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thema _ Lessen uit de opvangpiek
De instroom van vluchtelingen is flink afgenomen en we

hebben het onderwijs aan asielkinderen inmiddels beter

op de rails. Maar de veranderlijke instroom maakt het

niet gemakkelijk. Wat gaat goed, wat kan beter?

Een inventarisatie. pagina 8

achtergrond _ Verantwoordelijkheid
pakken
Een schoolleider zorgt voor een goede interactie tussen

leraren en leerlingen, op een zo hoog mogelijk niveau.

Daar hoort autonomie bij voor de leraar. Hoe geeft je die

als schoolleider en neem je die als leraar? “Wij hebben

het onderwijs afgepakt van de leraren.” pagina 26

visie _ Onderwijs transformeren
New Pedagogies for Deep Learning is een mondiaal

partnerschap dat het onderwijs met behulp van ict, kennis

van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam wil

transformeren. Het laat leren aansluiten bij de persoonlijke

behoeftes van leerlingen. Global director Michael Fullan over

de rol van de schoolleider hierin. pagina 30
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Foto omslag: Leerlingen uit de taalschakelklas van basisschool de Waaier in Zutphen

(schooljaar 2015/2016)

thema _ Regionale visie
Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot

een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuw-

komers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een

convenant en er zijn inmiddels drie taalschakelklassen

gestart, gekoppeld aan reguliere scholen in de regio.
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Kansen voor
kinderen in de knel

Het gaat goed met Nederland, zegt de politiek. De crisis is voorbij, de economie

trekt aan en op Prinsjesdag hoorden we dat er extra geld beschikbaar komt voor

veiligheid, zorg en onderwijs. Reden tot optimisme zou je denken. Maar in onze

samenleving komen nog dagelijks kinderen in de knel. Om dit aan te pakken

hebben we in 1989 voor alle kinderen ter wereld de basisrechten vastgelegd in

45 artikelen van het Kinderrechtenverdrag. Maar zelfs in een land als Nederland

lukt het niet om de afspraken die daarin staan allemaal goed na te komen.

Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op onderwijs en (gezondheids)zorg. Ook

beloven we bescherming voor gehandicapte kinderen, vluchtelingen- of weeskin-

deren. En meer concreet bescherming tegen mishandeling en seksueel geweld.

De AVS is op dit moment samen met andere partijen uit onderwijs, kinderopvang

en oudervertegenwoordiging in gesprek om te komen tot een gemeenschap-

pelijke aanpak tegen kindermishandeling. Meer daarover hoort u in november

tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Het is schrijnend dat deze stappen

nodig zijn. Bij deze dan ook de oproep om dit in uw schoolteams nog eens goed

onder de aandacht te brengen. Signaleren en melden is belangrijk. Het Advies- en

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt nog onvol-

doende gevonden.

Artikel 28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag gaan over onderwijs. Dat dient

te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid,

talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient

het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving

en zal het kind respect bijbrengen voor mensenrechten, zijn ouders, zijn culturele

achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen. Nog

altijd worden scholen die minder dan vier asielleerlingen opvangen niet bekos-

tigd. Hoe moeten zij optimaal invulling geven aan deze maximale ontplooiing?

Er is nog veel te doen om ervoor te zorgen dat er geen kinderen in de knel

komen, dat we pesten (blijven) aanpakken en dat we maximaal invulling geven

aan talentontwikkeling en Passend onderwijs. Ook tijdens de internationale

schoolleidersconferentie ESHA2016 van 19 tot en met 21 oktober in Maastricht

besteden we aandacht aan wellbeing for 21st century kids. De school is daarbij

een belangrijke factor. Meldt u zich nog snel aan via www.avs.nl/esha2016 of

www.esha2016.com _

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

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

Kaderspel _ door petra van haren

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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reactie avs op onderwijsbegroting 2017

‘Betrek school bij beleidsvorming
kansengelijkheid’
In de Onderwijsbegroting 2017 staat dat jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt
wordt voor bijvoorbeeld het bevorderen van de kansengelijkheid in het
onderwijs, voor de aanvullende bekostiging van asielzoekerskinderen in hun
tweede jaar in het primair onderwijs, voor cultuur en voor het verzachten van de
korting op de lumpsum.

Ook komt er volgend jaar
100 miljoen euro extra
beschikbaar voor kinderen
die in armoede opgroeien.
Daarmee kunnen kinderen
mee op schoolreisje, zich
aanmelden bij zwemles of
sportattributen aanschaffen.
Bij het aanpakken van kan-
senongelijkheid is het vooral
belangrijk om scholen zelf
te betrekken bij de vormge-
ving van dit beleid, meent de
AVS. AVS-voorzitter Petra van
Haren: “We letten scherp op
wat de rol en verantwoorde-
lijkheid van scholen hierin
kan zijn. De school kan het
niet alleen.” De AVS pleit
voor een passende aanpak
in de context van de school.
“Professionalisering en een
dialoog in de school zijn hier-
bij belangrijk.” In het kader
van de integratie van vluch-
telingen, waar het kabinet
in wil investeren, is de AVS
teleurgesteld dat scholen met
minder dan vier vluchtelin-
genkinderen geen extra geld
krijgen. De AVS wil bekosti-
ging voor alle leerlingen in
het kader van kansengelijk-
heid en ruimte voor talenten
en integratie.

