
en organiseren, omdat dit voor jongens een struikelblok 
bleek. “En waar we in het verleden automatisch startten 
met een stage in de kleutergroepen, laten we studenten 
nu de keuze. Jongens hebben vaak meer affiniteit met 
lesgeven aan oudere kinderen en die eerste kennisma-
king met het beroep is cruciaal”, vertelt Venes. “Boven-
dien koppelen we ze zoveel mogelijk aan mannelijke 
mentoren en stagebegeleiders in het veld, zodat ze een 

Mannelijke	studenten	van	pabo	
Den	Bosch	en	pabo	Tilburg	
op	een	onderwijscongres	in	
’s-Hertogenbosch
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Velsen, directeur van de Academie Educatie, uit. “Het is 
niet alleen leuk, maar ook nuttig. Er is aandacht voor de 
ontwikkeling van hun identiteit, voor studiediscipline, ze 
leren van elkaar en helpen elkaar de studie door.”
Volgens Van Velsen gaat het om de kritische massa. “Hoe 
meer mannen in het onderwijs, hoe minder een jongen 
het gevoel krijgt een mietje te zijn als hij voor de pabo 
kiest. Het beeld om als enige in de koffiekamer met de 
dames de laatste aanbiedingen door te moeten nemen, 
is niet aantrekkelijk. Maar praten in stereotypen is 
levensgevaarlijk”, zegt hij vlug. “De helft van de jongens 
vindt dit programma leuk, maar de andere helft zit er 
helemaal niet zo op te wachten. En dat geldt net zo goed 
ook voor de vrouwelijke studenten. Sinds dit jaar is het 
outdoor-evenement dan ook open voor een groep meiden, 
die dit ook wel zagen zitten.”
En hoe krijg je nu op school meer mannen? Van Velsen: 
“Het allerbelangrijkst is om het imago van het vak te 
verstevigen. Een manier om dat te doen is het afleggen 
van de lerareneed, wat wij als eerste hogeschool vorig 
jaar hebben ingevoerd.” In navolging van artsen en advo-
caten spreken studenten ter afsluiting van hun opleiding 
hardop een eed uit, waarin ze beloven een professionele 
en integere leerkracht te zullen zijn. Het afleggen van 
de eed heeft geen juridische betekenis en is ook niet 
verplicht. Opvallend was dat de mannengroep zelf ook al 
bezig bleek om zoiets te ontwikkelen. Van Velsen: “Man-
nen zien het afleggen van de eed als een erkenning van 
het vak en hun professionaliteit. Tegenwoordig ben je als 
leerkracht een halve bureaucraat, maar het gaat natuur-
lijk niet om de regeltjes. Met deze eed laten ze zien waar 
ze voor staan, hoe belangrijk hun taak is. Als andere 
scholen ook de eed gaan afnemen, zal dit de status van 
het vak enorm verhogen.”

Eenzaam Basisscholen nemen zelf ook initiatief om 
meer mannen in de scholen te krijgen en te houden. 
Onder de naam ‘Rotterdam Meestert’, een pilot van 
Stichting Boor (68 scholen), komen bestaande meesters 
van alle scholen bijeen om plezier te maken, ervaringen 
uit te wisselen en plannen te bedenken. “Deze community 
biedt een klankbord voor de eenzame meester op school, 

goed beeld krijgen van wat het werk voor hen inhoudt. 
Daarnaast hebben we gekeken hoe we studenten verdie-
ping kunnen bieden. Er is inmiddels meer functiediffe-
rentiatie in het onderwijs mogelijk, waardoor het beroep 
ook voor mannen aantrekkelijker wordt: van de vakleer-
kracht tot de gedragsspecialist of degene die innovaties 
begeleidt. De master Leren & Innoveren is bijvoorbeeld 
heel populair.”

Kajakken De pabo van de Christelijke Hogeschool Ede 
biedt meesters in spe daarnaast een aanvullend program-
ma. ‘100% Meesterproof!’ bestaat uit een mix van spor-
tieve activiteiten, teambuilding, verdieping en ontmoe-
ting. De mannen gaan met elkaar kajakken, film kijken, 
voetballen of op survival in de Ardennen. “Het grootste 
probleem is om de mannelijke studenten vast te houden 
en daar hebben we dus iets op gevonden”, legt Emile van 

c i j f e r s  p r i m a i r  e n  vo o r t g e z e t 
o n d e r w i j s

Het	totaal	aantal	studenten	dat	start	met	een	lerarenopleiding	

daalt.	Hoewel	het	aantal	mannen	naar	verhouding	iets	lijkt	

te	stijgen,	blijven	ze	ver	in	de	minderheid.	Alleen	bij	de	

eerste	graads	lerarenopleidingen	stromen	meer	mannen	dan	

vrouwen	in.	Er	zijn	nog	geen	exacte	gegevens	beschikbaar	van	

de	instroom	van	dit	schooljaar	(2015),	die	naar	verwachting	

veel	lager	ligt	vanwege	de	nieuwe	entreetoets.

Ook	op	de	basisschool	zelf	zijn	vrouwen	in	de	meerderheid:	

in	het	primair	onderwijs	met	bijna	86	procent.	In	het	voort-

gezet	onderwijs	is	hun	aandeel	ook	licht	toegenomen:	van	

48,2	procent	in	2009	naar	51,4	procent	in	2013.	Uitgedrukt	

in	fte	in	plaats	van	in	personen	is	het	verschil	groter:	

53,3	procent	man	tegenover	46,7	procent	vrouw.	Dit	betekent	

dat	er	in	het	vo	minder	mannen	dan	vrouwen	als	leraar	

werken,	maar	dat	mannen	wel	relatief	meer	fte	werken	dan	

vrouwen.	Het	aandeel	vrouwen	in	directiefuncties	is	sinds	

2009	ook	in	beide	sectoren	gestegen.	Mannen	zijn	wel	nog	in	

de	meerderheid:	53,3	procent	van	de	directieleden	in	het	po	

is	man	en	71,3	in	het	vo.

Binnen	de	pilot	‘Rotterdam	Meestert’	van	Stichting	Boor	komen	meesters	van	alle	scholen	bijeen	om	plezier	te	maken,	ervaringen	uit	te	wisselen,	
plannen	te	bedenken	om	het	onderwijs	te	verbeteren	en	hun	werk	een	boost te	geven.
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zodat hij niet binnen vijf jaar afhaakt. Draai het maar 
eens om: hoe zou je het als vrouw vinden om in een 
omgeving te werken met alleen maar mannen?”, vertelt 
initiatiefnemer en bovenschools directeur Ellen van den 
Brand. “De groep begon met vier man, nu zijn het er zo’n 
twintig. Dat aantal mag nog wat omhoog, maar dat komt 
goed, gezien de magnetische werking die er nu al vanuit 
gaat.”
“Het gaat niet alleen om de gezelligheid”, benadrukt 
Van den Brand, “maar ook om het benutten van elkaars 
expertise.” De mannen bedenken plannen om het onder-
wijs op hun eigen school te verbeteren en hun werk een 
boost te geven. Zo kunnen ze het curriculum bijvoorbeeld 
verbreden met sport, techniek of programmeren. Vakken 
waar mannen vaak meer affiniteit mee hebben dan vrou-
wen. “De kracht zit ‘m erin dat het hun eigen plannen 
zijn, dus niet van bovenaf opgelegd. Daarmee krijgen ze 
de grip op het beroep weer terug en dat werkt motive-
rend en inspirerend”, legt Van den Brand uit.
Schoolleider Firdevs Durgut van basisschool De Kamele-
on in Rotterdam juichte het initiatief meteen toe. “Ik ben 
bang dat we straks helemaal geen meesters meer heb-
ben, terwijl het voor kinderen juist goed is om ook hun 
aanpak mee te maken. Nu heb ik niets te klagen wat dat 

betreft. Van de 45 collega’s zijn er negen man. Dat is toe-
val, toen ik tien jaar geleden begon waren er al drie. Er 
wordt gezegd dat als je eenmaal meesters in huis hebt, er 
vanzelf meer komen. Maar ik denk dat een goed klimaat 
op school daarvoor het belangrijkste is. De sfeer is hier 
heel ontspannen, nieuwkomers – mannen en vrouwen – 
voelen zich meteen thuis.”

De eerste bijeenkomst van de mannenclub van Stichting 
Boor viel wel wat tegen. “Er waren voornamelijk man-
nen van onze school”, vertelt de schoolleider. “Maar nu 
de groep groter is, hoor ik enthousiaste geluiden. Dat ze 
met eigen plannen komen om het onderwijs te verbete-
ren vind ik alleen maar goed. Als schoolleider moet je 
dit soort initiatieven niet alleen stimuleren, maar ook 
faciliteren. Zo mogen de meesters eerder weg of ver-
plaatsen we afspraken zodat ze een bijeenkomst kunnen 
bijwonen.”

Visitekaartje Het ultieme doel is een divers team, 
waarin het aantal mannen en vrouwen gelijk is. Maar 
zover is het nog niet. Astrid Venes van Fontys: “Veel maat-
regelen vergen een lange adem en er is nog veel werk 
aan de winkel. Hierin is ook een rol weggelegd voor de 
basisscholen zelf. Een goede begeleiding is bijvoorbeeld 
ontzettend belangrijk om de beginners te behouden voor 
het onderwijs. Daarnaast kan een schoolleider het imago 
van het beroep verstevigen door de positieve kanten uit 
te dragen. De school is het visitekaartje. Als je uitdraagt 
dat je geniet van je beroep, dat leerkrachten hun vak fan-
tastisch vinden, dan geef je dat door aan de kinderen en 
daarmee aan een nieuwe generatie die sneller zal kiezen 
voor het onderwijs.”  _

s ta p  i n  d e  t r e i n

Op	15	oktober	aanstaande	rijdt	een	speciale	trein	van	

Leeuwarden	naar	Eindhoven,	om	met	name	jongens	te	

laten	zien	hoe	veelzijdig	en	vernieuwend	het	leraarschap	

is.	Op	en	rond	elk	station	dat	de	trein	aandoet,	

organiseren	pabo’s	tal	van	activiteiten	en	onderstrepen	

diverse	prominenten	het	belang	van	meer	meesters	voor	

de	klas.	De	treinreis	is	onderdeel	van	de	campagne	‘Veel	

Meer	Meester!’.	Minister	Jet	Bussemaker	zal	het	startsein	

geven.	www.veelmeermeester.nl/detreinreis

thema _ meer mannen

Een	pabo-student	van	de	Christelijke	Hogeschool	Ede	net	na	het	
afleggen	van	de	lerareneed,	die	de	hogeschool	vorig	jaar	als	eerste	
invoerde.	“Als	andere	lerarenopleidingen	dit	ook	gaan	doen,	zal	dit	de	
status	van	het	vak	enorm	verhogen.”

‘ h e t  b e e l d  o m  a l s  e n i g e  i n  d e 
ko f f i e k a m e r  m e t  d e  d a m e s  d e 
l a at s t e  a a n b i e d i n g e n  d o o r 
t e  m o e t e n  n e m e n ,  i s  n i e t 
a a n t r e k k e l i j k ’
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Wat	betekent	het	om	als	man	in	een	‘vrouwenwereld’	te	werken?	Een	afgehaakte	leraar,	een	jonge	

kleutermeester,	een	50-plusser	en	een	politicus	met	onderwijsroots	vertellen	over	hun	ervaringen	

en	filosoferen	over	manieren	om	meer	mannen	in	het	onderwijs	te	krijgen	en	houden.	 tekst larissa pans

thema _ meer mannen

‘Al	dat	getuttel	schrikt	mannen	af’
Mark van der Werf (39), afgehaakte 
meester, was van 2011-2013 
leerkracht van groep 3 en groep 7 op 
de Augustinusschool in Rotterdam. 
Hij keerde daarna terug in de 
journalistiek en schreef over zijn 
ervaringen in een tweetal ‘Meester 
Mark’-boeken.

“Als ik de lerarenkamer inliep, waren 
sommige juffen aan het haken en brei-
en aan hun iPhone-hoesje. Gesprekken 
gingen vaak over hun eigen kinderen 
of over hun leerlingen. Nu ben ik best 
een softe man, die ook graag kijkt naar 

Heel Holland Bakt, maar ik miste het 
wel dat het nooit ging over politiek of 
over een voetbalwedstrijd. Over gevoe-
lens werd veel gepraat, soms barstte 
een collega in tranen uit over een 
onaardige ouder of omdat de directeur 
iets gemeens had gezegd. Ik voelde 
me weleens alleen, als enige meester 
tussen twintig juffen. Op mijn school 
waren alleen de directeur, conciërge 
en vakleerkracht gymnastiek man. Er 
waren gelukkig ook een paar stoere 
juffen, zij compenseerden het gemis 
van meesters een beetje. Al dat getut-
tel schrikt mannen af. En het cliché 

klopt stiekem wel, juffen gaan niet 
snel met hun leerlingen voetballen of 
stoeien, laten ze niet vaak vrij in bos-
jes klimmen. Voor zowel jongens als 
meisjes is dat jammer. Ik was een te 
aardige meester, had ordeproblemen 
en weifelde over van alles. Maar ik kon 
wél geweldig met ze voetballen. Dat 
zorgde meteen voor een heel ander 
groepsdynamiek.
Een oplossing voor meer mannen in het 
onderwijs is allereerst het salaris. Het 
startsalaris is best goed, daarna komt 
er weinig meer bij. Mijn collega die 
al járen voor de klas stond, verdiende 

Meester	Mark:	“Mijn	collega	die	al	járen	voor	de	klas	stond,	verdiende	amper	meer	dan	ik	als	beginnende	leraar.”	Foto:	Jacqueline	de	Haas
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‘Wij	zijn	een	stukje	
mannen-PR	voor	onze	
school’
Cor Verstraelen (53), leerkracht 
van cluster 5/6 van academische 
basisschool De Neerakker in 
Heythuysen, is oprichter en voorzitter 
van mannenclub ‘Elly en de Rekels’. 
Elly is de schooldirecteur en hun 
beschermvrouwe.

“Drie leerkrachten gingen met pensi-
oen, toen waren er zes mannen over. 
Dat was in 2011, en we vonden dat 
we daar iets aan moesten doen. In de 
kroeg hebben we onze mannenclub 
opgericht. We voelen ons jongensach-
tig, vlegels, ook al zijn we niet meer de 

jongsten en blijft de VUT-ploeg gewoon 
lid. Onze uitjes zijn soms serieus, zoals 
de keer dat we naar een oud kerkhof 
gingen met een geschiedkundige, 
maar vaak ook niet. Een jongensdroom 
kwam uit toen we bij een van de 
ouders een Porsche regelden en we alle-
maal een rondje hebben gereden op de 
parkeerplaats. Er wordt veel gelachen, 
we halen allemaal energie uit onze club 
en altijd gaat het over het onderwijs. 
Wij zijn een stukje mannen-PR voor 
onze school. Bij ons op school is de ver-
deling zes meesters op 31 juffen. Maar 
ik klaag niet hoor, al word ik wel een 
beetje gek van al die Boer Zoekt Vrouw-
verhalen op maandagochtend.

amper meer dan ik als beginnende 
leraar. Zeker mannen zien zichzelf als 
kostwinner in een gezin en als het sala-
ris zo matig is, kiezen ze niet voor het 
leraarschap. Waarom geef je niet een 
bonus aan heel goede leraren? Dat is 
toch een vorm van waardering. Aanha-
ken bij ict-ontwikkelingen in het onder-
wijs, zoals werken met een digibord en 
iPads, zijn ook belangrijk om het vak 

aantrekkelijker te maken voor mannen. 
Ik sprak een 24-jarig leraar uit Tilburg 
en hij vertelde heel enthousiast over 
educatieve filmpjes die hij zelf iedere 
week maakt voor zijn klas, waarin hij 
een Romein speelt. Een soort eigen 

Weekjournaal. Hij is echt een voorloper 
op die school, kan veel van zijn creati-
viteit in die filmpjes kwijt. Als scholen 
dan ook nog zorgen voor wat snellere 
computers, zijn de mogelijkheden hele-
maal eindeloos.”

Leerkracht	Cor	Verstraelen:	
“De	mogelijkheid	dat	je	kunt	
doorgroeien	ontbrak	te	lang	
in	het	basisonderwijs.”	
Foto:	Peter	Wijnands

‘ h e t  c l i c h é  k lo pt  s t i e k e m  w e l ,  j u f f e n  g a a n  n i e t 
s n e l  m e t  h u n  l e e r l i n g e n  vo e t b a l l e n  o f  s to e i e n’

13k ader prim air ok tober 2015



‘Meesters	krijgen	een	
soort	gepast	medelijden’
Simon van Arkel (36) is leerkracht 
groep 1&2 van de Watergraafmeerse 
School Vereniging (WSV) in 
Amsterdam.