Geen extra
investeringen
Het budget voor primair
onderwijs stijgt de komende
jaren niet. De AVS vindt
investeren aan de basis
belangrijk. Extra middelen

uit de Prestatiebox zijn
nodig voor het maken van
goed beleid en keuzes op
schoolniveau. Hierbij is de
autonomie van de school-
leider belangrijk. De AVS wil
samen met de sociale part-
ners in de sector alert blijven
op van waaruit de financiële
ruimte gevonden wordt. Van
Haren: “Als te veel uit de
eigen onderwijsbegroting
wordt gehaald kun je niet
spreken van extra investerin-
gen, maar hol je mogelijkhe-

den tot het écht versterken
van funderend onderwijs
juist uit. En versterking is
nodig. Dit zal de benodigde
ruimte kunnen geven aan
verdere kansengelijkheid.”
Ook de Stichting van het
Onderwijs, waar de AVS bij
aangesloten is, vindt dat
het bevorderen van gelijke
kansen voor alle talenten
alleen kan door te investeren
in onderwijs in plaats van
daarop te bezuinigen.

Verkapte bezuiniging
D66 berekende op basis van
de Miljoenennota dat er
tegenover de zogenoemde
investering van 200 miljoen
een korting van 400 miljoen
euro staat. De motie van
D66-leider Pechtold tegen
deze bezuiniging op onder-
wijs kon op een meerderheid
in de Tweede Kamer rekenen.
In de motie staat dat het
onderwijs in de begroting
van 2017 wordt geconfron-
teerd met een lumpsum- en

subsidietaakstelling en een
nog in te vullen ‘ramingsbij-
stelling’, en dat deze slechts
gedeeltelijk gecompenseerd
worden. Deze bijstellingen
mogen niet ten koste gaan
van de bekostiging van scho-
len, aldus de motie.
En er is op meerdere fronten
gegoocheld met cijfers. Zo is
de belofte dat iedere leraar er
volgend jaar 500 euro extra
bij krijgt, niet nieuw. Dit
is het resultaat van eerder

gemaakte afspraken door
cao-partners. Voor het tweede
jaar taalonderwijs voor vluch-
telingenkinderen trekt het
kabinet 15 miljoen euro uit,
terwijl 24 miljoen euro was
toegezegd. AVS-voorzitter Van
Haren: “De getallen die uit
deze doorrekening van D66
blijken en hebben geleid tot
deze motie bevestigen ster-
ker dan ooit dat het belang
van investeren in funderend
onderwijs volledig onder-
gewaardeerd wordt. Het is
aan alle kabinetssectoren
om in te zien dat investeren
aan de basis de grondslag
is voor onze maatschappij
en economie. Extra midde-
len horen daar dan gewoon
bij en zullen zichzelf later
terugverdienen.”

Overgang po-vo
Specifiek voor de overgang
tussen po en vo komen er
verbetermaatregelen. Het
gaat daarbij om de wisselwer-
king en samenhang tussen de
eindtoets po, het enkelvoudig
en meervoudig basisschool-
advies, en het behouden
en zo nodig stimuleren van
brede brugklassen. De AVS
vindt de huidige wetgeving,
waarbij het basisschooladvies
leidend is, een goede zaak
en belangrijk om vast te hou-
den. “We moeten niet terug
willen naar een systeem
waarin toetsen een doel op
zich wordt. Een toets ís en
blijft een momentopname.
Een schooladvies moet recht
doen aan de capaciteit van
een leerling zoals die over de
hele schoolloopbaan zicht-
baar is geworden. Toetsresul-
taten kunnen een zinvolle
aanvulling zijn als second
opinion in de schoolverwijzing
zoals dit in de huidige werk-
wijze zijn nut bewijst. Ook
zien we steeds meer behoefte

‘a l s  t e  v e e l  u i t  d e  e i g e n
o n d e r w i j s b e g r ot i n g  w o r d t

g e h a a l d  k u n  j e  n i e t  s p r e k e n
v a n  e x t r a  i n v e s t e r i n g e n ,  m a a r

h o l  j e  m o g e l i j k h e d e n  tot  h e t
é c h t  v e r s t e r k e n  v a n  f u n d e r e n d

o n d e r w i j s  j u i s t  u i t ’
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aan geïntegreerde samenwer-
kingsmogelijkheden bij po-
en vo-scholen om onderwijs
van 10-14 jarigen inhoudelijk
beter op elkaar af te stem-
men. Op diverse plekken zijn
schoolleiders hierover met
elkaar in gesprek of geven
hier al invulling aan”, aldus
Van Haren.

Nieuwe scholen
“Vrijheid van onderwijs is
een groot goed “, zegt de
AVS-voorzitter naar aanlei-
ding van het wetsvoorstel
‘Meer ruimte voor nieuwe
scholen’, dat begin 2017 aan
de Tweede Kamer wordt
aangeboden. “Het is belang-
rijk dat het stichten van
nieuwe scholen de ruimte
krijgt.” De AVS voert regel-
matig gesprekken met haar
leden waarin het belang van
regionale samenwerking
en ruimte voor onderwijs-
kundige visies vaak wordt
genoemd om toegankelijk en
kwalitatief onderwijs voor
alle leerlingen te waarbor-
gen. Ook wordt regelmatig de

zorg benoemd dat de vrijheid
van ouders om kindnabij een
school op levensbeschouwe-
lijke visie te kunnen blijven
kiezen, daarbij onder druk
kan komen te staan.