“Mannen in het basisonderwijs heb-
ben een gunstige uitzonderingspositie. 
Om het simpele feit dat je géén vrouw 
bent, word je al gewaardeerd. Bij 

iedere sollicitatieronde is er eigenlijk 
al sprake van positieve discriminatie, 
want basisscholen willen graag een 
mannelijke leraar. We krijgen een soort 
gepast medelijden, maar ik functioneer 
niet slecht in zo’n ‘vrouwenwereld’. 
De WSV telt 35 juffen, ik ben de enige 
kleutermeester. Er is nog één andere 
mannelijke leerkracht en de conciërge 
en vakleerkracht gymnastiek zijn man. 
In mijn begrip voor de onrustigheid van 

Kleuterleerkracht	Simon	van	Arkel	zingt	met	groep	1/2A.	Foto:	Harry	Prins

Voor onze leerlingen is het gunstig dat 
er toch nog zes mannelijke leerkrach-
ten zijn. Ik ben voor het aannemen 
van een man bij gelijke geschiktheid, 
dat is voor de kinderen goed. Het is 
ook een goed idee om kleine deeltijd-
contracten af te schaffen, waar vooral 
vrouwen op af komen. Dat is altijd 
zo’n gepuzzel. Twee dagen per week 
lesgeven vind ik het minimum. Ik zie 
dat mannen steevast de taken op zich 
nemen als het podium opbouwen, 
licht en geluid doen of de presentatie 
houden op een ouderavond. Als ik 

naar de landelijke ict-dagen voor het 
basisonderwijs ga, is opeens 80 pro-
cent man. Mannen vinden het leuk 
om educatieve computerprogramma’s 
te zoeken en er daadwerkelijk mee 
aan de slag te gaan. Ik heb veel con-
tact met de opleiding en zie dat door 

deze ontwikkelingen de aanwas van 
mannelijke leraren weer aantrekt. De 
functiemix is ook belangrijk, mannen 
willen een sprongetje kunnen maken. 
De mogelijkheid dat je kunt door-
groeien ontbrak te lang in het basis-
onderwijs. Zelf ben ik schoolopleider 
geworden, ik begeleid studenten bij 
mij op school. Ik zit nu in een andere 
functieschaal en ben daarvoor een dag 
vrijgeroosterd. Ik ga fluitend naar mijn 
werk. Zodra de kinderen binnenko-
men, geniet ik.”

‘ h e t  i s  e e n  g o e d 
i d e e  o m  k l e i n e 
d e e lt i j d c o n t r a c t e n  a f 
t e  s c h a f f e n ’
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thema _ meer mannen

v i e r  m e e s t e r s t e l l i n g e n

Tweede Kamerlid Paul van 

Meenen (D66) was docent en 

schoolleider in het voortge-

zet onderwijs. Hij heeft nu 

onderwijs in zijn portefeuille.

Positieve discriminatie is toegestaan om 

meer mannen in het onderwijs te krijgen.

“Als	een	man	wordt	aangenomen,	terwijl	

hij	minder	competenties	heeft	dan	een	

vrouwelijke	kandidaat,	dan	kies	je	dus	

voor	een	minder	geschikte	leraar.	Dat	is	

onwenselijk.	Het	is	voornamelijk	aan	de	

schoolleiding	zelf,	samen	met	de	MR,	om	

te	beslissen	welke	leraren	aangenomen	

worden.	Een	gemengde	bezetting	is	een	

streven,	maar	kwaliteit	van	leraren	staat	

voorop.”

De opkomst van ict en techniek in het 

onderwijs maken de sector aantrekkelijk 

voor mannen.

“Hoe	leuk	iemand	ict	of	wetenschap	

ook	vindt,	je	hart	moet	uitgaan	naar	het	

onderwijzen.	De	liefde	voor	het	vak	moet	

het	zwaarst	wegen.	Voor	kinderen	is	het	

belangrijk	dat	hun	leraar	het	leuk	vindt	

om	voor	de	klas	te	staan.	Daarnaast	zijn	

er	ook	vrouwen	die	van	ict	of	techniek	

houden.”

Stel grenzen aan kleine deeltijdcontracten.

“Het	is	goed	om te	streven	naar	leraar-

sfuncties	met	een	minimum	van	twee	

dagen.	Daarbij	is	het	wel	van	belang	

dat	de	flexibiliteit	van	scholen	niet	in	

het	geding	komt.	Het	aantal	kleine	

deeltijdcontracten	moet	worden	terug-

gedrongen,	zodat	kinderen	niet	te	veel	

verschillende	gezichten	voor	de	klas	zien	

staan.	Het	aantal	invalkrachten	zal	dus	

moeten	verminderen.	Leraren	moeten	

makkelijker	een	vaste	aanstelling	kunnen	

krijgen.”

De functiemix heeft invloed op het 

mannenquotum.

“Een	doorstroomperspectief	is	voor	elke	

baan	goed,	ook	binnen	het	onderwijs.	

In	mijn	ogen	kan	een	goede	leraar	als	

inspiratie	dienen	voor	anderen.	Een	goed	

voorbeeld	is	Meester	Bart,	een	uitste-

kende	docent	die	zijn	ervaringen	deelt	

op	sociale	media.”

jongens, voel ik me wel alleen staan. 
‘Stil zitten, niet rennen’, hoe vaak wordt 
dat niet tegen jongens gezegd? Terwijl 
ik het al een wonder vind dat ze zo lang 
op een stoel kunnen zitten. Mannen 
laten dingen wat langer op hun beloop, 
vrouwen zitten er meer bovenop. Als je 
meteen ingrijpt, leren kinderen niet hoe 
ze het zelf kunnen oplossen. Kleuters 
passen echt bij mij, de vrije manier van 
werken vind ik heel fijn. En hun eigen, 
absurdistische kijk op de wereld vind ik 
geweldig. Ze zijn heel impulsief en erg 
grappig.
Toen ik op de pabo zat, was mijn eerste 
stage bij de kleuters en het eerste blok 
gymlessen bestond uit volksdansen. Zó 

jaag je mannen weg, terwijl ik zeker 
weet dat veel mannen het beroep leuk 
vinden. Ik ben blij met de functiemix; ik 
ben LB-leerkracht geworden. Ik geef drie 
dagen per week les, daarnaast begeleid 
ik studenten en geef ik gym aan groep-
jes kinderen met sociaal-emotionele ont-
wikkelingsproblemen. Ik kan zo groeien 
in mijn vak, dat is winst. Ik gedij bij veel 
afwisseling, dat geldt voor veel mannen. 

Schoolleiders kunnen wel degelijk iets 
doen. Stimuleren dat onderwijs ook op 
jongens is gericht en tegemoet komen 
aan hoe jongens in elkaar zitten. Veel 
doen aan ict, technieklessen en bewe-
gingsonderwijs. Iets dóen, dat vind ik 
leuk. Soms schroef ik met de klas een 
dvd-speler uit elkaar en van de losse 
onderdelen maken we een robot. Dat 
zie ik een juf niet doen. En mijn salaris, 
ach, ik ben best tevreden. Maar in een 
echte mannencultuur zouden ze het een 
lachertje vinden dat je als afgestudeerde 
hbo’er voor dat bedrag fulltime werkt. 
Met beloningsdifferentiatie kom je een 
beetje tegemoet aan de competitiedrang 
van mannen.” _

‘ i k  b e n  b l i j  m e t 
d e  f u n c t i e m i x ;  i k 
b e n  l b - l e e r k r a c h t 
g e w o r d e n ’

Veel	scholen	samen	kunnen	beter	en	goedkoper	inkopen.	Dat	is	het	idee	achter	AVS	Voordeel.	Om	u	te	helpen	bij	
het	kiezen	uit	het	vaak	versnipperde	aanbod,	hebben	we	afspraken	met	diverse	aanbieders	gemaakt.	Met	het	oog	
op	hoge	kwaliteit	en	een	lage	prijs.

Schoolvoordeel: Administratie	en	informatie,	Advies	en	begeleiding,	Financiële	en	facilitaire	dienstverlening,	
ICT	en	Multimedia,	Verbruiksmateriaal,	Educatie,	Huisvesting,	Energie	en	Inrichting

Meer informatie: www.avs.nl/avsvoordeel	of	mail	voordeel@avs.nl

AVS Voordeel: samen	goedkoper	inkopen
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h om o g een  per s o n eel s b e s ta n d  in  a n d er e  s ec to r en

Niet	alleen	het	onderwijs	is	een	vrouwenbolwerk.	

Ook	in	de	zorg	werken	veel	vrouwen.	Terwijl	

binnen	defensie,	de	ict	en	veel	technische	

beroepen	voornamelijk	mannen	werkzaam	zijn.	

Hoe	gaan	deze	sectoren	om	met	hun	homogene	

personeelsbestand?	Imagocampagnes,	

rolmodellen:	wat	werkt	echt?	En	wat	kan	het	

onderwijs	hiervan	leren?	 tekst irene hemels

‘Laat de diversiteit van het vak zien’

Defensie is bij uitstek een sector waar mannen overheer-
sen. Nog geen 10 procent van de militairen is vrouw. Bij 
Defensie zijn sinds de jaren negentig maatregelen geno-
men om medewerkers tegemoet te komen. Werken in 
deeltijd is mogelijk, veel kazernes hebben kinderopvang 
en trainingseisen voor vrouwen zijn versoepeld. Tus-
sen 2004 en 2012 stond genderbewustwording centraal. 
Inmiddels is emancipatiebeleid opgegaan in diversiteits-
beleid, waarin ook de omgang met homoseksuele man-
nen en allochtone militairen is opgenomen. Man-vrouw 
verhoudingen vormen sindsdien geen apart beleidspunt 
meer.
Heel veel heeft dit echter niet opgeleverd. De bedrijfscul-
tuur wordt nog steeds als vrouwonvriendelijk gezien, dat 
zeggen werknemers zelf ook. Mannen stellen de norm: 
je gaat als vrouw op in de mannenmeerderheid of je 
zegt vaarwel tegen je defensiecarrière. Jeanet Pijpker, 
voorzitter Defensie Vrouwen Netwerk: “Er is sprake van 

thema _ meer mannen

“Als	je	niet	in	aanraking	komt	met	een	bepaalde	
richting	of	bedrijfstak,	dan	weet	je	niet	dat	je	
ervoor	kunt	kiezen.”	Foto:	Liesbeth	Dingemans
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‘Laat de diversiteit van het vak zien’

een forse disbalans in de man-vrouwverhouding qua 
aantallen. Dat is bij Defensie een gegeven en dat weet je 
als je ervoor kiest om hier te gaan werken. Vrouwen die 
zich niet laten wegdrukken en overeind willen blijven in 
zo’n manifest mannenmilieu betalen daar soms een prijs 
voor. Ze gaan gaandeweg toch meer en meer ‘masculien 
gedrag’ vertonen.”

Out of the box Ook de informatie- en communicatie 
technologie (ict) staat met 79 procent mannelijke werk-
nemers bekend als mannenbolwerk. Het aandeel vrouwe-
lijke programmeurs daalde de laatste jaren zelfs in deze 
sector, blijkt uit cijfers van het UWV. Vrouwen zijn moei-
lijk te vinden, zegt Lisa Ciesielski, directeur van Spark 
Diversity, een recruitmentbureau voor vrouwen in de 
ict. “Nederland heeft bijzonder weinig vrouwen in de ict-
sector, ook in internationaal opzicht. De ict kampt met 
een slecht imago. Een ict’er is allang niet meer die pro-
grammeur in de kelder. Je hoeft geen techneut te zijn om 
in de ict te werken. De ict’er van nu is steeds meer een 
bruggenbouwer die bedrijfsprocessen kan vertalen naar 
ict. Dat appelleert aan skills die vrouwen veelal hebben.”

Met haar recruitmentbureau weet Ciesielski vrouwen 
te overtuigen voor de ict te kiezen. “De redenen voor 
vrouwen en mannen om een loopbaanswitch te maken 
zijn heel verschillend. Mannen noemen vaker geld en 
carrière. Vrouwen gaan voor de meer zachte dingen als 
sfeer, doorgroeimogelijkheden en flexibele werktijden. 
Allemaal zaken die inmiddels ook in de ict-wereld moge-
lijk zijn.” Een recruitmentbureau lijkt in eerste instantie 
niets voor het onderwijs omdat de opleidingseisen – ook 
voor zij-instromers – voor een leraar tamelijk vastliggen, 
in de ict is dat anders. Ciesielski. “Je moet vooral out of the 
box, creatief kunnen denken. Een vrouw die accountant 
is, kan met de juiste skills makkelijk een ict’er worden.”

Onbenut potentieel Veel bedrijven spannen zich de 
laatste jaren in om meer vrouwen in ict-functies te krij-
gen. Dit werpt langzaam vruchten af. “Vrouwenhersenen 

in Turkije en India verschillen niet van vrouwenherse-
nen in Nederland en toch zie je in die landen veel meer 
vrouwelijke ict’ers”, zegt Jannie Minnema, senior director 
business operations bij Oracle, licht spottend. Oracle zet, 
net als ruim driehonderd andere ict-bedrijven, jaarlijks 
de deuren open voor meiden tussen tien en vijftien jaar 
op GirlsDay. Minnema: “Onbekend maakt onbemind. 
Als je niet in aanraking komt met een bepaalde richting 
of bedrijfstak, dan weet je niet dat je ervoor kunt kie-
zen. We hebben nog een groot onbenut potentieel aan 
arbeidskrachten. Bovendien toont verschillend onderzoek 
aan dat meer diversiteit in het personeelsbestand zorgt 
voor betere bedrijfsresultaten.”
De laatste jaren kiezen mondjesmaat meer meisjes voor 
een technische studie, constateert Cocky Booij, directeur 
van VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen 
en bèta/techniek. “Nederland zit van oudsher erg vast in 
een, vaak onbewust, genderstereotyp rollenpatroon van 
mannen- en vrouwenberoepen. Dat openbreken is een 
langzaam proces. Wij zien in onze scholenprojecten dat 
jonge meisjes heel veel meer beroepen kunnen noemen 
in het bèta-technische domein van wetenschap en tech-
niek dan ze vóór de kennismaking met dit vakgebied 
konden. Het is slechts een begin, maar werkt als eyeopener 
naar een wereld die ze niet kennen.”

“Vrouwen	bij	Defensie	gaan	gaandeweg	toch	meer	en	meer	
‘masculien	gedrag’	vertonen.”

‘ n e d e r l a n d  z i t  v a n  o u d s h e r 
v a s t  i n  e e n  g e n d e r s t e r e ot y p 
r o l l e n pat r o o n  v a n  m a n n e n - 
e n  v r o u w e n b e r o e p e n ’
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GirlsDay is slechts een van de activiteiten van VHTO om 
meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ict. 
Het expertisebureau gelooft in werken met leading ladies, 
rolmodellen met een voorbeeldfunctie, waarvan Minne-
ma van Oracle er één is. Booij: “Wij zien een grote ambi-
tie bij jonge meiden. Carrière maken en hard werken 
is voor hen heel gewoon. In deze sectoren vind je goed 
betaalde banen en flexibel werken is bij veel bedrijven 
geen punt. Door vrouwelijke professionals te laten vertel-
len over hun beroep, zien meiden dat er heel veel meer 
te kiezen is. Om het gevoel van ‘daar zou ik bij kunnen 
horen’ te bewerkstelligen, moet je je kunnen identifice-
ren met mensen waar je wat mee hebt. Dat is belangrijk 
voor je oriëntatie.”

Tweede carrière Als er één sector is die gebukt gaat 
onder een onevenwichtige verdeling van de manvrouw-
verhouding is het wel de zorg, zegt Elise Merlijn, bestuur-
der bij FNV Zorg. In de zorg is 80 procent van de mede-
werkers vrouw. Ze werken met name in de verpleging. 
Slechts 18 procent van de vrouwen werkzaam in de zorg 
werkt fulltime. “Werken in de zorg wordt als vrouwen-
werk gezien. Zo simpel is het. In dit dominante imago ligt 
de nadruk vrijwel uitsluitend op de verzorgende taken en 
niet op de vele andere aspecten van de zorg die vakken-
nis en professioneel handelen vragen.”
Apart beleid om meer mannen binnen te halen, is er 
niet. “De groei in de sector is minimaal. Groepsgericht 

campagnes zijn nu niet aan de orde”, aldus Merlijn. Qua 
loopbaan is het werken in de zorg voor mannen vaak een 
tweede carrière en geen eerste keus. “Relatief veel man-
nen baseren de keuze voor de zorg mede op ervaringen 
met mensen uit de zorg, veelal familieleden. Mannelijke 
instromers in de ouderenzorg geven aan dat voor hun 
specifieke zorgsector zijinstroom makkelijker is te rea-
liseren dan bij andere zorgsectoren. Een goed gekwalifi-
ceerde verpleegkunde-opleiding duurt al snel vier jaar. 
Daar beginnen ze niet meer aan.”
Ook de salariëring speelt een rol. “Als die niet verandert, 
wordt het moeizaam met de mannelijke handen aan het 
bed. Er zijn ook nauwelijks fulltime banen. Het is lastig 
om als kostwinner in de zorg te werken. Dat is jammer, 
want een afspiegeling van de samenleving ga je daardoor 
niet krijgen.” De vergrijzing leidt straks tot druk op de 
arbeidsmarkt en dat biedt kansen voor mannen, zegt 
Merlijn. “Voorlichting en promotie, werken met rolmo-
dellen van bijvoorbeeld mannen die al in de zorg werk-
zaam zijn, kunnen meer mannen stimuleren in de zorg 
te gaan werken. Maar dan moeten we wel de mogelijk-
heden van fulltime werken in de zorg vergroten, anders 
komt het er nog niet van.”

Naamgeving Hoewel de zorgsector weliswaar weinig 
activiteiten ontplooit, is genderdiversiteit in de meeste 
sectoren een onderwerp dat aandacht krijgt. Soms kan 
een naam al veel doen, weet Ciesielski. “Bij ict-opleidin-
gen kwamen door ‘coderen’ te veranderen in advance pro-
blem solving meer vrouwen op dit specifieke vak af.” Booij: 
“What’s in a name? Werktuigbouwkunde is een typisch 
mannenstudie, maar biomedische technologie is een stu-
dierichting waar veel meiden voor kiezen en dat is ook 
een vorm van werktuigbouwkunde, het toepassingsge-
bied is alleen anders.”

Merlijn legt de vinger op een kwetsbare plek: de vrou-
welijke status van het zorgvak geldt deels ook voor het 
onderwijs en dat verander je niet zomaar. Booij: “Laat 
zien welke rollen de leraar nog meer heeft naast het voor 
de klas staan, zoals pedagogisch begeleider, gespreks-
partner van ouders, teamleider, et cetera. Dat kan door 
rolmodellenfilmpjes als op Ditdoeik.nl. Het is zaak om de 
diversiteit van het vak van leraar te laten zien.” _

thema _ meer mannen

“Een	goed	gekwalificeerde	verpleegkunde-opleiding	duurt	al	snel	vier	
jaar.	Daar	beginnen	mannen	niet	meer	aan.”