Schoolleiders
Het kabinet heeft als belang-
rijke doelstelling dat scholen
en instellingen werken met
goed opgeleide en vakkun-
dige leraren en schoolleiders,

die samen zorgen voor een
veilig en ambitieus leer-
klimaat. Volgens de OESO
wordt het belang van goede
schoolleiders in Nederland
nog onvoldoende erkend. De
kwaliteitsverschillen tussen
hen zijn nog te groot. Er zijn
recent initiatieven genomen,
zoals de aandacht voor pro-
fessionalisering, het opstellen

van beroepsstandaarden en
bekwaamheidseisen door
de beroepsgroep zelf. Die
neemt hiermee verantwoor-
delijkheid voor de eigen
ontwikkeling. Registratie in
het schoolleidersregister is
bijvoorbeeld een stimulans
om permanent te werken
aan professionalisering en
deze activiteiten zichtbaar
te maken. De AVS vindt pro-
fessionele en geregistreerde

schoolleiders belangrijk van-
wege de enorme invloed die
de schoolleider heeft op de
kwaliteit van het onderwijs.
Van Haren: “Investeren in
een stevige beleidsagenda
voor schoolleiders met vol-
doende flankerend beleid is
daarom van groot belang.”
Op dit moment is 31 procent
van de leidinggevenden in

pvda en groenlinks

Initiatiefwetsvoorstel voor meer
rechten asielkind
Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden
gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel
van PvdA en GroenLinks dat onlangs naar de Raad van State is gestuurd.
De partijen willen hun initiatiefwet nog voor de verkiezingen behandelen in
de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor
dat het belang van het kind
voorop komt te staan bij de
afweging voor het verstrek-
ken van een verblijfsver-
gunning. En dat de rechter
daar ook aan kan toetsen.
In de praktijk gaat het vaak

om kinderen van wie het
welzijn, de ontwikkeling of
gezondheid in het geding
komt als ze terug moeten
naar het land van herkomst.
Met deze wet willen PvdA en
GroenLinks voorkomen dat
kinderen die uitgezet worden

in onveilige situaties in het
thuisland belanden. En daar
het slachtoffer worden van
bijvoorbeeld mensenhandel,
seksueel geweld of uitbuiting.
Nu kan, als alle procedures
zijn afgerond, alleen de
staatssecretaris een uitzonde-
ring maken. In de toelichting
op het wetsvoorstel staat dat
er vorig jaar tweeduizend
kinderen waren van wie de
asielaanvraag is afgewezen,
maar die op grond van het
wetsvoorstel in aanmerking
zouden kunnen komen voor
een verblijfsvergunning. Hun
ouders, broers en zussen
zouden in dat geval op basis
van gezinshereniging ook een
verblijfsvergunning kunnen
krijgen. _

‘ w e  m o e t e n  n i e t  t e r u g  w i l l e n
n a a r  e e n  s ys t e e m  w a a r i n  to e t s e n

e e n  d o e l  o p  z i c h  w o r d t ’

het primair onderwijs gere-
gistreerd schoolleider. Ook
in het voortgezet onderwijs
is gestart met de invoering
van een schoolleidersregister.
De AVS vindt het belangrijk dat
het percentage geregistreerde
schoolleiders snel omhoog gaat
in het belang van de onderwijs-
kwaliteit en in het belang van
de kwaliteit en professionalise-
ring van de beroepsgroep.

Onderwijs2032
De AVS maakt deel uit van
de regiegroep Onderwijs2032
en is nauw betrokken bij het
toekomstbestendig curricu-
lum. De rol van schoolleiders
bij het vormgeven van het
curriculum, de ambities op
schoolniveau en het voeren
van een professionele dialoog
zijn daarbij een belangrijke
inbreng. Het is een thema
waarbij schoolleiders, leraren,
bestuurders en experts samen
vorm moeten geven aan een
curriculum dat passend is voor
onze dynamische tijd en mee
kan ontwikkelen in een veran-
derende maatschappij. _

3k ader prim air ok tober 2016
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oproep

Meepraten over verdieping advies Onderwijs2032
De regiegroep Onderwijs2032 roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op om mee
te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomstige onderwijsinhoud
in het funderend onderwijs. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens bijeenkomsten, via de website en
sociale media. Via haar ledenraad en commissie Onderwijs voert de AVS een professionele dialoog vanuit het
perspectief van schoolleiders over de curriculumontwikkeling van platform Onderwijs2032.

In juni is de ‘Verdiepingsfase
Onderwijs 2032’ gestart. Het
gaat om een verdieping van
het advies over de onderwijs
inhoud van het primair en
voortgezet onderwijs dat in
januari 2016 is gepresenteerd.
In deze volgende fase wordt
bekeken hoe haalbaar en
toepasbaar het voorstel van
het Platform Onderwijs2032
is in de dagelijkse lespraktijk
en hoe leraren denken over
het advies en hun rol bij cur
riculumontwikkeling. Er zijn
uiteenlopende activiteiten
om het gesprek te voeren met
schoolleiders, bestuurders,
leraren, leerlingen en andere
geïnteresseerden. Bij de
gesprekken gaat het om een
aantal kernvragen: Hoe den
ken leraren, schoolleiders,
ouders over het advies? Wel
ke rol willen zij zelf vervullen
in de ontwikkeling van het
curriculum? En wat hebben
ze daarvoor nodig?
Via haar ledenraad en com
missie Onderwijs voert de
AVS een professionele dia
loog vanuit het perspectief

van schoolleiders over de
curriculumontwikkeling van
platform Onderwijs2032.
De Onderwijscoöperatie voert
het gesprek met leraren op
verschillende manieren. Alle
scholen in Nederland worden
opgeroepen om in de Week
van het Onderwijs van 4 tot
en met 6 oktober aanstaande
een eigen dialoog onder hun
leraren te starten. Daarnaast
is er een aantal open bijeen
komsten op diverse plaatsen
in het land.
Er wordt bekeken hoe toepas
baar en haalbaar de onder
delen van het advies zijn in
de praktijk van het onderwijs,
met name vanuit het perspec
tief van een lerarenteam, vak
sectie en de schoolorganisatie
als geheel. Welke onderdelen
van het advies worden al in
de praktijk gebracht en waar
liggen de uitdagingen? Een
regiegroep van vertegenwoor
digers van de PORaad, VO
raad, AVS, LAKS en Ouders &
Onderwijs brengt dit in kaart.
De Onderwijscoöperatie is in
de regiegroep vertegenwoor

digd om de relatie tussen bei
de trajecten te leggen. Zowel
de Onderwijscoöperatie als
de regiegroep rapporteren
over de verdiepingsfase. Beide
rapporten samen dienen als
advies voor het vervolg van
Onderwijs2032. De rapporten
worden begin november aan

geboden aan staatssecretaris
Dekker. _

Meer informatie:
http://onsonderwijs2032.nl/
doemee en
http://onsonderwijs2032.nl/
advies

b r a n d b r i e f  l e r a r e n

Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt

moeten worden, schrijven 22 leraren in een brandbrief in

het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Vele

collega’s schaarden zich al achter hen. Ze geven aan dat ze

concrete en praktische oplossingen missen in het advies van

Platform Onderwijs2032. Eerst moeten de randvoorwaarden

op orde gemaakt worden, vinden ze. “Het gevaar is anders

groot dat een nieuw curriculum wordt ontwikkeld door enkele

oncontroleerbare instituten en niet door degenen die het

curriculum uiteindelijk moeten uitvoeren: de leraren zelf.”

De briefschrijvers willen dat de politiek nu even rust inlast en

concrete maatregelen neemt die de beroepsgroep de tijd geeft

te gaan werken aan vernieuwing. Ze constateren dat er een (te)

grote bestuurslaag is in het onderwijs, die de sector overstelpt

met (opgelegde) bestuurlijke onderwijsvisies.

Lees ook het interview op pagina 26 met onder andere docent

Jelmers Evers en enkele schoolleiders over autonomie krijgen

en nemen.

procedure vaststellen

Klokkenluidersregeling verplicht bij
50 of meer medewerkers
De Wet Huis voor klokken
luiders trad op 1 juli 2016
in werking. Werkgevers
met vijftig werknemers of

meer moeten een procedure
vaststellen voor het omgaan
met het melden van een
vermoeden van een misstand

binnen de organisatie, de
zogenaamde klokkenluiders
regeling. Dat geldt ook voor
scholen. _

Meer informatie:
www.avs.nl/artikelen/
klokkenluidersrege
lingverplichtvoorwerk
geversmet50ofmeer
medewerkers en
huisvoorklokkenluiders.nl
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actueelac tueel

peiling

Gebrek aan vervangers in onderwijs
Veel schoolbesturen hebben vervangingsbeleid vastgesteld. Toch zijn er vaak niet direct vervangers
beschikbaar, geeft twee derde van de schoolleiders aan die hebben meegewerkt aan een AVS-peiling
(ruim 700 respondenten). “De AVS maakt zich zorgen over de continuïteit en kwaliteit van onderwijs
als de vervangingen op schoolniveau onvoldoende (kunnen) worden ingevuld”, schrijft AVS-voorzitter
Petra van Haren in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn wel invallers, maar
die mogen niet altijd wor-
den benoemd om verplich-
tingen te voorkomen. Ook
zijn er afspraken vanuit ver-
vangingspools of regionale
transfercentra (RTC) waar
scholen zich aan dienen te
houden. Een en ander is het
gevolg van de Wet Werk en
Zekerheid (WWZ) die per 1
juli in werking is getreden
in het bijzonder onderwijs.
Om goed zicht te hebben
op de effecten van de WWZ
heeft de AVS deze eerste
peiling onder schoolleiders
uitgevoerd.

Cao In de CAO PO 2016-
2017 is een aantal uitwerkin-

gen afgesproken over hoe
deze vervangingen ingevuld
kunnen worden (artikel 2.15
lid 4). Het is belangrijk dat
schoolbesturen hun vervan-
gingsbeleid hieraan toetsen.

De AVS verzorgt hierover
workshops (zie kader).
Op 28 september vond
in de Tweede Kamer een
rondetafelgesprek plaats
over de effecten van de

WWZ voor het (bijzonder)
onderwijs. De AVS heeft via
eerder genoemde brief de
ervaringen van de school-
leiders die meededen aan de
peiling onder de aandacht
gebracht van de onderwijs-
commissie van de Tweede
Kamer. Bij het ter perse
gaan van deze Kader Primair
moest het rondetafelgesprek
nog plaatsvinden. Wordt
vervolgd in Kader Primair 3
(november). _

De brief van de AVS aan de
Tweede Kamer en de resul-
taten van de peiling staan
op www.avs.nl/artikelen/
gebrekaanvervangersin-
onderwijs

workshops vervangingsbeleid –  mogeli jkheden vanuit  cao po 2016–2017

Goed beleid voeren ten aanzien van
vervanging is belangrijk. Met de
komst van de Wet Werk en Zekerheid
(WWZ) helemaal. De AVS organiseert
in oktober en november workshops
voor leidinggevenden in het primair
onderwijs over de wijzigingen in
de CAO PO 2016-2017 en het op te
stellen vervangingsbeleid. Met ruim-
schoots aandacht voor de praktische
invulling van vervangingsbeleid
op school. Deelnemers krijgen een
overzicht van de mogelijkheden
vanuit de CAO PO.

Het onderwijs kent bij uitstek onvoor-

spelbare schommelingen zonder vaste

omvang, waardoor leerkrachten uitval-

len of extra leerkrachten nodig zijn.