‘o m  h e t  g e vo e l  v a n  ‘d a a r 
z o u  i k  b i j  k u n n e n  h o r e n ’  t e 
b e w e r k s t e l l i g e n ,  m o e t  j e  j e 
k u n n e n  i d e n t i f i c e r e n  m e t 
m e n s e n  w a a r  j e  w at  m e e  h e b t ’
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Kinderen & Verkeersveiligheid 

(Advertorial)

ANWB Streetwise

Goed en verantwoord omgaan met verkeers-

situaties leert een kind maar op één manier: 

in de praktijk! Dat is het uitgangspunt van 

ANWB Streetwise, het verkeerseducatie-pro-

gramma van de ANWB dat ieder jaar op ca. 

850 scholen wordt gegeven. ANWB-instruc-

teurs komen een dagdeel op school en gaan 

per leeftijdsgroep aan de slag met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en 

rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto’s en een fietsparcours. Het 

herkennen van gevaarlijke situaties, goed ge-

bruik van de autogordel en het kinderstoeltje, 

veilig oversteken, inzicht in de remweg van 

een auto en fietsvaardigheid staan centraal in 

het programma. Malmberg heeft dit praktijk-

programma in samenwerking met de ANWB 

uitgebreid met 8 digibordlessen.

ANWB Streetwise next level

Voor scholieren van 12 tot 14 jaar heeft de 

ANWB dit jaar ANWB Streetwise next level ge-

lanceerd, met 1 workshop in de klas en 5 in en 

om een stoere verkeersbus vol met moderne 

aparatuur, waarbij kennis, zelf ervaren en 

zelfreflectie centraal staan. 

Advies en informatie over kinderen en het 

verkeer

Naast scholen blijven ouders de belangrijkste 

rol spelen met betrekking tot het verkeers-

vaardig maken van hun kinderen. Maar soms 

is het best lastig om te beoordelen welke 

verkeersituaties kinderen wel en welke ze nog 

niet goed kunnen inschatten. ANWB helpt 

daarbij door tips en wetenswaardigheden aan 

ouders te geven en het beantwoorden van hun 

vragen zoals:

Wat kan een kind op welke leeftijd?

– 50% van de 4-14 jarigen begrijpt de 

bewegingen in het verkeer onvoldoende. 

Daarvoor moet je kunnen waarnemen, in-

formatie verwerken en een goede motoriek 

hebben en dat alles tegelijkertijd. Bij jonge 

kinderen is dat nog onderontwikkeld.

– 8 à 9 jarigen zien gevaren nog niet goed 

aankomen. Ze zijn gauw afgeleid door 

zaken die ze interessanter vinden. Ze kijken 

meestal recht voor zich uit, als door een tun-

nel. Daardoor hebben ze te weinig overzicht.

– Tot 11 jaar zijn ze nog niet in staat de aan-

dacht bewust te richten op het verkeer.

– Heel moeilijk tot 12 jaar: ingewikkelde 

situaties met meer verkeersdeelnemers 

tegelijkertijd.

– Vooral jongens tussen de 10 en 14 jaar kun-

nen de snelheid van naderende motorvoer-

tuigen niet goed inschatten.

ANWB experts ondersteunt al haar leden, dus 

ook leerkrachten met dit soort informatie.

Veilige infrastructuur

Met alleen informatie en educatie brengen 

we het aantal verkeersongevallen maar voor 

een deel terug. Een belangrijk deel ligt ook 

in het veiliger maken van wegen, fiets- en 

voetpaden. De ANWB doet daarom steeds on-

derzoek waarbij ze objectieve meetsystemen 

gebruikt en de mening en observaties van 

haar leden vraagt. Naar aanleiding van deze 

onderzoeken gaat de ANWB in gesprek met 

gemeenten en provincies zodat ze gericht 

kunnen werken aan veilige verkeerssituaties, 

ook rondom de scholen.

Meer weten over wat ANWB doet om het 

verkeer veiliger te maken? Kijk op anwb.nl/

verkeersveiligheid. 

Voor meer inhoudelijke informatie over 

ANWB Streetwise, kijk op anwb.nl/streetwise 

of bel 088 269 85 43.

De dagen worden korter, de wintertijd gaat binnenkort in. We moeten weer extra opletten in het verkeer. De ANWB zet zich het hele jaar door in voor 

veiligheid op de weg. Aan de verkeersveiligheid van kinderen wordt extra veel aandacht besteed, want kinderen behoren, evenals ouderen en jonge 

bestuurders, tot de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Ruim 600 kinderen tussen 0-14 jaar worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis na een 

verkeersongeval. En in 2014 zijn er weer 13 dodelijke slachtoffers onder fietsende kinderen ( jonger dan 15 jaar) gevallen. Je kunt ze daarom niet vroeg 

genoeg leren hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen en wat de regels zijn. De ANWB doet dat door een tal van acties in het hele land.
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	funderend	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	

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

maand	in	Zo	kan	het	ook!:	Buitenspelen	is	niet	voor	elk	kind	vanzelfsprekend.	

Het	team	van	sbo	de	Horizon	in	Zoetermeer	begeleidt	haar	leerlingen	in	de	

pauze	door	'mee'	te	doen.	 tekst vanja de groot

Samenspelen,	vragen	of	je	mee	mag	doen,	

keuzes	maken,	incasseren,	oplossingen	

bedenken,	je	aan	(spel)regels	houden,	gren-

zen	aangeven:	“Buitenspelen	is	niet	voor	elk	

kind	vanzelfsprekend.	Zeker	sbo-leerlingen	

kunnen	daar	wel	wat	hulp	bij	gebruiken”,	

stelt	schoolleider	Ineke	Hagen,	“net	zoals	

met	taal	en	rekenen.”	Ze	kreeg	vanuit	

meerdere	kanten	signalen:	“Akkefietjes	op	

het	schoolplein	en	observaties	in	de	sociaal-

emotionele	trainingen	wezen	erop	dat	de	

leerlingen	ook	bij	sport	en	spel	extra	onder-

steuning	konden	gebruiken.	Kinderen	stap-

pen	uit	hun	veilige	klas,	niet	iedereen	kan	

daarmee	omgaan.”	Een	leraar	ontwikkelde	

daarom	in	2011	de	aanpak	‘De	kracht	van	

meedoen	–	een	leuke	pauze	voor	iedereen.’

De	begeleiding	in	de	ochtend-	en	mid-

dagpauze	begint	al	in	de	klas:	‘Wat	wil	je	zo	

meteen	gaan	doen?	En	wat	als	de	eenwieler	

al	bezet	is?’	Op	De	Horizon	gaan	maximaal	

drie	of	vier	groepen	tegelijk	naar	buiten.	

Minimaal	drie	stagiaires	of	leerkrachten,	

waarvan	minstens	een	bevoegde,	gaan	

mee	en	verdelen	zich	over	het	schoolplein.	

Ze	lopen	niet	langer	rond	als	een	soort	

opzichter,	maar	nemen	een	actieve	rol	

aan.	“Bijvoorbeeld	als	scheidsrechter,	

coach,	organisator	of	instructeur.	Maar	

‘gewoon’	meedoen	kan	ook.”	Het	voetballen	

ging	bijvoorbeeld	niet	leuk,	schetst	Hagen.	

“Dan	heb	je	al	snel	de	neiging	om	het	te	

verbieden,	maar	je	kunt	ook	voorstellen	

eens	te	oefenen	met	overschieten,	hesjes	

uitdelen	of	fluiten.	Zo	ontstaat	een	andere,	

positieve	dynamiek	en	kan	het	spel	door-

gaan.”	Maar	vul	het	niet	te	veel	in	voor	

de	kinderen,	waarschuwt	de	schoolleider.	

“Laat	het	grotendeels	over	aan	hun	eigen	

creativiteit.	Soms	is	helpen	met	partijen	

maken	al	voldoende.”	Niet	alle	leerlingen	

of	activiteiten	vragen	om	begeleiding.	“Op	

het	oog	lekker	spelende	kinderen	kunnen	

echter	anderen	buitensluiten.	De	actieve	

aanwezigheid	van	een	leerkracht	heeft	dan	

toch	een	toegevoegde	waarde.”

De	leerlingen	ontvangen	de	begeleiding	met	

open	armen.	Hagen:	“Ze	vinden	het	eigenlijk	

altijd	leuk	als	een	leerkracht	meedoet.	Er	

is	meer	(nieuw)	spel	en	interactie	tussen	

verschillende	groepen	leerlingen,	socialer	

gedrag	en	minder	verveling.”	Ook	het	team	

is	blij	met	de	positieve	effecten.	“Er	zijn	

aanzienlijk	minder	brandjes	te	blussen	in	

de	klas.	Je	kunt	veel	conflicten	voorkomen.	

De	dag	wordt	er	leuker	op,	voor	iedereen.	

En	een	leerkracht	hoeft	echt	niet	de	hele	

pauze	touwtje	te	springen.”

De	schoolleider	benadrukt	dat	de	aanpak	

onderdeel	is	van	het	schoolbeleid.	“Het	sluit	

naadloos	aan	op	ons	(veilige)	pedagogische	

klimaat	en	omgangsprotocol.”	Ook	het	team	

ziet	het	als	een	logisch	voortvloeisel.	Een	

van	de	teamleden	maakt	een	rouleerschema	

waarin	alle	leerkrachten	meedraaien.	

“Voorwaarde	is	dat	het	hele	team	er	

100	procent	achter	staat.	En	een	van	de	

leerkrachten	die	meegaat	naar	buiten	moet	

de	regie	houden	en	collega’s	en	leerlingen	

aanspreken,	bijvoorbeeld	als	het	gaat	om	

de	hoeveelheid	en	het	consequent	oprui-

men	van	de	materialen.”	Een	valkuil	is	dat	

leerkrachten	soms	overal	tegelijk	willen	zijn	

en	aan	alles	meedoen.	“Je	bent	geen	dui-

zendpoot.	Ook	het	overzicht	moet	bewaakt	

worden.”

De	Horizon	kreeg	in	2012	de	innovatieprijs	

van	het	schoolbestuur	voor	de	aanpak.	

Van	het	geldbedrag	schafte	Hagen	nieuwe,	

duurzame	speelmaterialen	aan:	van	skates	

tot	een	verrijdbare	basketbalpaal.	“We	

toveren	niet	elke	pauze	alles	voor	de	dag,	

dat	is	te	veel.	Afhankelijk	van	het	seizoen	en	

het	weer	maken	we	keuzes.	Leerlingen	van	

de	naburige	vmbo-school	maakten	opberg-

rekken	en	–bakken.	Materialen	en	geld	

zijn	fijn,	maar	zeker	geen	voorwaarden	

voor	succes.	Een	paar	krijtstrepen	trekken	

of	een	veld	markeren	met	pionnen	kan	al	

genoeg	zijn.”

Hagen	waakt	ervoor	dat	de	aanpak	niet	

verwatert.	“Je	moet	het	bijzondere	ervan	

blijven	inzien.	En	erin	geloven.	De	bevlogen-

heid	doet	het	’m.”	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

‘buitenspelen
is ook een vak’

De	actieve	aanwezigheid	van	een	leerkracht	
heeft	een	toegevoegde	waarde.
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Kinderen & Verkeersveiligheid 
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ANWB Streetwise

Goed en verantwoord omgaan met verkeers-

situaties leert een kind maar op één manier: 

in de praktijk! Dat is het uitgangspunt van 

ANWB Streetwise, het verkeerseducatie-pro-

gramma van de ANWB dat ieder jaar op ca. 

850 scholen wordt gegeven. ANWB-instruc-

teurs komen een dagdeel op school en gaan 

per leeftijdsgroep aan de slag met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en 

rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto’s en een fietsparcours. Het 

herkennen van gevaarlijke situaties, goed ge-

bruik van de autogordel en het kinderstoeltje, 

veilig oversteken, inzicht in de remweg van 

een auto en fietsvaardigheid staan centraal in 

het programma. Malmberg heeft dit praktijk-

programma in samenwerking met de ANWB 

uitgebreid met 8 digibordlessen.

ANWB Streetwise next level

Voor scholieren van 12 tot 14 jaar heeft de 

ANWB dit jaar ANWB Streetwise next level ge-

lanceerd, met 1 workshop in de klas en 5 in en 

om een stoere verkeersbus vol met moderne 

aparatuur, waarbij kennis, zelf ervaren en 

zelfreflectie centraal staan. 

Advies en informatie over kinderen en het 

verkeer

Naast scholen blijven ouders de belangrijkste 

rol spelen met betrekking tot het verkeers-

vaardig maken van hun kinderen. Maar soms 

is het best lastig om te beoordelen welke 

verkeersituaties kinderen wel en welke ze nog 

niet goed kunnen inschatten. ANWB helpt 

daarbij door tips en wetenswaardigheden aan 

ouders te geven en het beantwoorden van hun 

vragen zoals:

Wat kan een kind op welke leeftijd?

– 50% van de 4-14 jarigen begrijpt de 

bewegingen in het verkeer onvoldoende. 

Daarvoor moet je kunnen waarnemen, in-

formatie verwerken en een goede motoriek 

hebben en dat alles tegelijkertijd. Bij jonge 

kinderen is dat nog onderontwikkeld.

– 8 à 9 jarigen zien gevaren nog niet goed 

aankomen. Ze zijn gauw afgeleid door 

zaken die ze interessanter vinden. Ze kijken 

meestal recht voor zich uit, als door een tun-

nel. Daardoor hebben ze te weinig overzicht.

– Tot 11 jaar zijn ze nog niet in staat de aan-

dacht bewust te richten op het verkeer.

– Heel moeilijk tot 12 jaar: ingewikkelde 

situaties met meer verkeersdeelnemers 

tegelijkertijd.

– Vooral jongens tussen de 10 en 14 jaar kun-

nen de snelheid van naderende motorvoer-

tuigen niet goed inschatten.

ANWB experts ondersteunt al haar leden, dus 

ook leerkrachten met dit soort informatie.

Veilige infrastructuur

Met alleen informatie en educatie brengen 

we het aantal verkeersongevallen maar voor 

een deel terug. Een belangrijk deel ligt ook 

in het veiliger maken van wegen, fiets- en 

voetpaden. De ANWB doet daarom steeds on-

derzoek waarbij ze objectieve meetsystemen 

gebruikt en de mening en observaties van 

haar leden vraagt. Naar aanleiding van deze 

onderzoeken gaat de ANWB in gesprek met 

gemeenten en provincies zodat ze gericht 

kunnen werken aan veilige verkeerssituaties, 

ook rondom de scholen.

Meer weten over wat ANWB doet om het 

verkeer veiliger te maken? Kijk op anwb.nl/

verkeersveiligheid. 

Voor meer inhoudelijke informatie over 

ANWB Streetwise, kijk op anwb.nl/streetwise 

of bel 088 269 85 43.

De dagen worden korter, de wintertijd gaat binnenkort in. We moeten weer extra opletten in het verkeer. De ANWB zet zich het hele jaar door in voor 

veiligheid op de weg. Aan de verkeersveiligheid van kinderen wordt extra veel aandacht besteed, want kinderen behoren, evenals ouderen en jonge 

bestuurders, tot de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Ruim 600 kinderen tussen 0-14 jaar worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis na een 

verkeersongeval. En in 2014 zijn er weer 13 dodelijke slachtoffers onder fietsende kinderen ( jonger dan 15 jaar) gevallen. Je kunt ze daarom niet vroeg 

genoeg leren hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen en wat de regels zijn. De ANWB doet dat door een tal van acties in het hele land.
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EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

ONLINE PROJECTENOMGEVING VOOR
PLANNEN, VERANTWOORDEN EN LEREN.

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

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

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

 STAP OOK IN

EN START!

>

Kies een project,
plan je werk en go!

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

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

        Bekijk de Demo.             Stap in en groei mee!

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

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

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

>

Plannex_leesplaneet_adv_KP2.indd   1 25-8-2015   15:31:37
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pa ssend onderwijs

Basisschool De Carrousel in 
Heerhugowaard huisvest sinds 2006 
enkele kinderen met een (ernstige) 
meervoudige beperking. Wat begon 
als een goed idee, draait inmiddels in 
de praktijk boven verwachting.

tekst vanja de groot

“Een	ouder	uit	onze	MR,	en	tevens	mede-

werker	van	orthopedagogisch	dagcentrum	

De	Klink,	opperde	dat	de	school	een	mooie	

dagopvanglocatie	zou	kunnen	zijn.	En	wij	

hadden	een	lokaal	over...	Zo	ontstond	het	

plan	om	voor	kinderen	met	een	meervou-

dige	beperking	aansluiting	te	zoeken	bij	

leeftijdsgenootjes	zonder	handicap”,	vertelt	

schoolleider	Maartje	van	der	Linden.	In	de	

dependance	van	ODC	De	Klink	op	jenaplan-

school	De	Carrousel	worden	vijf	kinderen	

in	de	leeftijd	van	4	tot	16	jaar	begeleid	en	

verzorgd.	Sinds	2013	is	het	sfeervolle	lokaal	

met	financiële	steun	van	schoolbestuur	

De	Blauwe	Loper,	zorginstelling	Esdégé-

Reigersdaal	en	vooral	de	gemeente	omge-

vormd	tot	een	speciale	aanbouw	compleet	

met	tilliften,	vloerverwarming,	badkamer,	

keuken,	bedboxen	en	een	snoezelruimte	

met	lichteffecten	en	muziek.	Van	der	Linden:	

“Veel	kinderen	–	die	het	niveau	hebben	

van	baby	tot	kleuter	–	spelen	op	de	grond,	

zijn	bedlegerig	of	zitten	in	een	rolstoel.	We	

wilden	niet	dat	het	iets	tijdelijks	zou	zijn.	

Kinderen	horen	bij	kinderen.”	Vanuit	de	aan-

bouw	is	de	rest	van	de	school	goed	toegan-

kelijk.	Grote	ramen	met	schuifdeuren	kijken	

direct	uit	op	het	aangrenzende	schoolplein.	

“Zo	kunnen	de	kinderen	van	De	Klink	mee-

genieten	van	het	spel	van	de	anderen.”

Om	de	beurt	halen	bovenbouwleerlingen	

van	De	Carrousel	hun	maatjes	van	De	Klink	

op	om	in	de	reguliere	klassen	samen	aan	

de	dag	te	beginnen	en	het	kringgesprek,	

een	muziekles	of	voorleestijd	mee	te	

maken.	Tijdens	de	pauzes	kunnen	alle	

Carrouselleerlingen	de	aanbouw	in-	en	

uitlopen	om	te	spelen,	te	assisteren	bij	

de	verzorging	of	therapie,	of	nemen	ze	de	

kinderen	mee	naar	buiten.	Ook	de	weekslui-

ting	en	feesten	als	sinterklaas,	kerst	en	de	

Koningsspelen	vieren	ze	samen.	De	kinde-

ren	van	De	Klink	hebben	verder	een	eigen	

programma.	“Het	heeft	geen	zin	als	ze	bij	

de	rekeninstructie	zitten.	Bovendien	zou	de	

hele	dag	bij	elkaar	te	veel	prikkels	geven”,	

vertelt	Van	der	Linden.

De	–	gedeeltelijke	–	integratie	is	al	vanaf	

het	begin	een	groot	succes.	Van	der	Linden:	

“De	kinderen	van	De	Klink	zijn	veel	alerter	

dan	voorheen	en	reageren	heel	positief	op	

alle	reuring	op	school.	Er	is	volop	interactie.	

Ondanks	dat	ze	vaak	niet	kunnen	praten	

en	motorisch	zeer	beperkt	zijn,	reageren	

ze	wel	op	kinderstemmen	en	liedjes.”	Ook	

de	kinderen	van	De	Carrousel	zijn	enthou-

siast.	“Zelfs	onze	bovenbouwers	beginnen	

spontaan	‘Klap-eens-in-je-handjes’	met	ze	

te	zingen	als	ze	zien	hoeveel	blijdschap	dit	

oplevert.	Sociale	en	andere	talenten	worden	

beter	zichtbaar.”	CvB-voorzitter	Elfred	

Bakker	van	schoolbestuur	De	Blauwe	Loper:	

“Ik	krijg	van	ouders	terug	dat	leerlingen	ook	

buiten	school	heel	direct	op	de	kinderen	

van	De	Klink	afstappen.	Bijvoorbeeld	even	

een	knuffel	geven	in	het	winkelcentrum.	

Burgerschap	ten	top!”	Ontpoppen	alle	

basisschoolleerlingen	zich	nu	als	een	soort	

Moeder	Theresa?	Schoolleider	Van	der	

Linden:	“Nee,	de	een	heeft	er	meer	mee	

dan	de	ander.	En	dat	is	prima.	Niets	moet!”	

De	unieke	samenwerkingsrelatie	is	volgens	

Bakker	absoluut	ook	een	visitekaartje	voor	

de	school.	“Je	moet	er	wel	voor	waken	dat	

je	niet	het	etiket	‘zorginstelling’	opgeplakt	

krijgt.	Omgekeerd	dient	voor	ouders	duide-

lijk	te	zijn	dat	hun	gehandicapte	kind	op	een	

gewone	school	terecht	komt,	een	externe	

locatie.	Goede	communicatie	is	een	must.”	

Verder	zijn	gebouwtechnische	aanpassingen	

noodzakelijk,	goed	vervoer	en	de	nabijheid	

van	voorzieningen	van	de	zorginstelling.

Van	der	Linden	en	Bakker	hopen	voor	de	

toekomst	dat	de	kinderen	een	soortgelijke	

dagopvang	krijgen	in	het	voortgezet	onder-

wijs.	Bakker:	“Op	een	praktijkschool	ofzo.	

Nu	komen	ze	meestal	weer	terecht	tussen	

de	volwassenen	in	de	zorginstelling,	waar-

onder	ook	60-plussers.”	Van	der	Linden:	

“Het	draait	allemaal	om	de	ontmoeting	tus-

sen	de	kinderen.	Daar	doe	je	het	voor.	Als	je	

ziet	hoe	mooi	dat	contact	is…” _

‘kinderen horen bij kinderen’
Kinderen	met	een	meervoudige	beperking	

vermaken	zich	met	leerlingen	van	en	op	
basisschool	De	Carrousel.

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

av s- peil ing  pa ssend onderwijs  h a a lt  knel punt en bov en wat er

Veel	schoolleiders	ervaren	knelpunten	bij	de	invoering	van	Passend	onderwijs.	De	toename	

van	de	administratieve	druk	is	een	van	de	belangrijkste	klachten.	Betrokken	instanties	hebben	

uiteenlopende	criteria	en	vragen	om	verschillende	gegevens.	Ook	blijkt	dat	veel	scholen	niet	

meteen	alle	kinderen	die	zich	aanmelden	inschrijven.

tekst susan de boer

Voor iedere instantie
een ander formulier

Foto:	Hans	Roggen24
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Een jaar na de invoering van Passend onderwijs bestaan 
op veel scholen nog knelpunten bij het opnemen van 
kinderen met een extra zorg- of leerbehoefte. Dat blijkt 
uit de uitkomsten van de ledenpeiling die de AVS begin 
september bekendmaakte. Daarin geeft 80 procent van 
de respondenten aan dat Passend onderwijs niet vanzelf 
gaat. Een belangrijk knelpunt is de toegenomen admi-
nistratieve druk.
“Vooral bij de scholen voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs is de administratieve en bestuur-
lijke werklast groot”, zegt Marlies Middeldorp. Zij is 
beleidsmedewerker Passend onderwijs en Speciaal 
onderwijs bij de Stichting Protestants Christelijk Onder-
wijs te Utrecht (PCOU) en interim-directeur op scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs. “Reguliere scholen 
nemen meestal deel aan één samenwerkingsverband, 
maar scholen voor (v)so hebben een regionale functie 
en hebben daardoor te maken met veel verschillende 
samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat het school-
bestuur met al die samenwerkingsverbanden afspraken 
moet maken, schoolbestuurders zitting hebben in het 
bestuur van de samenwerkingsverbanden en directeu-
ren van so-scholen ook.” Daar komt bij dat niet alleen 
 Passend onderwijs invloed heeft op het so en vso. 

Ook de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, 
de veranderingen in de AWBZ en de Participatiewet 
hebben gevolgen. Vanwege onderwijszorgarrangemen-
ten hebben scholen voor (v)so met veel gemeenten te 
maken die het allemaal anders hebben ingericht. Mid-
deldorp: “Voor één kind moet je verschillende formulie-
ren invullen doordat iedereen zijn eigen criteria heeft. 
Bovendien kun je een beroep doen op diverse budget-
ten. Je moet als directeur goed op de hoogte zijn van de 
wetgeving en weten hoe je middelen kunt binnenhalen 
om de kinderen een goed arrangement te bieden.”

Rechtsongelijkheid
Daarnaast vindt Middeldorp dat er rechtsongelijkheid 
kan ontstaan, doordat gemeenten en samenwerkings-
verbanden verschillen in hun criteria. “Iedereen wil 
het beste voor de kinderen, maar elk samenwerkings-
verband en elke gemeente ziet het net weer even 
anders. Dat betekent voor een kind dat het bij het 
ene samenwerkingsverband, in de ene gemeente, een 
ander arrangement krijgt dan wanneer hij of zij in een 

andere gemeente zou 
wonen.” In het regulier 
onderwijs is de adminis-
tratieve druk eveneens 
verhoogd. Ook hier is het 
Ontwikkelingsperspectief 
ingevoerd, een instru-
ment dat in het so voor 
elke leerling wordt 
gebruikt, maar nu ook in 
het reguliere basisonder-
wijs voor leerlingen met 
een ondersteuningsvraag. 
Toch is Middeldorp over 
het algemeen positief 
over Passend onderwijs. 
“In Utrecht is het regu-
liere onderwijs op de 
goede weg. Binnen het 
samenwerkingsverband 

zijn afspraken met ambitie gemaakt over de basis-
ondersteuning. De nieuwe route moet nog inslijpen, 
maar dat gaat wel lukken. Het zelfvertrouwen moet 
groeien. Als schoolbestuur zijn we er verantwoordelijk 
voor dat een kind op de beste plek komt, maar je moet 
goed naar de ouders luisteren. Dat gebeurt gelukkig 
steeds vaker. We hebben zelfs een keer samen met een 
ander schoolbestuur en twee samenwerkingsverban-
den een verantwoord onderwijstraject bedacht voor 
een kind, om tegemoet te komen aan de specifieke 
wensen van de ouders. Dat traject loopt nu goed. Dat is 
zoals Passend onderwijs is bedoeld.”

Formatietekort
Een ander knelpunt waarmee scholen kampen, is het 
tekort aan formatie. “Het reguliere basisonderwijs 
kan veel opvangen, mits er voldoende menskracht is”, 
zegt directeur Theo Merkx van kbs Mariëngaarde in 
Gorinchem. Mariëngaarde is een school voor ‘inclusief 
onderwijs’, waar in principe alle kinderen welkom 
zijn, ook kinderen met een grotere zorgbehoefte. “We 
hebben 450 leerlingen waarvan er ongeveer tachtig dat 
stukje extra aandacht nodig hebben. Dat kunnen we 
bieden, omdat we goed opgeleide leerkrachten heb-
ben, een stevige structuur hanteren en via het samen-
werkingsverband middelen krijgen voor extra handen 
in de klas.” Mariëngaarde heeft een voorsprong in de 
opvang van kinderen met speciale behoeftes. “Tien 
jaar geleden zocht de coördinator van ons samen-
werkingsverband een school die als pilot wilde gaan 
ervaren wat het vraagt om met meerdere kinderen 
te werken met een zwaardere zorgvraag. Hij was van 
mening, kijkend naar onze zorgbreedte, dat wij wel-
licht mogelijkheden konden vinden om deze op te rek-
ken. We zijn daar ook voor gefaciliteerd met een extra 
leerkracht en later met onderwijsassistenten. Brede 

Marlies	Middeldorp,	
beleidsmedewerker	Passend	en	
Speciaal	onderwijs	bij	PCOU:	
“Je	moet	als	directeur	goed	op	
de	hoogte	zijn	van	de	wetgeving	
en	weten	hoe	je	middelen	kunt	
binnenhalen	om	de	kinderen	
een	goed	arrangement	te	
bieden.”

‘a l s  s c h o o l b e s t u u r  z i j n  w e  e r 
v e r a n t w o o r d e l i j k  vo o r  d at  e e n 
k i n d  o p  d e  b e s t e  p l e k  ko m t , 
m a a r  j e  m o e t  g o e d  n a a r  d e 
o u d e r s  l u i s t e r e n ’
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Plezier en leren, 
voor mij horen 

ze bij elkaar

Roler is specialist in professionals voor het onderwijs 

en openbaar bestuur. Wij geven vorm aan flex op een 

manier die recht doet aan het grote maatschappelijke 

belang ervan. Heeft uw school te maken met een lera-

rentekort? Dan kunnen wij zorgen voor gekwalificeerde 

invallers. Want Roler geeft organisaties schaalkracht 

met oplossingen op het gebied van in-, uit- en door-

stroom. Waardoor u kunt blijven meebewegen met 

wat speelt.

Wilt u weten wat schaalkracht  

voor u kan betekenen? Kijk 

op roler.nl of neem contact op 

met Taner Celik, Commercieel 

Directeur; tanercelik@roler.nl  

of 088 330 22 00. 

Wij maken graag kennis met u.
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zorg kun je alleen in stand houden als je extra handen 
in de groep hebt. Wij kunnen dubbele bezetting reali-
seren in de groepen. Niet doorlopend, maar een paar 
uur per dag of per week, afhankelijk van de samenstel-
ling van die klas. Bijvoorbeeld: we hebben meisje met 
een zwaardere vorm van autisme. Voor haar komt er 
iedere ochtend een speciale onderwijskracht in de klas.” 
Verschillen tussen kinderen maken de (leer)omgeving 
rijker, vindt Merkx. “Kinderen ervaren dat niet iedereen 
geboren is met gelijke talenten. Daarmee leren omgaan 
maakt je tot een volwaardiger mens. Natuurlijk is het 
soms zwaar voor de leerkracht, zeker bij een volle klas 
van 32 leerlingen. Maar voor de leerkracht is de zorg-
leerling niet de lastigste leerling. Dat zijn de originele 
stouterds van wie de ouders niet willen weten dat het 
een stouterd is. Die mopperen op de juf als er iets aan 
de hand is en komen verhaal halen als hun kind straf 
heeft gekregen.”
Een andere zorg van Merkx is dat de gemeente zich 
steeds meer terugtrekt. “Toen wij nieuwe huisvesting 
kregen, hebben we daarin meteen ruimte willen cre-
eren voor de opvang van kinderen die anders naar 
het speciaal (basis)onderwijs zouden gaan. Je zou den-
ken dat de gemeente daarin extra wil investeren, het 
bespaart tenslotte geld. Maar daar is weinig van terecht 
gekomen. Dat zie je vaker. Als het goed gaat stopt men 
met de facilitering, terwijl je juist dan je handen er niet 
vanaf moet trekken.” Merkx vindt het jammer dat er 
veel negatieve geluiden zijn over Passend onderwijs. 
“Passend onderwijs is niet mislukt. Het staat of valt met 
de acceptatie van leerlingen met specifieke leerbehoef-
ten door iedereen: de andere leerlingen, de ouders, de 
leraren, de schoolleiding. Onderwijs doe je met je hart.”

Zorg op maat
Uitgangspunt van Passend onderwijs is dat een kind 
wordt ingeschreven waar het wordt aangemeld. 
Vervolgens kijkt de school welk onderwijszorgarran-
gement het meest passend is. Maar deze route is niet 
echt gangbaar, zo blijkt uit de ledenpeiling van de AVS. 
Negentig procent van de schoolleiders schrijft een kind 
niet meteen in, maar voert eerst een kennismakingsge-
sprek en/of bespreekt de zorgvraag eerst in het team. 
In haar reactie op de uitkomst van de ledenpeiling zegt 
AVS-voorzitter Petra van Haren dat het zorgelijk is dat 
niet wordt voldaan aan de zorgplicht en ouders nog 
steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Maar een kennismakingsgesprek is in het belang van 
het kind, vinden veel respondenten. “Als een kind met 
een zorgbehoefte bij ons wordt aangemeld voor groep 
1, dan gaan wij na met de voorschool en de ouders wat 
het beste is”, zegt Rainier Antonie, intern begeleider op 
de Koningin Beatrixschool in De Meern. “We willen het 
kind goed begeleiden en ook ouders willen een goed 
beeld van wat de school kan bieden. Dan kunnen we 

ook gericht een arrange-
ment aanvragen bij het 
samenwerkingsverband, 
als dat nodig is.” Ook 
ouders die ontevreden 
zijn met de huidige school 
van hun kind en daarom 
het kind op de Koningin 
Beatrixschool willen 
inschrijven, krijgen een 
kennismakingsgesprek. 
“Ouders moeten goed 
weten hoe onze school 
is ingericht. Stel dat hun 
kind gedragsproblemen 
heeft en in een combi-klas 
zit. Wij hebben ook combi-
klassen, dus dat moeten 

ouders dan wel weten. Maar we laten mensen altijd 
rondkijken en helpen ouders altijd verder. Er is veel 
expertise in ons samenwerkingsverband en bij sommige 
problemen, fysieke beperkingen of een ziekte, kunnen 
we ook externe expertise inschakelen.” Ook Antonie 
vindt Passend onderwijs een goede zaak. “Hiervoor 
was ik ambulant begeleider. Dan kwam ik voor één 
kind, maar ik zag er zo al zes die mijn hulp ook zouden 
kunnen gebruiken. Je kunt nu meer kinderen zorg op 
maat bieden.”

Meer vrijheid
Naast de AVS heeft afgelopen maand ook het Algemeen 
Dagblad samen met DUO Onderwijsonderzoek een 
onderzoek naar Passend onderwijs uitgevoerd. Hierin 
uiten leraren hun zorgen over de invoering. Ook de 
Kinderombudsman rapporteert dat Passend onderwijs 
de problemen die hij eerder signaleerde niet heeft opge-
lost. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de 
uitvoerbaarheid van Passend onderwijs. Staatssecretaris 
Dekker is niet verbaasd is dat veel leraren het nieuwe 
systeem ingewikkeld vinden, maar noemt het goed 
dat de ‘Chinese muren’ tussen het speciaal en het 
regulier onderwijs zijn weggehaald en dat scholen nu 
meer vrijheid hebben de zorg aan hun leerlingen goed 
te  organiseren. _

achtergrond

‘a l s  e e n  k i n d  m e t  e e n 
z o r g b e h o e f t e  b i j  o n s  w o r d t 
a a n g e m e l d ,  g a a n  w e  e e r s t 
n a  m e t  d e  vo o r s c h o o l  e n  d e 
o u d e r s  w at  h e t  b e s t e  i s ’
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Directeur	Theo	Merkx:	“Voor	
de	leerkracht	is	de	zorgleerling	
niet	de	lastigste	leerling.	Dat	
zijn	de	originele	stouterds	van	
wie	de	ouders	niet	willen	weten	
dat	het	een	stouterd	is.”
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zin  en  o nzin  va n  in t er n at i o n a l e  o n d erw i j s b eo o r d el in g

Het	‘Program	for	International	Student	

Assessment’,	beter	bekend	als	PISA,	wordt	

om	de	drie	jaar	afgenomen	bij	15-jarigen	in	de	

hele	wereld	voor	taal,	wiskunde	en	science.	