Continuïteit is van belang, daar heb-

ben kinderen recht op. Helaas zijn er

momenten dat zich zaken voordoen die

de continuïteit doen wankelen. Door bij-

voorbeeld ziekte of andere onverwachte

en onvoorziene omstandigheden. Het

is aan schoolleiders om daar een ant-

woord op te vinden, om de continuïteit

in het onderwijs te waarborgen. Een

gezamenlijke verantwoordelijkheid met

het team. Vervanging in de school reali-

seren vraagt dan ook daadkracht van de

leidinggevende en flexibiliteit en samen-

werking van het team. Weten welke

mogelijkheden er zijn en daar beleid op

maken is van belang. Aan vervangings-

beleid gaat uiteraard goed personeels-

en verzuimbeleid vooraf. De schoolleider

is daarbij de spil.

Data workshops: 10 oktober (middag),

14 oktober (ochtend), 24 oktober

(middag), 31 oktober (middag),

1 november (middag)

Tijd: 9.30–12 uur of 12.30–15 uur

Locatie: AVS in Utrecht

Kosten: t 50

Aanmelden: www.avs.nl/cel/

workshop-caopo-vervangingsbeleid

Tussen 12 en 12.30 is er een eenvoudige

lunch (doorgeven bij aanmelden).

Er is plaats voor maximaal vijftien

personen per workshop.

Deelnemers ontvangen de handreiking

‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in

de school’.

Foto: Hans Roggen
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actueel

nieuwe mogelijkheden voor samenwerking

Inzet vo-docent als vakleerkracht in po verruimd
Vanaf dit schooljaar is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het voortgezet onderwijs als vakleerkracht
mogen lesgeven in het primair onderwijs. Zonder toezicht van de basisschoolleerkracht. De beperking dat
een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald.

De wetgeving is aangepast
in het kader van het Plan
van aanpak Toptalenten:
scholen hebben zo meer
om ruimte hun onderwijs
flexibel in te richten. Door
aanpassing van de wetgeving
kunnen vanaf dit schooljaar
ook vakken als geschie-
denis of wiskunde door

vo-docentenwordenverzorgd.
De aangepaste wetgeving
geeft nieuwe mogelijkheden
voor scholen en samenwer-
king tussen po en vo. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld over
overstijgende projecten of
extra aanbod voor leerlingen
die meer aankunnen. De
vakdocent mag alleen in zijn/

haar eigen vak lessen verzor-
gen in het po.

Versneld en verrijkt
vwo
In het kader van de Aan-
pak Toptalenten 2014-2018
kunnen vo-scholen tussen
1 oktober en 1 november ook
weer versneld en verrijkt

vwo aanvragen. Een van de
aangekondigde maatregelen
betreft het aanbieden van
een vijfjarig vwo.
Het is mogelijk gemaakt
voor scholen om aan groepen
leerlingen een versnelde vijf-
jarige vwo-opleiding aan te
bieden. _

oeso-rapport education at a glance 2016

Nederlandse schoolleiders voeren
weinig lesobservaties uit
Van de Nederlandse schoolleiders zet 70 procent zich actief in om ervoor te
zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van
hun vaardigheden. In vergelijking met andere landen voeren Nederlandse
schoolleiders weinig lesobservaties uit. Internationaal gezien neemt Nederland
een sterke onderwijspositie in. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport
Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO).

In de aanbiedingsbrief voor
de Tweede Kamer schrijven
minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker van
Onderwijs dat Nederland een
sterke presteerder is. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de
hoge deelname aan onderwijs
zowel onder jongeren als
volwassenen en de aantrek-
kingskracht van het hoger
onderwijs voor internationale
studenten. Zowel de Inspectie
van het Onderwijs als de OESO
benoemen een sterke school-
leider als succesfactor voor
goed onderwijs.

Delegeren
Schoolleiders ondersteunen
leraren bijvoorbeeld door
lesobservaties. Schoolleiders
in Nederland doen relatief
weinig zelf lesobservaties
in vergelijking met de VS,
Engeland en Japan. In Neder-
land delegeren schoolleiders
waarschijnlijk vaker een deel
van de leiderschapstaken naar
andere managementniveaus.
Een andere belangrijke rol
van schoolleiders is het sti-
muleren van leraren om hun
verantwoordelijkheid nemen
in het verbeteren van hun

vaardigheden. In Nederland
zet 70 procent van de school-
leiders zich daarvoor in. Dit
is relatief veel in vergelijking
met buurlanden, Scandi-
navische landen en Japan.
Voor Bussemaker en Dekker
aanleiding om te werken aan
een samenhangende leider-
schapsstrategie met daarin
meer aandacht voor samen-
werking en het stimuleren
van een cultuur van conti-
nue verbetering en formele
professionalisering.

In het OESO-rapport komen
ook andere onderwerpen aan
bod, zoals de niveauverde-
ling van hoogopgeleiden,
intergenerationele mobiliteit
en de uitgaven aan onderwijs-
instellingen. Wat dit laatste
betreft: de uitgaven van
Nederland liggen licht boven
het OESO-gemiddelde. Qua
aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt ligt in
Nederland het percentage
werkenden voor alle oplei-
dingsniveaus hoger dan het
OESO-gemiddelde. _Foto: Hans Roggen
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Over het thema

Bijna een jaar na de meest recente

vluchtelingenopvangpiek is het tijd voor een

terugblik. Wat is structureel veranderd om

onderwijs aan nieuwkomers in betere banen

te leiden? Welke knelpunten vergen nog een

oplossing? De instroom van asielzoekers is

grillig. Er zijn zelfs scholen die door de huidige

daling genoodzaakt zijn tot overplaatsing of

ontslag van personeel. Maar: “Als de situatie in

Griekenland verandert, kan de instroom zomaar

weer fors aanzwellen.”