Veel	regeringen	kijken	naar	de	scores	als	een	

officiële	uitspraak	over	hun	onderwijssysteem.	

Maar	critici	vinden	PISA	gebrekkig	en	stellen	

dat	de	resultaten	niet	serieus	moeten	worden	

genomen.	Twee	onderwijsgrootheden	

belichten	de	controverse	en	vragen	zich	af	

in	hoeverre	PISA	moet	worden	behouden.

tekst pasi sahlberg en andy hargreaves

vertaling monique westland

De toren van PISA

Sinds het jaar 2000 is het voor de meeste ontwikkelde 
landen mogelijk om de kennis en de vaardigheden van 
hun 15-jarige studenten in taal, wiskunde en science te 
vergelijken in de periodieke PISA-testen. De test heeft een 
enorme invloed op het nationale onderwijsbeleid. Veel 
landen waarvan de prestaties daalden, raakten in een 
‘PISA-shock’. Ze pasten hun beleid drastisch aan om hun 
klassement en kwaliteit te verhogen.

visie

wankelt

Met de toegenomen invloed van deze internationale 
beoordeling van de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) namen ook de scepti-
sche stemmen die de aard en gevolgen van deze test aan 
de kaak stelden toe. PISA heeft de laatste jaren felle kri-
tiek gekregen. Vorig jaar schreven tientallen onderzoe-
kers en academici uit de hele wereld een open brief aan 
PISA-directeur Andreas Schleicher, om hem aan te sporen 
PISA op te schorten tot er een beter alternatief is.

Foto:	Hans	Roggen
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bedrijven zien commerciële mogelijkheden in de ver-
koop van PISA-achtige instrumenten voor gebruik op 
scholen. En tot slot beweren sommige experts dat er 
grote technische gebreken zijn bij items die deel uit-
maken van PISA-tests: met de manier waarop de tests 
worden uitgevoerd, met het gebruik/misbruik van sta-
tistische technieken om landen te rangschikken en hoe 
de onderzoeksgroepen worden samengesteld in som-
mige landen (vooral in Azië).
We zijn het eens met deze kritiek op PISA. In onderwijs-
kundige en morele termen helt de toren van PISA niet 
alleen over, maar is er gevaar dat hij omvalt. Maar PISA 
heeft ook veel goede dingen gerealiseerd voor studen-
ten, scholen en verenigingen over de hele wereld. Dit 
moet niet alleen erkend worden, maar ook behouden.

Mondiale vorming Hoe zou mondiale vorming 
er uitzien als PISA nooit was gelanceerd? Er zouden, 
zoals in de jaren negentig van vorige eeuw, een aantal 
landen zijn die ten onrechte geloofden dat hun oplei-
dingssystemen de beste in de wereld zijn en bepalend 
voor andere landen.
Was het niet juist door landen die niet succesvol waren 
in PISA – inclusief de Verenigde Staten en Engeland – dat 
het makkelijker werd om wereldwijd meer marktconcur-
rentie tussen scholen mogelijk te maken, om een minder 
theoretische opleiding voor leraren te plannen en te wer-
ken aan een meer gestandaardiseerd curriculum?

Er is bijvoorbeeld een catastrofale daling van de Zweed-
se onderwijsprestaties in PISA sinds de introductie van 
commerciële privéscholen. Het heeft Zweden verwij-
derd van de hoog presterende andere Scandinavische 
landen. Het land werd in de richting van Engeland 
en de Verenigde Staten gestuurd, met een minder 
rechtvaardig systeem en stagnerende prestaties van 
leerlingen. PISA maakte de bevolking ervan bewust. 
De politieke oppositie tegen deze hervormingen had 
grote invloed op de recente regeringswisseling in Zwe-
den. Dit zou niet gebeurd zijn zonder PISA. Maar was 
het niet door hun herhaalde hoge prestaties bij PISA, 
dan zou niemand ooit hebben gehoord of in staat zijn 
geweest de sociale en educatieve kenmerken van Fin-
land en Canada te waarderen. Wij niet en ook niet de 
academici die de petitie tegen PISA hebben getekend.
In de wereldwijde campagne om de status en kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren levert Finland ons oplos-
singen: streng leraren selecteren en trainen, veel waar-
dering van de politiek en de rest van de samenleving, de 

Wat als driekwart van de Amerikaanse scholieren vrijwil-
lig dagelijks na school lessen zou volgen om hun kennis 
over wiskunde, taal en science te vergroten? En dat Ame-
rikaanse studenten daarbij meer dan twee uur per dag 
aan huiswerk zouden besteden met betrekking tot deze 
vakken? Dit is wat in Shanghai, Singapore en Zuid-Korea 
gebeurt. De Verenigde Staten lopen hier tegenaan wan-
neer het doel is steden en landen te verslaan in de inter-
nationale studentenonderzoeken.
De toren van PISA wankelt. Maar in tegenstelling tot som-
mige van onze collega’s, zullen wij niet blij zijn wanneer 
deze toren uiteindelijk omvalt.

Bezwaren Critici hebben drie bezwaren. Ten eerste 
heeft de PISA-ranking van landen negatieve gevolgen 
voor schoolsystemen. Het is een overwaardering van 

v e e l  l a n d e n  w a a r v a n  d e 
p r e s tat i e s  d a a l d e n ,  r a a k t e n 
i n  e e n  ‘ p i s a - s h o c k ’

Pasi	Sahlberg	(links)	is	gastprofessor	aan	de	Harvard	Graduate	School	of	
Education	en	auteur	van	Finnish	Lessons	2.0.	Andy	Hargreaves	(rechts)	is	
hoogleraar	aan	de	Lynch	School	of	Education	en	aan	de	Carroll	School	of	
Management	van	het	Boston	College	en	co-auteur	van	Uplifting	leadership.	
Ze	vinden	dat	PISA	ook	veel	goede	dingen	heeft	gerealiseerd.

gestandaardiseerde tests en het versmalt leren tot wat 
makkelijk gemeten kan worden. Ten tweede: de OESO 
en dus ook PISA bevoordelen de economische belangen 
in het openbaar onderwijs. Allianties van wereldwijde 

29k ader prim air ok tober 2015



1000-21-4000-2339 AVS KP 2015-2016-1 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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Adviseren en begeleiden bij ernstige school-
plaatsingsproblemen, onenigheid over het 
schoolplaatsingsaanbod en/of de geboden 
ondersteuning van leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Daarnaast zijn de on-
derwijsconsulenten inzetbaar voor het vinden 
van een passende onderwijsplek voor kinderen 
die langer dan vier weken thuiszitten.

Voor leerlingen die inzet vanuit de zorg nodig 
hebben op school en daar problemen bij 
ondervinden, zijn onderwijszorgconsulenten 
beschikbaar. Zij kunnen ondersteunen bij de 
ontwikkeling van een onderwijszorgarrange-
ment, wanneer school en ouders daar onder-
ling niet uitkomen. 

Postbus 19521
2500 CM Den Haag
T 070 312 28 87
E info@onderwijsconsulenten.nl
I  www.onderwijsconsulenten.nl 

ONDERWIJS
consulenten
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De draadloze spraakversterker voor leerkrachten
Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor. 
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die 
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website.
www.dynamicsoundfield.nl

Vergoeding UWV

GRATIS proef
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visie

verwachting om samen te werken en om het grootste deel 
van het curriculum zelf te schrijven in samenwerking 
met collega’s. Noch in Finland noch in Canada worden 
leerlingen meedogenloos leerjaar na leerjaar, vak na 
vak, getest. Deze landen vermijden concurrentie bij de 
inschrijving, door testscores en financiële middelen.
De OESO heeft veel meer gedaan dan wijzen op de ver-
schillen in globale prestaties. Het is uitgegroeid tot een 
sterke voorstander van rechtvaardig, kwaliteitsvol onder-
wijs door de beleidsmakers daarop te wijzen. Het zet 
equity hoog op de hervormingsagenda. Zonder de data die 
PISA over de jaren heeft gegenereerd, zouden billijkheid, 
rechtvaardigheid en kwaliteit geen deel uitmaken van 
de onderwijsbeleidsgesprekken in de landen die te lijden 
hebben gehad onder onbillijke onderwijssystemen, met 
inbegrip van de Verenigde Staten.

Geloofwaardigheid Hierdoor verdient PISA het 
om te blijven bestaan. Maar er wordt niet genoeg gedaan 
om landen te ontmoedigen overhaaste en wanhopige 
maatregelen te nemen om tot de top van de PISA-rankings 
te komen. In plaats daarvan worden pakketten van PISA-
testen nu verkocht aan scholen, districten en hele landen, 
om leraren en scholen te dwingen tot teaching to the test. 
Zonder oog voor het eigen vermogen of voor de kwali-
teit van de school, zonder respect voor de integriteit en 
de geloofwaardigheid van PISA. Onbedoeld effect is dat 
scholen die succesvol zijn in de OESO, zoals in Shanghai 
of Finland, sterk worden gewaardeerd en zwakker preste-
rende scholen in zwakker presterende landen als Turkije 
of Chili veracht.
Of de toren van PISA een nuttig baken voor beleidsma-
kers zal blijven of zal omvallen, hangt ook af van de mate 
waarin regeringen en de wereldwijde onderwijsgemeen-
schap PISA zullen blijven beschouwen als een betrouw-
baar instrument dat immuun is voor commerciële en 
ideologische interesses. Sinds het begin van PISA heeft de 
OESO het toevertrouwd aan internationale consortia van 
professionele organisaties. Zij controleerden hoe PISA-
tests werden ontworpen, hoe gegevens werden verzameld 
en de resultaten geanalyseerd.
In december 2013 echter werd de onderwijsuitgever 
McGraw-Hill Education geaccrediteerd door de OESO als 
een exclusieve beheerder van de PISA-testen voor scholen 
in de Verenigde Staten. Een jaar later verleende de OESO 
Pearson – een ander mondiaal vormingsbedrijf – het 
contract om te definiëren wat zal worden onderzocht in 

PISA 2018. Door particuliere bedrijven toe te laten deze 
tests te ontwerpen en hen toegang te laten hebben tot de 
globale gegevens over studenten en leraren, komt PISA 
dicht bij de scheidslijn tussen enerzijds het commercieel 
belang voor uitgebreide markten en anderzijds de neutra-
le, betrouwbare en onafhankelijke meting van de gezond-
heid van het onderwijs.

Bovendien worden, met twijfelachtige methoden, steeds 
meer – voornamelijk Aziatische – landen en steden toe-
gevoegd aan de top van PISA, waardoor neerwaartse druk 
wordt uitgeoefend op de eerdere hoogste presteerders. 
Zij beginnen dan weer met het kopiëren van deze nieuwe 
Aziatische voorbeelden, ondanks dat deze over het alge-
meen zwak staan op het vlak van sociale gelijkwaardig-
heid en het organiseren van speciaal onderwijs.
De toren die ooit recht stond, wordt ideologisch gevaar-
lijk scheef geduwd.

Welbevinden Tenslotte, als landen van elkaar leren, 
dan zijn PISA en andere onderzoeken niet de enige die 
tellen. Andere indicatoren, zoals het welbevinden en 
de naleving van mensenrechten, die een aantal landen 
buiten Azië (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk) bij-
zonder goed voor elkaar hebben, moeten ook worden 
overwogen.
PISA toont aan de Verenigde Staten dat de huidige rich-
ting van onderwijsbeleid gericht op concurrentie, stan-
daardisatie, meten en privatisering van het openbaar 
onderwijs, verkeerd is. Ons doel moet niet zijn om PISA 
neer te halen, maar om iets overeind te krijgen waardoor 
we ons aan de hand van een aantal criteria op een eerlijke 
en transparante manier kunnen identificeren. En waar-
van we kunnen leren van de echte goede voorbeelden die 
sterk zijn: rechtvaardig en uitmuntend, de menselijke 
ontwikkeling volgend. _

Dit	artikel	werd	eerder	gepubliceerd	in	de	Washington	Post	

en	in	het	ESHA-magazine	(www.esha.org/eshamagazine).

s av e  t h e  d at e :  e s h a - c o n f e r e n t i e  2 0 1 6
Autoriteiten	op	onderwijsgebied	zelf	aan	het	woord	horen	en	schoolleiders	uit	heel	Europa	ontmoeten?	De	AVS	organiseert	

van	19 tot en met 21 oktober 2016	de	tweejaarlijkse	ESHA-conferentie	in	Maastricht.	ESHA	(European	Schoolheads	

Association)	is	de	Europese	koepelorganisatie	van	schoolleiders	en	beleidsmakers.	Inschrijven	voor	de	conferentie	kan	

vanaf		half	januari	2016.	Meer	informatie	volgt	op	www.esha.org	en	www.avs.nl.

n o c h  i n  f i n l a n d  n o c h  i n 
c a n a d a  w o r d e n  l e e r l i n g e n 
m e e d o g e n lo o s  l e e r j a a r  n a 
l e e r j a a r ,  v a k  n a  v a k ,  g e t e s t
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Een voedingsbeleid werkt
Het Voedingscentrum heeft voor 

basisscholen een aantal handige 

handvatten ontwikkeld om sa-

men met ouders aan de slag te 

gaan voor een gezonde school. 

Hoe wandel je als school dan 

naar zo’n gezondere eetomgeving? Heel simpel: 

met een voedingsbeleid. In het voedingsbeleid 

verwoordt de school wat zij verstaat onder gezonde 

voeding en waarom zij gezonde voeding aan-

raadt en handhaaft. Het Voedingscentrum heeft 

voorbeeldbeleid gemaakt dat scholen eventueel 

direct kunnen overnemen. Daarna is het vooral een 

kwestie van doen, implementeren en uitdragen. 

Het Voedingscentrum geeft daarin graag advies en 

helpt mee met oplossingen.

Dan krijgen ze écht iets mee
Ieder kind wil later groot en sterk worden en iedere 

ouder wil het beste voor zijn kind. Daarom is het 

Geen rommel in de trommel
De eerste hap naar een 
gezonde school

alleen al veel logischer om te kiezen voor een 

gezonde – wij vinden eigenlijk ‘normale’ –  pauze-

hap, traktatie of lunchtrommel boordevol lekkere, 

goede keuzes. Kijk op onze site voor allerlei leuke 

voorbeelden.

Als er één smulpaap over de dam is…
‘Kinderen doen elkaar na. Als steeds meer 
kinderen met gezond eten en gezonde 
traktaties naar school komen dan is het dus 
slechts een kwestie van tijd voordat gezonde 
voeding de norm wordt.’

Al vanaf jonge leeftijd leggen we 
de basis voor een gezond eet- en 
leefpatroon. Niet alleen de ouders, 
maar ook school kan haar steentje 
bijdragen als het gaat om de 
gezondheid van een kind. Voor nu 
en later. Met een voedingsbeleid 
bijvoorbeeld. Doen jullie mee?

Meer informatie?

Ga naar voedingscentrum.nl/
basisonderwijs

Dorstlessers!

Wat? Water, lauwe thee (zonder suiker)
Waarom? Je lichaam heeft vocht nodig. 
Water en thee bevatten geen calorieën.
Extra smaak: voeg een sinaasappel-
schijfje toe. Of kies vruchtenthee.

Zin in iets lekkers 

Wat? Fruit en snackgroenten. Zoals: appel, 
peer, kiwi, meloen, aardbei, druiven, man-
darijn. Handige groenten zijn worteltjes, 

komkommer, paprika of snoepto-
maatjes. 
Waarom? Bevat voedingsvezels, 
vitaminen en minderalen die je 
lichaam nodig heeft. Daarbij halen 
kinderen zo makkelijker de beno-
digde 150-200 gram groenten en 
twee stuks fruit per dag. 
Extra leuk: serveer in een vrolijk 
bakje.

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

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Arie Slob,	fractie-

voorzitter	en	woordvoerder	po,	vo	en	mbo	van	de	ChristenUnie	in	

de	Tweede	Kamer.

politieke column

traag internet
Lesgeven	zonder	internet,	je	kunt	het	je	

bijna	niet	meer	voorstellen.	Leraren	maken	

dankbaar	gebruik	van	de	mogelijkheden	van	

het	digibord	in	de	klas.	Het	is	beter	mogelijk	

geworden	om	leerlingen	individueel	een	

passend	lesaanbod	te	geven	en	didactische	

toetsen	af	te	nemen.	Dat	is	goed	toepasbaar	

bij	kinderen	met	leerachterstanden,	maar	

ook	bij	leerlingen	die	extra	uitdaging	nodig	

hebben.

Voor	veel	scholen,	vooral	in	het	buitenge-

bied,	is	dit	helaas	niet	vanzelfsprekend.	

Zij	moeten	het	doen	met	een	trage	of	weg-

vallende	internetverbinding,	bijvoorbeeld	

via	een	telefoonlijn.	Ongeveer	900.000	

leerlingen	in	het	primair	onderwijs	dreigen	

de	komende	jaren	in	deze	situatie	terecht	

te	komen.	De	verschillen	tussen	provincies	

zijn	groot:	in	Friesland	heeft	bijvoorbeeld	

42	procent	van	de	scholen	geen	toegang	

tot	een	snelle	verbinding.

In	mei	van	dit	jaar	stelde	de	ChristenUnie	

hierover	al	Kamervragen	aan	staatssecre-

taris	Dekker	van	Onderwijs	en	minister	

Kamp	van	Economische	Zaken.	Iedere	

school	in	Nederland	moet	toegang	heb-

ben	tot	snel	internet.	Opvallend	is	dat	in	

het	Bestuursakkoord	primair	onderwijs	

afspraken	staan	over	het	gebruik	van	

digitale	leermiddelen.	Een	goed	voorbeeld	

is	de	afspraak:	“90	procent	van	de	scholen	

gebruikt	in	2020	dagelijks	digitaal	leermate-

riaal	in	het	primair	proces.”	Voor	honderden	

scholen	is	het	welhaast	onmogelijk	om	te	

voldoen	aan	deze	vereisten.