Daarom is een regionale visie en gezamen-

lijke aanpak door schoolbesturen, samenwer-

kingsverband en gemeenten wenselijk. Met of

zonder centrale taalklas. Zo ondertekenden

alle betrokken partijen op initiatief van samen-

werkingsverband IJssel/Berkel afgelopen

voorjaar een convenant en zijn daar inmiddels

drie taalschakelklassen gestart, gekoppeld aan

reguliere scholen in de regio. “Als je het belang

van goed onderwijs voor deze kinderen inziet,

kom je uiteindelijk wel uit de puzzel van wie wat

betaalt”, ervaart directeur Luuk van Aalst.

Verder: vluchtelingkinderen stromen door hun

taalachterstand vaak door naar een schoolni-

veau onder hun kunnen. Hoe voorkomen we dat

talent onderbenut blijft? “Uitstroomprofielen

zijn een hulpmiddel, maar er speelt naast het

NT2-niveau zoveel meer mee”, aldus een docent

van een internationale schakelklas (ISK, vo).

In de Passend onderwijs-rubriek aandacht voor

traumasensitief onderwijs. Tot slot een good

practice over een directeur-bestuurder die de

leerlingen van zijn scholen liet congresseren

over het integratievraagstuk. “Wees niet bang of

boos of gemeen maar aardig; ze komen hier niet

voor de lol.”

o n v o o r s p e l b a r e  i n s t r o o m  b l i j f t  l a s t i g

De instroom van vluchtelingen is momenteel

flink afgenomen en we hebben het onderwijs

aan asielleerlingen inmiddels beter op de

rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want

juist die onvoorspelbare instroom maakt het

regelen van onderwijs lastig. Wat gaat er al

goed, wat moet beter? Een inventarisatie.

tekst marijke nijboer

Chaos voorbij, tijd voor eigen visie

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

Basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn
heeft veel ervaring met onderwijs voor nieuwkomers
(de school komt niet in het artikel voor).
Foto’s: Rob Niemantsverdriet
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o n v o o r s p e l b a r e  i n s t r o o m  b l i j f t  l a s t i g

Maar liefst 97 procent van alle asielzoekerskinderen in

Nederland gaat naar school. En volgens de inspectie is de

kwaliteit van de scholen in asielzoekerscentra verbeterd.

Ook accountmanagers van OCW, die afgelopen voorjaar

uitgebreid spraken met scholen en gemeenten, consta-

teren dat asielzoekerskinderen goed onderwijs krijgen.

Bovendien is de organisatie van dit onderwijs inmiddels

beter op orde. “Op die grote piek van vorig jaar waren we

niet voorbereid”, zegt Marieke Postma van LOWAN. “Maar

we hebben veel voortgang geboekt. Er waren dagen dat in

vier gemeenten een nieuwe school startte. Die moesten

ondersteund worden, we liepen tegen wetgeving aan, we

waren allemaal het spoor bijster. Iedereen rende, maar niet

dezelfde kant op.”

Regie Alle partijen rond de opvang van vluchtelingen-

kinderen gingen om tafel: COA, VNG, de sectorraden, OCW,

SZW, LOWAN. “Iedereen is vanuit zijn perspectief gaan ver-

tellen wat er speelde. Dan komt er gezamenlijk inzicht en ga

je elkaar begrijpen.” Nu ligt er een stappenplan dat begint

op het moment dat een gemeente of school hoort dat er een

COA-locatie in de buurt komt.

Ook op onderwijsterrein kwam er meer regie. De AVS, PO-

Raad, VO-raad, MBO-raad, COA, LOWAN, G4, OCW en VNG

vormden samen een regiegroep en een ondersteunings-

groep. “Hier zijn alle problemen op onderwijsgebied aange-

pakt”, vertelt Lex Boogerd van het COA. “De teldatum van

1 oktober was bijvoorbeeld een moeilijk punt. Als een kind

op 2 oktober binnenkwam, kon je een jaar op bekostiging

wachten. Dat is nu omgezet in een maatwerkregeling waar-

bij scholen per kwartaal bekostigd krijgen.” Die regeling is

op 30 september 2016 gepubliceerd door DUO. Daarbij wordt

wel nog steeds de drempel van vier leerlingen gehanteerd.

Fluctuatie Bijna een jaar geleden, in november 2015,

piekte de instroom met maandelijks zo’n 1.700 asielzoekers

in de schoolgaande leeftijd (4 – 17 jaar). Voorjaar 2016 was

die instroom afgevlakt naar 500 per maand1. Eind augus-

tus werd daarom besloten drie noodopvangen te sluiten.

Boogerd: “De regering heeft de verwachting van 58.000 men-

sen voor dit jaar aangehouden, maar waarschijnlijk worden

het er minder. Als de situatie in Griekenland echter veran-

dert, kan de instroom zomaar weer fors aanzwellen. Op dit

moment bestaat ruim 30 procent van de instroom uit na-

reizigers, veelal moeders met kinderen, maar ook dat kan zo

weer veranderen.”

Chaos voorbij, tijd voor eigen visie

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

l e r a r e n  e n  lo k a l e n  g e r e g e l d ,
g e e n  a s i e l l e e r l i n g e n

Fluctuatie kenmerkt het nieuwkomersonderwijs. Vorig

schooljaar begonnen we met een sterke stijging van leerlingen,

aan het begin van dit schooljaar hebben veel scholen te maken

met een sterke daling of zelfs sluiting. Op veel locaties leidt dit

tot overplaatsen of zelfs ontslag van personeel.

LOWAN ondersteunt schoolbesturen, -directies en/of

gemeenten in deze moeilijke en veelal onzekere fase.

Behoefte aan meedenken? Neem dan contact op met Boudien

Bakker via b.bakker@lowan.nl of tel. 06-52858732. Zie ook

www.lowan.nl
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methoden. Verder is de capaciteit van LOWAN uitgebreid,

zodat deze organisatie zich extra kan inzetten om kennis

en ervaring te verspreiden en nieuwe scholen te helpen

met opstarten.

Profielen en leerlijnen Ook de aansluiting op het

reguliere onderwijs verdient aandacht. Gemeenten moeten

zorgen voor educatief aanbod voor kinderen onder de vier

jaar, vindt OCW. Maar waar plaats je de oudere kinderen,

die vaak met nog een flinke taalachterstand de po- of vo-

school binnenstromen? OCW, VNG, de PO-Raad en VO-raad

hebben hier samen afspraken over gemaakt. De PO-Raad en

LOWAN ontwikkelen voor het primair onderwijs profielen

en leerlijnen om de instroom naar het voortgezet op het

juiste niveau te regelen en om een doorlopende leerlijn

bij de overgang tussen po-scholen te bevorderen. In het vo

worden uitstroomprofielen en leerlijnen ingezet om de

instroom vanuit de internationale schakelklassen goed te

regelen (zie ook pagina 16).

Bekostiging Tot grote vreugde van de AVS, PO-Raad

en andere partijen – die hier maanden voor lobbyden –

krijgt ook het primair onderwijs nu twee jaar maatwerk-

bekostiging voor onderwijs aan asielkinderen in plaats

van een. In juni steunde de Tweede Kamer een motie van

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff met deze strekking.

Gaat de maatwerkregeling gelden met terugwerkende

kracht? Wordt deze betaald uit de achterstandsgelden?

OCW is momenteel bezig om de regeling voor 2e jaars

nieuwkomers uit te werken.

Scholen die minder dan vier vluchtelingenkinderen opvan-

gen, krijgen hiervoor geen vergoeding. Uit een AVS-peiling

(februari 2016) bleek dat zodoende bijna de helft van de

scholen die deze leerlingen in huis hebben, hiervoor geen

vergoeding krijgt. Dat betekent dat deze scholen op eigen

kosten leraren extra inzetten, lesmateriaal aanschaffen en

eventueel deskundigheidsbevordering regelen.

Postma van LOWAN noemt die fluctuatie de grootste uitda-

ging. “Er zijn heel veel gemeenten benaderd met de bood-

schap dat er een COA-locatie komt. Die gemeenten hebben

schoolbesturen benaderd en zijn bezig gegaan met scholen.

Maar vaak kwamen er geen bewoners, of veel minder dan

verwacht. Dat is lastig, ook qua personele kosten.” Boogerd:

“Bouw dat onderwijs daarom modulair op. Ga niet met

vlag en wimpel voor het hoogste aantal leerlingen, maar

zet lager in. Later kun je altijd nog opschalen.”

Nieuwe uitdagingen De kinderen die komen, bren-

gen nieuwe uitdagingen mee. Zoals de taalbarrière. Een

intakegesprek voeren met ouders is vaak lastig. En hoe

ga je om met de verschillende trauma’s en culturele ach-

tergronden? “Hier moet door de overheid maximaal op

worden ingezet met veel deskundigheid en voldoende tijd”,

vindt AVS-voorzitter Petra van Haren. OCW meldt dat er

inmiddels meerdere cursussen op dit terrein worden aan-

geboden, ook online. Scholen kunnen ook speltherapeuten

inschakelen voor de verwerking van trauma’s (zie ook

pagina 25).

Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit van NT2-docenten al

verdrievoudigd. Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken

of verdere uitbreiding nodig is. Er is nog een tekort aan

geschikte lesmethoden. OCW zal hiervoor contact leg-

gen met partijen die expertise hebben op het terrein van

leerplanontwikkeling en het ontwerpen en uitgeven van

‘ j e  m o e t  c r e at i e f  z i j n ’

Susan Smidt is directeur van basisscholen

De Veldkamp en De Alexander in

Denekamp. De ene school heeft twee

vluchtelingenkinderen, de andere drie.

“Wel jammer, als ze allemaal op dezelfde

school hadden gezeten hadden we extra

geld gekregen. Maar de ouders hebben

nu eenmaal deze keuze gemaakt”, zegt

zij. “Gelukkig hebben mijn leraren met

hun hart voor het onderwijs gekozen. Dan

is het te doen. Maar ik vind het wel eens

lastig om zoveel inzet van hen te vragen.”

De kinderen hebben veel meegemaakt.

En als ze binnenkomen hebben ze zeker

nog twee jaar nodig om de taal te leren.

“Verder helpen we ouders vanwege de

taalbarrière met de post en contact met

instanties. Een tolk wordt niet betaald. Je

moet creatief zijn.”

De ib’er ondersteunt leraren en kinderen

extra. De school vindt het moeilijk om te

bepalen op welk niveau ze kinderen moet

plaatsen. “Als je ze plaatst op sociaal-

emotioneel niveau, moet je nog sterker

werken met individuele leerlijnen en

-instructies dan wanneer je ze plaatst op

het niveau van hun taalbeheersing.

De één wil graag leren en vraagt veel.

De ander doet alsof hij alles begrijpt.

Dat moet je goed in beeld houden.”

Smidts schoolbestuur Konot heeft zelf

een regionale opvang opgezet waar

kinderen een jaar blijven. “We overleggen

veelvuldig over de aanpak en de plaatsing

van leerlingen. De leerling die hier het

langst is, anderhalf jaar, zit nu met

rekenen op z’n niveau, en met lezen is hij

enorm vooruit gegaan. Ik ben ontzettend

trots op mijn leraren.”