Het	is	echter	onwenselijk	dat	onderwijs-

geld	wordt	ingezet	voor	investeringen	in	

snel	internet.	Ik	heb	daarom	voorgesteld	

om	regionaal	samenwerking	te	zoeken.	

Bedrijven	en	huishoudens	willen	immers	

ook	overstappen	op	snel	internet,	bij	

voorkeur	via	glasvezel.	Het	is	niet	alleen	

een	noodzaak	voor	het	onderwijs,	maar	ook	

voor	de	economie	en	leefbaarheid	in	heel	

Nederland.

In	de	reactie	van	beide	bewindslieden	wordt	

erkend	dat	snel	internet	op	scholen	van	

groot	belang	is.	Zij	erkennen	ook	dat	een	

downloadsnelheid	van	8Mbit	per	seconde	

(een	huidige	ADSL-verbinding)	te	mager	is	

om	een	hele	school	te	voorzien	van	goed	

internet.	Maar	een	echte	oplossing	bieden	

zij	helaas	nog	niet.	En	dus	moeten	veel	lera-

ren	het	nog	doen	met	haperende	video’s	en	

kunnen	zij	slechts	een	paar	computers	met	

internet	gebruiken.

Er	is	dus	werk	aan	de	winkel.	De	Christen-

Unie	heeft	opnieuw	Kamervragen	gesteld,	

naar	aanleiding	van	de	oproep	van	de	

PO-Raad	in	augustus	om	werk	te	maken	van	

sneller	internet.	De	sectororganisatie	meldt	

dat	de	oproep	effect	heeft:	verschillende	

internetaanbieders,	decentrale	overheden	

en	deskundigen	hebben	zich	gemeld	om	

werk	te	maken	van	snellere	verbindingen.	

Ik	zal	dit	najaar	de	bewindspersonen	

ook	in	de	debatten	opnieuw	vragen	naar	

oplossingen,	zodat	iedere	leraar	het	beste	

lesaanbod	tot	zijn	of	haar	beschikking	heeft	

en	iedere	leerling	zich	goed	kan	ontwik-

kelen.	Dat	moet	immers	op	iedere	school	in	

Nederland	beschikbaar	zijn! _

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

e e n  d o w n lo a d s n e l h e i d  v a n  8 m b i t  p e r 
s e c o n d e ,  e e n  h u i d i g e  a d s l - v e r b i n d i n g , 
i s  t e  m a g e r  o m  e e n  h e l e  s c h o o l  t e  vo o r z i e n 
v a n  g o e d  i n t e r n e t

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

Foto:	Rufus	de	Vries/ChristenUnie
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Van	de	AVS

Nieuwe medewerker
Vera	Ruitenberg	(v.ruitenberg@avs.nl)	is	

per	1	september	2015	in	dienst	getreden	

als	programmamanager	AVS	Centrum	

Educatief	Leiderschap.	Zij	volgt	daarmee	

Margriet	van	Ast	op.	Voorheen	werkte	Vera	

als	beleidsadviseur	HRM	bij	COG	(Christelijk	

Onderwijs	Groep	Vallei	&	Gelderland-

Midden)	in	Ede,	de	overkoepelende	

organisatie	van	ROC	A12	(MBO),	Arentheem	

College	(VO),	CSV	(VO)	en	Upgrade	(contractonderwijs).

p u b l i c at i e s

Goed onderwijs Goede MR 
geactualiseerd

In	de	AVS-publicatie	Goed	onderwijs	Goede	MR	is	de	

recente	aanpassing	van	de	Wet	Medezeggenschap	

Scholen	(WMS)	verwerkt.	Deze	wetswijziging	is	met	

ingang	van	1	augustus	2015	van	kracht.

Het	geactualiseerde	boekje	is	te	bestellen	via	

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod.

Wat is er veranderd bij het toekennen van bevallingsverlof?
tekst jan stuijver

Enkele bepalingen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn 
per 1 januari 2015 gewijzigd. Daarmee wil de regering 
het gebruik van verlofrechten en de mogelijkheid van 
aanpassing van de arbeidsduur verbeteren. In onderling 
overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler 
gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden 
en het aanpassen van arbeidstijden. Over de wijzigingen 
bij het bevallings- en ouderschapsverlof krijgt de AVS 
Helpdesk veel vragen.

Tot	1	augustus	2015	gold	artikel	8.2,	lid	6	CAO	PO	2014-2015.	Per	

1	augustus	2015	is	dit	artikel	vervallen.	Eigenlijk	zou	artikel	8B.1,	lid	

3	per	deze	datum	in	werking	treden.	Door	de	invoering	van	vakantie-

opbouw	is	dit	artikel	echter	in	strijd	met	wat	in	artikel	3:4	WAZO	is	

opgenomen.	Artikel	8B.1,	lid	3	treedt	dus	niet	in	werking	op	1	augus-

tus	2015	maar	komt	ook	te	vervallen.	Op	grond	van	artikel	3:4	WAZO	

moet	al	het	vakantieverlof	dat	samenvalt	met	zwangerschaps-	en/of	

bevallingsverlof	worden	gecompenseerd.

Dat	betekent	dat	werknemers	tot	1	augustus	2015	verlof	gecompen-

seerd	krijgen	op	grond	van	artikel	8.2,	lid	6	CAO	PO	en	na	1	augustus	

krijgen	zij	alle	vakantiedagen	vergoed	die	samenvallen	met	het	

zwangerschaps-	en	bevallingsverlof.

Sinds	1	januari	2015	kan	de	laatste	periode	van	het	bevallingsverlof	

in	delen	worden	opgenomen.	Het	gaat	om	het	verlof	dat	overblijft	na	

zes	weken	na	de	datum	van	de	bevalling.	Dit	deel	van	het	verlof	kan	

gespreid	worden	opgenomen	over	een	periode	van	maximaal	dertig	

weken.	De	totale	duur	van	het	verlof	verandert	hierdoor	niet.

De	uitkering	en	de	manier	van	uitbetaling	blijft	hetzelfde.	Het	UWV	

betaalt	de	uitkering	uit	alsof	het	verlof	in	een	aaneengesloten	

	periode	wordt	opgenomen.

Uiterlijk	drie	weken	na	het	begin	van	het	bevallingsverlof	moet	

de	aanvraag	voor	gespreid	opnemen	aangevraagd	worden	bij	de	

werkgever.	De	werkgever	moet	binnen	twee	weken	met	een	verzoek	

instemmen.	Er	mag	geweigerd	worden	als	de	organisatie	ernstig	in	

de	problemen	komt.

Het	bevallingsverlof	van	moeders	bij	een	langdurige	ziekenhuis-

opname	van	haar	pasgeboren	kind	is	verlengd.	Een	moeder	krijgt	

de	gelegenheid	om	na	de	ziekenhuisopname	haar	kind	tien	weken	

thuis	te	verzorgen.	Het	huidige	zwangerschaps-	en	bevallingsverlof	

van	zestien	weken	is	in	die	gevallen	niet	afdoende.

Als	een	moeder	overlijdt	bij	de	geboorte	of	tijdens	het	bevallings-

verlof	gaat	het	bevallingsverlof	van	de	moeder	over	naar	haar	

partner.	Op	die	manier	is	een	pasgeboren	kind	verzekerd	van	de	

zorg	van	een	ouder.

Kijk	voor	de	veranderingen	op	het	gebied	van	ouderschapsverlof	

op	www.avs.nl/helpdesk/vraagvandemaand.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	

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

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

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.

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

Anculus: nieuwe AVS 
Voordeelpartner

Anculus, specialist op het gebied 
van vastgoed en facilitaire 
dienstverlening voor onderwijs 
en kinderopvang, is een nieuwe 
voordeelpartner van de AVS. 

AVS-leden krijgen 5 procent korting op het uurtarief als 
zij ondersteuning van Anculus inroepen.

Zowel	onderwijs	als	kinderopvang	hebben	te	maken	met	sterk	

veranderende	omstandigheden	zoals	krimp	van	het	aantal	leerlin-

gen	en	steeds	krapper	wordende	budgetten.	Anculus	ondersteunt	

onderwijs	en	kinderopvang	organisaties	bij	efficiencyverbetering	en	

het	verbeteren	van	de	doelmatigheid,	waardoor	een	reductie	van	de	

uitgaven	wordt	gerealiseerd.	Door	een	duidelijke	koers,	het	anders	

inrichten	en/of	het	versterken	van	de	inkoopfunctie	(aanbesteding).	

De	dienstverlening	van	Anculus	richt	zich	op	de	totale	bedrijfsvoe-

ring	van	de	ondersteunende	diensten.	Van	strategische	beleids-

plannen	naar	implementatie	en	uitwerking	tot	en	met	de	dagelijkse	

beheeractiviteiten.

Meer	informatie:	www.avs.nl/avsvoordeel	of	www.anculus.nl

Of	bel/mail	voor	een	vrijblijvend	kennismakingsgesprek	met	

Anculus,	tel.	040-2462357,	info@anculus.nl.

p r o f e s s i o n a l i s e r i n g

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

Deelnemende	schoolleiders	kunnen	ook	kennis	maken	met	de	

digitale	platforms	voor	informeel	leren	en	andere	instrumenten	

ontdekken	die	bijdragen	aan	blijvende	professionalisering.	

Tijdens	de	bijeenkomsten	kunnen	schoolleiders	speeddaten met	

de	verschillende	aanbieders	van	professionaliseringsaanbod	en	

worden	er	flitssessies	gegeven	over	de	verschillende	onderwerpen.

De	middagen	hebben	een	informeel	karakter.	Het	AVS	Centrum	

Educatief	Leiderschap	zal	samen	met	enkele	samenwerkings-

partners	een	aantal	opleidingen	en	leergangen	presenteren.

Data en locaties
•	8	oktober	Rotterdam

•	15	oktober	Eindhoven

•	12	november	Assen

De	bijeenkomsten	vinden	plaats	van	13	tot	17	uur.

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

schoolleidersregisterpoontour

Zie	pagina	37	voor	het	door	SRPO	gecertificeerde	

	professionaliseringsaanbod	van	de	AVS.

a v s  i n  d e  p e r s

Passend onderwijs en opvang 
asielzoekerskinderen

De	recente	ledenpeiling	van	de	AVS	waaruit	

blijkt	dat	80	procent	van	de	schoolleiders	

nog	knelpunten	bij	de	invoering	van	

Passend	onderwijs	ervaart,	trok	begin	sep-

tember	veel	media-aandacht,	waaronder	

Radio	1,	BNR	Nieuwsradio	en	De	Telegraaf	

en	verschillende	regionale	dagbladen.	

In	bijna	90	procent	van	de	gevallen	gaan	

scholen	niet	zomaar	over	tot	het	inschrijven	

van	leerlingen	als	ze	vinden	dat	de	beno-

digde	zorg	niet	in	huis	is.	AVS-voorzitter	

Petra	van	Haren:	“Ze	doen	dit	in	het	belang	van	het	kind,	maar	

voldoen	daarmee	niet	aan	de	zorgplicht.	Samenwerkingsverbanden,	

besturen	en	schoolleiders	mogen	een	kind	niet	weigeren,	ook	als	

er	in	eerste	instantie	niet	genoeg	handen	of	middelen	zijn.”	Van	

Haren	reageerde	op	9	september	in	het	Nederlands	Dagblad	op	

een	rapport	van	de	Kinderombudsman	waarin	geconcludeerd	wordt	

dat	Passend	onderwijs	nog	niet	overal	betekent	dat	kinderen	ook	

een	passende	vorm	van	onderwijs	kunnen	krijgen.	“Daar	waar	de	

school	met	ondernemerschap	en	lef	naar	oplossingen	zoekt,	wordt	

maatwerk	geboden.	Schoolleiders	zijn	vaak	maar	marginaal	betrok-

ken	bij	beleidsontwikkeling.	Hier	is	veel	te	

winnen.”

Veel	scholen	zijn	niet	voorbereid	op	de	

explosieve	vluchtelingenstroom.	Daarover	

sprak	de	AVS-voorzitter	op	15	september	

op	BNR	Nieuwsradio.	“Scholen	worden	

geconfronteerd	met	ontwortelde,	getrauma-

tiseerde	kinderen	die	de	taal	niet	spreken	

en	opeens	in	een	hele	nieuwe	cultuur	

terechtkomen.	Specifieke	methodes	en	les-

materiaal	zijn	voorhanden,	maar	er	is	meer	

nodig.	Deze	kinderen	hebben	veel	aandacht	nodig,	met	de	focus	

op	taal.”	Een	AVS-peiling	over	de	opvang	van	asielzoekerskinderen	

een	week	later	kwam	uitgebreid	in	het	nieuws.	BNR	Nieuwsradio,	

Radio	1	en	vrijwel	alle	landelijke	kranten	en	nieuwssites	besteed-

den	er	aandacht	aan.

35k ader prim air ok tober 2015



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

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses 
November	en	december	2015
Opleiding	/	leergang	/	training	/	masterclass	 (Start)datum	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Effectief	en	efficiënt	vergaderen***	(po	en	vo)	 4	november	 Tom	Roetert

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	De	toekomst	van	brede	scholen	en	integrale	kindcentra***	(po)	 27	november	 		Henk	Derks,	Peter	Vereijken,	Arie	van	Loon

•	Succesvol	onderhandelen***	(po	en	vo)	 2	december	 Tom	Roetert

•	Operationeel	werkgeverschap***	(po)	 2	december	 Jan	Stuijver

•	Zelfevaluatie	in	de	school***	(po	en	vo)	 9	december	 Jan	Stuijver

•	Opbrengstgericht	leiderschap**	(po	en	vo)	 10	december	 Jan	Jutten

•	Stimulerend	beoordelen,	het	gesprek***	(po	en	vo)	 10	december	 Tom	Roetert

(onder	voorbehoud)

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

het	land	om	schoolleiders	te	informeren	over	registreren,	her-

registreren	en	de	professionaliseringsthema’s.	Ze	krijgen	onder	

andere	zicht	op	het	aanbod	van	gecertificeerde	trainingen	en	

opleidingen,	waaronder	dat	van	het	AVS	Centrum	Educatief	

Leiderschap.	Zie	pagina	35	voor	de	data,	locaties	en	meer	

informatie.

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

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

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	Vera	Ruitenberg,	

programmamanager	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap,	via	

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

legenda schoolleidersregister po

*	 	Deze	opleidingen	zijn	gecertificeerd	
voor	basisregistratie.

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

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

Alle ingediende verzoeken van het professionalise-
rings aanbod van het AVS Centrum Educatief 
Leiderschap zijn gehonoreerd door het 
Schoolleiders register PO. 

Het	betreft	de	volgende	opleidingen	en	leergangen:

Basisregistratie
•	 	Opleiding	Schoolleider	Basisbekwaam

•	 	Opleiding	Schoolleider	Vakbekwaam	

Herregistratie
•	 	Leergang	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap

•	 	Leergang	Directeur	Integraal	KindCentrum	(IKC)

•	 	Leergang	Interim-management	

•	 	Leergang	Bildung	voor	schoolleiders

•	 	Leergang	Strategische	communicatie	&	PR

•	 	Leergang	Persoonlijk	leiderschap	

Meer	informatie,	zoals	voor	welke	professionaliserings-

thema’s	deze	leergangen	dekkend	zijn	bevonden,	staat	

op	www.avs.nl/professionalisering.	Ons	overige	aanbod	

(trainingen,	masterclasses)	is	ten	behoeve	van	de	

herregistratie	merendeels	gecertificeerd	voor	formeel	of	

informeel	leren.

minileergang (6 eendaagsen)

Opbrengstgericht leiderschap
Hoe	kunnen	we	de	opbrengsten	van	het	

onderwijs	duurzaam	verhogen	en	wat	

betekent	dit	voor	leiders?	Diverse	ele-

menten	van	leiderschap	hebben	een	

positief	effect	op	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	

en	het	verhogen	van	leeropbrengsten.	Opbrengstgerichte	leiders	

creëren	als	systeemdenkers	in	actie	een	context	waarin	leraren	zich	

voortdurend	ontwikkelen	om	hun	onderwijs	zodanig	te	verbeteren	

dat	het	leidt	tot	hogere	opbrengsten	voor	de	kinderen.	Centraal	

staat	de	vraag:	wat	doen	deze	leiders?

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie-

leiders,	ib’ers,	bouwleiders)	po	en	vo.	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Data: 10	december	2015,	14	januari,	18	februari,	10	maart,	14	april	

en	12	mei	2016	(serie	2)

4 eendaagsen

Theorie U
Otto	Scharmer	laat	in	zijn	U-theorie	

zien	dat	leidinggeven	gebaseerd	is	op	

het	verbinden	van	mensen	met	hun	ziel,	

hun	moreel	besef.	Wie	je	bent	als	leider	

of	leraar	speelt	een	belangrijke	rol.	We	kunnen	veel	leren	van	succe-

servaringen	en	fouten	die	we	maken.	Maar	in	een	tijd	waarin	giste-

ren	geen	leidraad	meer	is	voor	morgen,	is	deze	vorm	van	leren	

onvoldoende.	Om	de	omslag	te	maken	van	leren	uit	het	verleden	

naar	leren	van	de	toekomst	doorlopen	we	de	vijf	bewegingen	van	de	

U	en	maken	we	een	praktische	vertaalslag	naar	de	hedendaagse	

	uitdagingen	op	de	eigen	school.

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	

(locatieleiders,	ib’ers,	bouwleiders)	po	en	vo.	Ook	voor	mensen	

die	ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Data: 19	november	2015,	21	januari,	11	februari	en	17	maart	2016

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel 
bestuurder

Bestuurlijk	leidinggeven	is	vooral	strategisch	denken	en	handelen	in	

een	organisatie	die	voortdurend	verandert.	Deelnemers	leren	met	een	

herkenbare	eigen	stijl	om	te	gaan	met	alle	stakeholders,	het	intern	en	

extern	toezicht	en	de	medezeggenschap	(effectieve	inrichting).	Ook	

leren	ze	te	dealen	met	ogenschijnlijke	tegenstellingen	(standvastig	

zijn	of	meebewegen),	verantwoord	risico’s	te	nemen	en	te	reflecteren	

op	hun	eigen	handelen.	Een	strategisch	vraagstuk	uit	de	eigen	orga-

nisatie	staat	centraal.

Doelgroep: bestuurlijk	leidinggevenden	(eindverantwoordelijken)	

van	een	onderwijsorganisatie.

Data: 21	en	22	januari,	18	februari,	23	en	24	maart,	21	april,	19	en	

20	mei,	23	juni,	8	en	9	september,	12	en	13	oktober,	17	november	

en	15	december	2016	(nieuwe	serie)

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

eendaagse

Effectief en efficiënt vergaderen
Vaak	zijn	vergaderdeelnemers	te	

veel	of	te	lang	aan	het	woord.	

Afdwalen	van	het	onderwerp	

	bevordert	het	resultaat	bepaald	niet.	Deelnemers	leren	hun	

vergaderstijl	(en	die	van	anderen)	te	herkennen	en	verbeteren.

Doelgroep: voorzitters	van	vergaderingen	en	teamleden	die	meer	

willen	halen	uit	hun	vergaderingen.

Data: 4	november	2015	of	20	april	2016
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dagdeel | werkbijeenkomst

Nieuwe rollen en gedeeld 
leiderschap voor Passend 
onderwijs en jeugdhulp

Met	Passend	onderwijs	hebben	

schoolleiders	en	intern	begelei-

ders	een	belangrijke	rol	in	het	sig-

naleren	en	aanpakken	van	onderwijs-,	opvoed-	en	opgroeirisico’s.	

De	school	is	in	een	onderhandelingspositie	beland,	ten	opzichte	van	

het	eigen	schoolbestuur	en/of	samenwerkingsverband	en	ten	

opzichte	van	de	gemeente.	Schoolleider	en	ib’er	moeten	samen	het	

onderwijskundig	leiderschap	vormgeven,	ook	in	de	samenwerking	

met	externe		partijen	uit	jeugdhulp	en	veiligheid.	In	samenwerking	

met	de	LBBO	en	het	NJi.

Doelgroep: schoolleiders	en	intern	begeleiders	po,	in	koppels	

per	school

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

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

eendaagse

Pensioen in zicht, hoe voert u 
het gesprek met uw teamlid?

Als	directeur	van	een	school	is	het	

belangrijk	op	het	juiste	moment	het	

gesprek	aan	te	gaan	met	een	perso-

neelslid	dat	tegen	zijn	pensioen	aanloopt.	Wat	zijn	de	pensioen	regels	

op	dit	moment	en	hoe	leg	je	die	uit?	Hoe	wil	de	medewerker	de	laat-

ste	jaren	op	school	invullen?	Wil	hij/zij	eerder	stoppen	met	werken?	

Via	herkenbare	casuïstiek	krijgen	deelnemers	zicht	op	de	meest	voor-

komende	situaties.	In	samenwerking	met	pensioen	uitvoerder	APG.

Doelgroep: schoolleiders	po

Datum:	27	november	2015

2 eendaagsen

Masterclass Leren in de  
21e eeuw

De	educatieve	leeromgeving	van	een	basisschool	is	sterk	aan	het	

veranderen,	mede	door	de	opkomst	van	het	digitale	schoolbord,	

tablets	en	nieuwe	leerapplicaties.	Welke	keuzes	vraagt	dit	van	de	

school,	met	welke	consequenties?	Aan	bod	komen	het	organiseren	

van	werken	met	tablets,	interactieve	instructie,	nieuwe	digitale	

leermiddelen	en	datafeedback.	Ook	wordt	dieper	ingegaan	op	

digitale	didactiek,	visie	op	21e	eeuws	leren,	klassenmanagement	en	

leerkrachtvaardigheden.	In	samenwerking	met	Platform	L21.

Doelgroep: schoolleiders	po

Data: 12	en	26	november	2015	of	31	maart	en	7	april	2016

tweedaagse

Competentiegericht coachen
Het	vergroten	van	de	eigen	vaardig-

heden	in	competentiegericht	coa-

chen	vraagt	expliciete	aandacht.	

Voor	de	leidinggevende	is	het	daarbij	van	belang	om	te	zien	waar	de	

medewerker	staat	ten	opzichte	van	het	competentieprofiel	van	zijn	

of	haar	functie.	Met	uitgebreide	aandacht	voor	de	theorie	en	prak-

tijk	van	(competentiegericht)	coachen,	zoals	het	werken	met	ontwik-

kelingsplannen	en	het	spanningsveld	tussen	beoordelen	en	

stimuleren.	Een	van	de	zaken	die	centraal	staan	is	het	uitgaan	van	

talenten,	competenties	én	ambitie/passie.

Doelgroep: leidinggevenden,	ib’ers	en	ab’ers	die	tijdens	hun	

	taakuitoefening	medewerkers	coachen.

Data: 19	en	20	november	2015	of	31	maart	en	1	april	2016

eendaagse

Zelfevaluatie in de school
De	inspectie	gaat	in	het	toezicht	

steeds	meer	uit	van	zelfevaluatie	

door	schoolbesturen	en	scholen.	

Verantwoording	via	zelfevaluatie	is	een	planmatige	activiteit.	‘In	

hoeverre	is	een	school	de	school	die	zij	wil	zijn	of	zegt	te	zijn?’	is	

een	belangrijke	vraag	als	het	gaat	om	kwaliteitsbeleid,	positione-

ring	en	strategische	keuzes.	Met	onder	andere	aandacht	voor	meer-

voudige	publieke	verantwoording,	de	opbrengsten	van	

zelfevaluatie,	de	relatie	met	het	schoolplan	en	de	jaarplancyclus,	

vormen	van	zelfevaluatie	(zoals	collegiale	visitatie)	en	

ouderbetrokkenheid.

Doelgroep: directeuren	po	en	vo

Datum:	15	oktober,	19	december	2015,	10	maart,	8	juni	2016

tweedaagse

Diferenci, de wereld van 
verschillen (de basis)

Diferenci	is	gebaseerd	op	de	theorie	

van	Human	Dynamics,	over	funda-

mentele	verschillen	tussen	mensen.	

Die	verschillen	manifesteren	zich	in	de	manier	waarop	we	denken,	

leren,	communiceren,	omgaan	met	conflicten,	leidinggeven,	enzo-

voort.	Inzicht	in	onderliggende	patronen	maakt	het	mogelijk	om	

ongewenste	patronen	te	beïnvloeden,	zowel	individueel	als	op	

teamniveau.	Gericht	op	het	verkrijgen	van	inzicht	in	het	eigen	en	

andermans	functioneren	en	communiceren.	In	samenwerking	met	

Janssen	Training	&	Advies.

Doelgroep: leidinggevenden	in	po	en	vo

Data: 9	en	10	november	2015	of	16	en	17	maart	2016

Nieuw!
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leergang strategische communicatie & pr

Schaken op tien borden tegelijk

Een schoolleider is een schaap met vijf poten. Hij of zij 
heeft de regie op de communicatie in en over de school 
en is gesprekspartner voor diverse doelgroepen. Allerlei 
factoren kunnen invloed hebben op het imago van de 
school. “Alles onder controle hebben, is een illusie.”

tekst winnie lafeber

Aan	het	woord	is	Noud	Cornelissen,	eigenaar	van	bureau	

Cornelissen	Communicatie,	die	samen	met	de	AVS	en	mede-kerndo-

cent	Hans	Scholten	de	nieuwe	leergang	Strategische	communicatie	

&	PR	heeft	opgezet.	“De	rol	van	de	school	wordt	in	de	huidige	

samenleving	steeds	belangrijker,	omdat	andere	instituten,	zoals	

kerk,	postkantoor	en	buurtwinkels,	verdwijnen.	Met	deze	leergang	

richten	we	ons	op	het	‘sterker’	maken	van	schoolleiders,	zodat	

ze	voldoende	zijn	toegerust	in	deze	veranderende	samenleving.”	

Wanneer	spreek	je	van	een	‘goede	schoolleider’?	“Dat	is	iemand	die	

zichzelf	durft	te	laten	zien	en	beschikt	over	voldoende	vaardigheden	

en	zelfvertrouwen.	Alles	onder	controle	hebben,	is	een	illusie.	

Wel	is	belangrijk	dat	de	schoolleider	de	regie	heeft	en	een	goede	

gesprekspartner	is	voor	onder	andere	leraren,	ouders,	gemeente	en	

de	inspectie.”

Kernkwaliteiten Een	schoolleider	moet	dus	stevig	in	zijn	

schoenen	staan.	Daarom	begint	de	leergang	met	persoonlijk	

leiderschap.	“We	gaan	op	zoek	naar	de	kernkwaliteiten	van	een	

schoolleider.	Wat	voor	soort	leider	ben	je	en	wat	zijn	je	sterke	

punten?	Een	test	geeft	inzicht	in	wie	je	bent,	wat	je	drijfveren	

en	vaardigheden	zijn	en	hoe	je	handelt.	Ook	gaan	we	dieper	in	

op	het	thema	communicatief	leiderschap:	hoe	kom	ik	over	op	

anderen	en	welk	effect	heeft	dat?”	Andere	thema’s	zijn:	de	school	

als	bedrijf,	didactiek	en	nieuwe	technologie,	positionering	&	

marketingcommunicatie	en	media	&	crises.	Deze	blokken	worden	

gegeven	door	gerenommeerde	gastdocenten.

Communicatieplan In	het	laatste	blok	staat	leren	van	elkaar	

centraal.	Cornelissen:	“De	deelnemers	presenteren	aan	elkaar	

en	ook	aan	experts	uit	de	praktijk	het	communicatieplan	dat	

gebaseerd	is	op	een	analyse	van	hun	eigen	schoolsituatie.	Het	is	

de	bedoeling	dat	het	een	richtinggevend	en	actief	document	wordt	

voor	medewerkers	en	ouders.	Het	strategische	communicatieplan	

loopt	als	een	rode	draad	door	de	leergang.	Op	de	terugkomdag,	een	

half	jaar	later,	kijken	we	wat	er	allemaal	terecht	is	gekomen	van	het	

plan.”	Voor	het	schrijven	van	het	communicatieplan	wordt	gebruik	

gemaakt	van	het	Strategisch	communicatieframe,	een	model	van	

hoogleraar	communicatiewetenschap	Betteke	van	Ruler.

Leren	van	elkaar	is	ook	een	belangrijk	element	in	de	elektronische	

leeromgeving	die	is	opgezet	om	tijdens	de	leergang	vragen	met	

medecursisten	en	docenten	uit	te	wisselen.	Hans	Scholten:	“Dit	is	

een	soort	vraagbaak.	Deelnemers	kunnen	iets	aan	elkaar	toetsen.	

Ook	willen	we	hen	stimuleren	elkaar	te	leren	kennen	door	elkaar	te	

visiteren.	Een	kijkje	in	de	keuken	van	een	collega	is	heel	leerzaam.”	

Tijdens	de	leergang	bieden	de	kerndocenten	ook	een	telefonische	

helpdesk	aan,	bijvoorbeeld	bij	een	crisis	of	akkefietje	met	de	media.	

“Door	de	vertrouwde	en	veilige	sfeer	die	we	in	een	groep	creëren,	

ontstaat	meestal	ook	vanzelf	een	netwerkgroep.”

De	leergang	Strategische	Communicatie	&	PR	is	gecertificeerd	door	

het	Schoolleidersregister	PO	en	als	formeel	aanbod	opgenomen	

in	het	register	in	het	kader	van	de	herregistratie.	De	leergang	is	

	dekkend	bevonden	voor	de	profes-

sionaliseringsthema’s	‘Persoonlijk	

leiderschap’	en	‘In	relatie	staan	tot	

de	omgeving’	en	het	deelthema	

‘Organisatie	van	de	school’	(uit	Regie	

en	Strategie).

Doelgroep:	leidinggevenden	po

Data:	26	en	27	januari,	15	februari,	14	maart,	15	april,	24	mei,	24	

juni,	27	september	2016,	2	februari	2017

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

Nieuw!

Noud	Cornelissen	(links)	en	Hans	Scholten	zijn	de	kerndocenten	van	de	
nieuwe	leergang	Strategische	communicatie	&	PR.

Sociale media In	de	huidige	maatschappij	kunnen	diverse	

factoren	het	imago	van	de	school	beïnvloeden.	Cornelissen:	

“Ouders	stellen	hoge	eisen	en	hebben	dito	verwachtingen.	Ook	

hebben	ze	steeds	meer	kanalen,	bijvoorbeeld	via	sociale	media,	

om	zich	te	uiten.	Dit	kan	invloed	hebben	op	het	imago	van	de	

school.	In	de	leergang	gaan	we	dieper	in	op	de	invloed	van	sociale	

media.	Hoe	je	je	school	onder	de	aandacht	kan	brengen	bij	de	

belangrijkste	doelgroepen	en	hoe	je	omgaat	met	de	media	en	

crisissituaties.”
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voor: leraren, leerlingen, ouders

van: Stichting Kennisnet en ECP

wanneer: 10 t/m 17 oktober

waar: landelijk

wat: Codeweek

Belang van programmeren
De	Codeweek	omhelst	activiteiten	en	programma’s	op	scholen	

en	in	het	land	om	kinderen,	jongeren,	ouders	en	leraren	te	

stimuleren	om	te	leren	programmeren	(en	andere	digitale	vaar-

digheden).	In	2020	bestaat	er	een	tekort	van	900.000	ict-profes-

sionals	in	Europa.	Bovendien	spelen	21-eeuwse	vaardigheden	

in	veel	beroepen	een	steeds	belangrijkere	rol.	Programmeren	

leert	je	logisch	en	gestructureerd	denken	en	begrijpen	hoe	tech-

nologie	werkt.	www.codeweek.nl

voor: schoolleiders, (aankomende) leraren, pedagogisch 

werkers

van: TalentenKracht

wanneer: 7 oktober

waar: Burgers’ Zoo, Arnhem

wat: conferentie

‘Daarom is geen reden!’
Nieuwsgierigheid,	exploreren,	redeneren,	inzicht,	creativiteit	en	

bèta.	Hoe	kun	je	talentontwikkeling	voor	wetenschap	&	techniek	

stimuleren	bij	kinderen	van	3-14	jaar?	Met	antwoorden	hierop	

vanuit	wetenschappelijk	onderzoek.	www.talentenkracht.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders, startende docenten, onderzoekers, 

lerarenopleidingen, coaches vo

van: regionale lerarenopleidingen

wanneer: 15 oktober

waar: Het Nieuwe Eemland, Amersfoort

wat: gratis congres

Startende vo-docenten 
begeleiden

De	overheid	wil	voorkomen	dat	startende	leraren	voortijdig	

stoppen	en	bevorderen	dat	starters	zich	sneller	ontwikkelen	

als	professional.	‘Een	vliegende	start’	maken	door	goede	

begeleiding.	Rob	Kamphues	begeleidt	een	discussie	hierover	

en	vervolgens	kunnen	deelnemers	workshops	volgen.

www.begeleidingstartendeleraren.nl/een-vliegende-start

voor: po

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij en 

Radboud Universiteit Nijmegen

wat: doorlopende leerlijn

Nationaal Media Paspoort
Kinderen	zijn	steeds	jonger	online	en	het	wordt	steeds	moeilij-

ker	goed	toezicht	te	houden	of	ze	te	begeleiden.	Het	Nationaal	

Media	Paspoort	bevat	lessen,	verdeeld	in	thema’s	over	onder	

meer	mediakennis	en	gevoelslessen.	Online	zijn	(gratis)	

handleidingen,	instructievideo’s,	beeldmateriaal,	bewaarmap-

pen,	stickers,	actieboekjes	en	thuisopdrachten	te	verkrijgen.	

www.nationaalmediapaspoort.nl

Zie	ook	www.mediamasters.nl	voor	inschrijven	(t/m	

30	oktober)	voor	dit	gratis	mediawijsheidspel	tijdens	de	

Week	van	de	Mediawijsheid	van	20	t/m	27	november,	

https://weekvandemediawijsheid.nl.	Thema	is	(online)	

	respect	voor	elkaar.

voor: schoolleiders vo

van: OCW

wanneer: 7 november

waar: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

wat: eerste editie (gratis)

Nationale Schoolleiders Top vo
Schoolleiders	van	alle	vo-scholen	in	Nederland	komen	bij	elkaar.	

Samen	met	toonaangevende	spelers	uit	het	bedrijfsleven,	de	

overheid	en	maatschappelijke	instellingen	kunnen	zij	kennis	

en	ervaringen	uitwisselen.	Door	in	kleine	teams	met	collega-

schoolleiders,	CEO’s,	topsporters	en	kunstenaars	eigen	uitda-

gingen	aan	te	pakken	en	doorbraken	te	delen.	Mark	Rutte	opent	

de	top.	www.nationaleschoolleiderstop.nl

40



voor: directeuren, bestuurders, GMR- en OPR-leden, 

leerlingen, ouders

van: Stichting Onderwijsgeschillen en project Versterking 

medezeggenschap

wanneer: 11 november

waar: Reehorst in Ede

wat: WMS-congres

Versterking medezeggenschap
De	workshops	sluiten	aan	bij	de	thema’s	en	onderwerpen	die	

samenhangen	met	de	invoering	van	Passend	onderwijs	en	

de	versterking	van	medezeggenschap.	Programma	gericht	

op	deskundigheidsbevordering	en	versterking	van	medezeg-

genschap,	met	aandacht	voor	actuele	thema’s.	Tijdens	de	

plenaire	opening	is	er	een	gastoptreden	van	George	Parker.	

http://onderwijsgeschillen.nl

voor: po

van: Logacom i.s.m. SWP en vakbladen PIP en KIDDO

wanneer: 3 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: jaarcongres

Leve het jonge kind
Onderzoeken	tonen	aan	hoe	belangrijk	de	taak	is	van	profes-

sionals	die	met	jonge	kinderen	werken.	Die	eerste	jaren	leggen	

de	basis	voor	de	persoonlijkheid	op	sociaal,	emotioneel,	moto-

risch	en	cognitief	gebied.	Het	congres	sluit	aan	bij	nationale	en	

internationale	ontwikkelingen,	zet	onderzoeksresultaten	op	een	

rij,	geeft	inzicht	in	de	stand	van	zaken	en	de	keuzes	vanuit	de	

ministeries.	Met	discussie	over	de	begeleiding,	opvoeding	en	

educatie	van	jonge	kinderen.	www.hetjongekind.nl

voor: po en vo

van: Gezonde School e.a.

wat: website en (gratis) advies

Rookvrij schoolterrein
Een	rookvrij	schoolterrein	is	niet	verplicht,	maar	wel	zo	gezond.	

Een	Gezonde	School-adviseur	(bij	de	AVS	is	dit	Tom	Roetert,	

t.roetert@avs.nl)	of	preventiemedewerker	helpt	kosteloos	bij	

het	rookvrij	maken	van	een	schoolterrein.	Bijvoorbeeld	door	het	

creëren	van	draagvlak	bij	medewerkers	of	het	maken	van	een	

handhavingsplan.	Op	www.gezondeschool.nl/rookvrijschool-

terrein	staan	diverse	materialen,	zoals	een	stappenplan,	tips	

voor	gesprekken	met	medewerkers,	leerlingen	en	ouders,	en	

filmpjes	van	scholen	die	al	een	rookvrij	terrein	hebben.

1000-21-4000-2352 AVS KP 2015-2016-2 Kleur: 

Groepsverblijven

Samen dichtbij groen

•  Voor groepen van 14 tot 500 
personen

•  Overnachten in groepsgebouwen, 
 safaritenten en tentenkampen
•  Voor elk budget een verblijf 

mogelijk
• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d. 
 incl. 3 maaltijden per dag

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

rondom de verblijven
•  Catering: standaard drie 

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

36 groepsverblijven 
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl 

Samen dichtbij groen

•  Overnachten in groepsgebouwen, 
 safaritenten en tentenkampen

• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d. 

NIEUW:
safarikampen 
in Blaricum en
 Vierhouten!

1_4_st_AVS_fc_B.indd   1 24-09-15   09:31

ad
ve

rt
en

ti
e

1000-21-5000-0143 AVS KP 2015-2016-1 Kleur: 

bestel het 
lespakket 'vallen 
is ook een sport'
leren vallen zorgt voor 
50% minder letsels 

Vraag het pakket nu aan voor €50,- (ipv €85,-).
Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.veiligheid.nl/vallen

Met het lespakket Vallen 
is ook een sport leert u 
kinderen op een leuke 
manier veilig te vallen. 
Kinderen krijgen hierdoor 
meer zelfvertrouwen en 
meer plezier in spelen en 
bewegen. Bovendien levert 
het 50% minder blessures 
door een val op.

meer plezier in bewegen 
en minder valletsel

1_4_st_AVS_fc_B.indd   1 24-09-15   09:17
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1000-21-5000-1731 AVS KP 2015-2016-2 Kleur: 

Onze lessen maken jongeren 
bewust van hun verantwoorde-
lijkheid, het maken van keuzes 
op het gebied van seksualiteit 
en de ontwikkeling van een 
zwangerschap.  

Voorlichtingsles boeken? 

  www.siriz.nl/preventie 

 Bel 033 460 50 70 

 E-mail naar preventie@siriz.nl

In de klas 
praten over 
relaties en 

seksualiteit?

Siriz geeft 
voorlichting 
op scholen

310-047 Adv preventie 80,5x120mm Kader Primair.indd   1 09-09-15   15:52

1_4_st_AVS_fc_B.indd   1 24-09-15   09:40

1000-21-5000-1769 AVS KP 2015-2016-2 Kleur: 

Reactietermijn tot 19 oktober 2015.
Voor meer informatie over de 
profielschets: vbent.org  
of Henk Hendriks ws@vbent.org

KPO Roosendaal zoekt voor 
speciale basisschool De 
Sponder een

ervaren SBO- of 
SO-directeur
verbindend naar binnen en buiten 
- affiniteit met de doelgroep
De Sponder krijgt een 
nieuw gebouw waarin wordt 
samengewerkt met jeugdzorg en 
speciaal onderwijs.
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1000-21-5000-1682 AVS KP 2015-2016-02 Kleur: 

www.vso.nl

Ethiopië zoekt 
Leerkrachten  
Basisonderwijs

VSO zoekt professionals die met hun kennis willen 
bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs. 
In Ethiopië, maar ook in andere landen in Afrika 
en Azië. Solliciteer gauw via www.vso.nl 

Meer weten over jouw mogelijkheden? 
 
Kom naar Meet VSO op zaterdag 3 oktober of 
neem contact op met Hans Voerman:  
030-23 20 600 of h.voerman@vso.nl

Meet VSO  
3 oktober

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 24-09-15   09:50
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boekbespreking

Veel	leidinggevenden	worstelen	met	het	aansturen	van	hun	team.	

Leidinggevenden	lijken	een	kader	te	missen	om	te	begrijpen	wat	er	–	vooral	

in	de	onderstroom	van	de	groep	–	gebeurt.	‘Teamleiderschap	als	ambacht’	

geeft	handvatten	hoe	met	een	team	te	werken,	rekening	houdend	met	de	

groepsdynamica.	 tekst jan stuijver, avs

Sommige	teams	beantwoorden	(nog)	niet	

aan	de	vaak	hooggespannen	verwachtingen	

die	we	ervan	hebben	of	aan	wat	de	literatuur	

over	teamwerk	voorspiegelt.	Het	boek	biedt	

een	verdiept	inzicht	in	wat	er	leeft	in	teams,	

wat	de	betekenis	van	sommige	groepsfeno-

menen	is	en	wat	groepen	nodig	hebben	om	

door	te	ontwikkelen	tot	zelfsturende,	gezon-

de	en	productieve	teams.	En	welke	cruciale	

rol	teamleiders	hierin	kunnen	spelen:	door	

wie	ze	zijn,	waar	ze	aandacht	aan	geven	

en	welke	interventies	ze	inzetten	in	hun	

dagelijks	handelen	als	leidinggevende.	De	

uitgave	bevat	veel	praktijkvoorbeelden	en	

concrete	handvatten	voor	de	eigen	praktijk.

Want	hoe	geef	je	leiding	aan	de	verschillen	

en	hoe	creëer	je	een	optimale	werksituatie?	

Hoe	kun	je	als	leidinggevende	het	potentieel	

van	je	team	optimaal	benutten?	Deze	dient	

zijn	of	haar	gedrag	duidelijk	af	te	stemmen	

op	de	behoefte	van	de	groep.	Die	behoefte	

verschilt	per	fase	van	de	teamontwikkeling,	

wat	geen	statisch	maar	een	dynamisch	

proces	is.	Het	is	een	continue	zoeken	naar	

de	balans	tussen	de	procedurele	en	de	

menselijke	kant.

De	rode	draad	in	het	boek	is	de	idee	dat	een	

team	naar	‘magie’	coachen	een	ambacht	

is.	Er	ontstaat	magie	als	het	team	optimaal	

functioneert,	uitgaande	van	de	individuele	

talenten	die	het	geheel	van	de	schoolorga-

nisatie	ten	goede	komen.	Het	vraagt	kennis	

teamleiderschap
als ambacht

en	inzicht	in	groepsprocessen,	persoonlijk	

meesterschap	en	methodieken.	Er	wordt	een	

aantal	perspectieven	(ontwikkelingsfases)	

aangereikt	om	naar	teams	te	kijken.	Welk	

ontwikkelingspad	een	team	moet	afleggen	

voor	het	als	team	kan	functioneren	en	wat	

de	rol	van	de	leidinggevende	is	in	het	bege-

leiden	van	een	team	naar	volwassenheid	

en	effectiviteit.	Als	een	team	bijvoorbeeld	

nieuw	collega’s	krijgt,	begint	het	heront-

dekken	van	samenwerken	en	inspelen	op	

talenten	van	de	nieuwe	collega(‘s).	Hetzelfde	

geldt	voor	vertrek:	dan	ontstaat	ook	weer	

een	nieuwe	dynamiek	in	het	groepsproces.

Het	begrip	‘persoonlijk	leiderschap	als	

ambacht’	wordt	stap	voor	stap	uitgewerkt.	

Het	uitgangspunt	hierbij	is	dat	de	leiding-

gevende	zijn	eigen	instrument	is.	Er	

wordt	ingegaan	op	een	aantal	belangrijke	

zijnskwaliteiten,	zoals	een	ontwikkelings-

gerichte	basishouding	en	niet	oordelend	

aanwezig	zijn.

Teamleiderschap	gaat	om	het	opbouwen	van	

onderlinge	relaties	tussen	mensen,	indivi-

dueel	en	in	kleine	groepen.	Dat	gebeurt	op	

basis	van	onderling	vertrouwen	en	inzicht	

in	de	condities	voor	kwaliteit	van	interactie.	

Die	kwaliteit	van	interactie	is	een	noodza-

kelijke	voorwaarde.	Het	genereert	kwaliteit	

van	kennis	en	van	functioneren	in	en	van	de	

organisatie.

Bij	teamleiderschap	gaat	het	om	voorwaar-

den	scheppen	waarbinnen	anderen	tot	

prestaties	kunnen	komen.	De	leider	com-

mandeert	niet	langer,	maar	maakt	mogelijk.	

Dit	leiderschap	kenmerkt	zich	door	een	

onvermoeibare	inzet	voor	de	groei	van	de	

medewerkers.	Deze	leider	heeft	bovenal	de	

gave	mensen	het	geloof	in	eigen	kunnen	

te	geven.	Van	leiders	wordt	verwacht	dat	

zij	in	hun	verhalen	betekenis	geven	aan	de	

gemeenschap	en	zo	een	context	creëren	voor	

het	individu.	Met	de	aandacht	voor	‘ik’	groeit	

de	aandacht	voor	‘wij’.

Naarmate	teamleiders	opener	zijn,	meer	

wederzijdse	invloed	toestaan	en	meer	bereid	

zijn	te	delegeren,	groeit	het	vertrouwen	in	

de	organisatie.	Vertrouwen	verschaft	een	

duurzame	basis	voor	leiderschap:	het	gaat	

zowel	om	het	afroepen	van	vertrouwen	bij	

de	ander	als	het	stellen	van	vertrouwen	in	

anderen,	waardoor	zij	een	hoger	prestatieni-

veau	bereiken.

Een	interessant	boek	voor	leidinggevenden	

die	worstelen	met	het	aansturen	van	het	

team	of	leidinggevenden	die	willen	werken	

aan	een	nog	beter	functionerend	team	en	

zichzelf	het	ambacht	van	teamleiderschap	

meer	eigen	willen	maken. _

Teamleiderschap	als	ambacht.	Gids	voor	het	samenwerken	met	de	

verschillen.	Silvia	Prins,	2014,	Garant/Maklu

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair.

d e  l e i d e r 
c o m m a n d e e r t  n i e t 
l a n g e r ,  m a a r  m a a k t 
m o g e l i j k

m e t  d e  a a n d a c h t 
vo o r  ‘ i k ’  g r o e i t  d e 
a a n d a c h t  vo o r  ‘ w i j ’
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Amstelwijs is de stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in 
Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Naast reguliere basisscholen 
heeft Amstelwijs ook twee SBO-scholen: Wending en De Schakel. 
Amstelwijs gaat i.v.m. Passend Onderwijs het SBO anders inrichten. 
Beide SBO-scholen zullen in de toekomst in één gebouw worden 

ondergebracht. Wending en Schakel zullen gespecialiseerd onderwijs aanbieden aan 4-12-jarigen. Het profiel 
van Wending zal smal zijn: autisme en gedrag. De huidige directeur van SBO De Schakel zal m.i.v. 1 januari 2016 
ook directeur van SBO Wending worden. Voor de dagelijkse leiding op Wending is Amstelwijs op zoek naar een  

Enthousiaste onderwijskundige 
 SBO-locatieleider 

 (WTF 0,60; schaal AC) 
 
Voor SBO Wending in Amstelveen. Indiensttreding per 01 januari 2016. Hij/zij wordt benoemd als adjunct-
directeur onder de eindverantwoordelijkheid van de meerscholendirecteur van SBO Wending en SBO De Schakel. 
Hij/zij krijgt de dagelijkse leiding op Wending als locatieleider. 
 
Wending is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Wending stelt zich ten doel de leerlingen optimaal 
te begeleiden, met de focus op sociaal-emotioneel gebied. Wending biedt daarvoor een gestructureerd en veilig 
pedagogisch klimaat, waarvoor PBS de basis is. Wending heeft speciale groepen voor leerlingen met autisme. 
De school heeft 6 groepen met 84 leerlingen en ongeveer 20 medewerkers.  
 
Wij bieden:  

 Een ambulante functie van WTF 0,6. Indien gewenst aan te vullen met lesgevende taken 
 Een uitdagende, bruisende werkomgeving met veel kansen en ontwikkelingsmogelijkheden 
 De mogelijkheid om te werken aan de toekomst van een gespecialiseerde SBO-omgeving, waar veel 

ruimte is voor innovatie 
 Vrijheid voor eigen inbreng als locatiedirecteur, onder de aansturing en eindverantwoordelijkheid van 

de meerscholendirecteur 
 Ondersteuning door het bestuurskantoor 

 
Wij zoeken:  

 Een innovatieve, onderwijskundige leider die wil bouwen aan de doorontwikkeling van Wending 
richting het gekozen profiel, die de nieuwe koers inhoud geeft 

 Een daadkrachtig leider met een duidelijke visie op Passend Onderwijs 
 Een inspirerend leider, die goed op de hoogte is van actuele onderwijskundige ontwikkelingen en de 

onderwijskwaliteit op Wending kan bewaken 
 Een oplossingsgerichte teamplayer, die pedagogisch optimisme en enthousiasme uitstraalt en anderen 

verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft 
 Een communicatief sterke persoon die bereikbaar en toegankelijk is voor ouders, leerlingen en het 

team 
 Iemand met ervaring binnen het S(B)O-onderwijs en zo mogelijk met PBS en/of autisme 

Voor meer informatie, zie www.sbo-wending.nl en www.amstelwijs.nl. De notitie ‘toekomst SBO Amstelveen’ 
kunt u opvragen op info@amstelwijs.nl. U kunt ook contact opnemen met dhr. R. Bouwman, directeur SBO De 
Schakel, tel. 020-6416932 of dhr. F.N. Cornet, directeur-bestuurder Amstelwijs, tel. 020-4262460. 
  
U kunt uw sollicitatiebrief en C.V. uiterlijk 12 oktober 2015 
sturen naar: directie@sbodeschakel.nl  t.a.v. dhr. R. Bouwman. 
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Uitgelicht
thema _ Meer meesters
Op survivaltocht in de Ardennen, een streep door de

kleuterstage, een lerareneed en begeleiding op maat.

De initiatieven van opleidingen en scholen om meer

mannen te enthousiasmeren en te behouden voor het

onderwijs lijken aan te slaan. Maar: “Praten in

stereotypen is levensgevaarlijk.” pagina 8

achtergrond _ ‘Passend onderwijs is
niet mislukt’
De toename van de administratieve druk is een van de

belangrijkste klachten rond Passend onderwijs, blijkt uit

een peiling van de AVS. Betrokken instanties hebben

uiteenlopende criteria en vragen om verschillende

gegevens. Ook blijkt dat veel scholen niet meteen alle

kinderen die zich aanmelden inschrijven. pagina 24

actueel

///

Foto’s omslag zijn gemaakt door: Jacqueline de Haas, pabo Tilburg, Harry Prins,

Hans Roggen, Peter Wijnands
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is dé vak- en beroepsorganisatie voor leidinggevenden in

het funderend onderwijs. De AVS verzorgt belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische

hulp, beroepsondersteuning, professionalisering, maatwerk, collegiale netwerken en vakinformatie.

goed onderwijs door visionair leiderschap

En maak direct gebruik van de voordelen voor leden

Nu lid worden van de AVS betekent 50% korting

op het persoonlijk deel van de contributie.*

Nieuwe leden kunnen direct gebruikmaken van

de diensten en voordelen voor leden.

Zoals bijvoorbeeld:

• advies van de AVS Helpdesk, voor al uw werknemers-

en werkgeversvragen

• juridische ondersteuning

• maandelijks vakblad Kader Primair in de bus

• wekelijks actuele nieuwsbrieven

• schoolvoordeel via AVS Voordeel

• forse korting op professionaliseringsaanbod

(opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses,

mediation- en coachingstrajecten)

Maak uw collega's lid en ontvang ook korting op de contributie! www.avs.nl/lidworden

Onze (gecertificeerde) opleidingen, leergangen en trainingen vanuit het AVS Centrum Educatief Leiderschap

leveren een duidelijke bijdrage aan de (her)registratie van schoolleiders bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).

AVS-leden kunnen zich direct tegen een gereduceerd tarief inschrijven. Zie www.avs.nl/professionalisering.

Het lidmaatschap gaat in per 1 augustus 2015 voor schooljaar 2015/2016.

* Kijk voor de voorwaarden en inschrijven op www.avs.nl/lidworden.

Word lid van de AVS

Nu met
50% procent

korting!

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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