‘o p  d i e  g r ot e  p i e k  v a n  vo r i g  j a a r
w a r e n  w e  n i e t  vo o r b e r e i d ,  m a a r  w e
h e b b e n  v e e l  vo o r t g a n g  g e b o e k t ’
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Er zijn scholen die de ‘vierkinderenregeling’ op creatieve

wijze omzeilen (zie ook kader pagina 10). Dat merkte direc-

teur Bea Vos van basisschool Hertogin Johanna in Oss (Filios

Scholengroep) toen zij vluchtelingenkinderen uit Limburg

op haar school ontving. “Twee kinderen uit één gezin

kwamen van twee verschillende basisscholen. Dat was zo

gedaan zodat een van die scholen (ook) aan vier leerlingen

kwam. Ik snap dat scholen dit doen; het huidige systeem is

krom. Eigenlijk zou het geld het kind moeten volgen.”

Haar eigen school heeft momenteel drie vluchtelingenkin-

deren, en dus geen extra financiering. “Maar onze school-

besturen en de gemeente stellen gelukkig geld beschikbaar

voor NT2.”

Centrale opvang Staatssecretaris Dekker ziet deze

worsteling en wil een bundeling van expertise, liefst in

gezamenlijk georganiseerde taalklassen. Op veel plekken

gebeurt dit al. AVS-voorzitter Van Haren: “Met een centrale

opvang kun je de professionaliteit ontwikkelen. Een speci-

fieke groep leraren legt hier het accent op taalverwerving,

integratie in de samenleving en traumasignalering. Zo

komen scholen minder onder druk te staan.” Ze pleit er

echter net als schoolleider Vos voor dat het geld het kind

moet volgen. “Niet in gebundelde aantallen, maar ook voor

kinderen op scholen met minder dan vier asielleerlingen.”

Regionale visie Postma van LOWAN benadrukt dat

het niet de bedoeling is dat overal voor dezelfde oplos-

sing wordt gekozen. “Wat de regiegroep graag wil zien,

is dat er in iedere regio een visie wordt ontwikkeld (zie

ook pagina 12). Sterke voorbeelden zijn Tilburg, Emmen,

Zaandam, Schiedam, Amsterdam en Haarlem. Zo’n visie

geldt voor alle kinderen die nog geen vier jaar in Nederland
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zijn, en voor po en vo. Als zorgpartners, onderwijspartners

en gemeente kijk je samen wat die kinderen nodig hebben

en hoe je dat vormgeeft. Je moet alleen zorgen dat je je

regio goed afbakent.

“Is jouw visie dat de kinderen direct op de school in de

wijk worden opgevangen, zonder centrale taalklas, denk

dan na over hoe je de ondersteuning en professionalise-

ring regelt. Wil je wel een centrale taalklas, denk dan na

over de fluctuerende instroom. Onderzoekers zeggen dat

het goed is om kinderen, zodra ze een goede basis hebben

in het Nederlands, snel naar een school in de wijk te laten

gaan. Maar die kinderen spreken nog geen Nederlands op

het niveau van hun groep. Hoe ga je daarmee om? Die vra-

gen moet je beantwoorden in je visiedocument.”

Zo’n regionale visie is lastig om op te starten, weet Postma.

Er is ook geen gebaand pad. “Wie trekt de kar? Misschien

het samenwerkingsverband. Of een groot schoolbestuur.

Beleg het bij een instantie die goed werkt in jouw regio.”

Postma ziet nog een aandachtspunt. “In veel regio’s is het

eerste opvangjaar op orde. Maar er wordt nog heel weinig

ingezet op de daarop volgende jaren. Er moet echt iets wor-

den geregeld voor kinderen die nog niet gewoon kunnen

meedoen in de klas.” _

1 Bron: Kamerbrief OCW ‘Stand van zaken asielzoekersonderwijs’,

14 juli 2016

m e e r  w e t e n ?

Het dossier ‘Vluchtelingenkinderen’ van het NJi biedt prak-

tische informatie en geeft een overzicht van de huidige ken-

nis, via links naar andere informatiebronnen. www.nji.nl/nl/

Kennis/Dossier/Vluchtelingenkinderen/Wat-werkt

Er is nog een tekort aan geschikte lesmethoden.

a dv i e s  o n d e r w i j s r a a d
o v e r  i n t e g r at i e  i n  e n  v i a
o n d e r w i j s

De Onderwijsraad bereidt op eigen initiatief een advies

voor over ‘Vluchtelingen en onderwijs’. De hoofdvraag:

Wat moet er gebeuren om de integratie van vluchtelingen

in en via het onderwijs te bevorderen? Het advies

gaat over de eerste jaren waarin deze vluchtelingen

in Nederland verblijven. De focus ligt daarbij op de

voorschoolse periode, primair en voortgezet onderwijs

en mbo 1-2. Ook voor niet-leerplichtige vluchtelingen is

het onderwijs vaak van cruciaal belang als het gaat om

integratie in de nieuwe samenleving. De Onderwijsraad

beschouwt integratie nadrukkelijk als een tweezijdig

proces, waarbij van beide kanten inspanningen mogen

worden verwacht. Het advies wordt naar verwachting eind

2016 uitgebracht.
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ta a l o n d erw i j s  r eg i o n a a l  c l u s t er en

Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam

het initiatief tot een gezamenlijke, regionale

visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit

voorjaar tekenden alle betrokken partijen

een convenant en er zijn inmiddels drie

taalschakelklassen gestart, gekoppeld aan

reguliere scholen in de regio. “Een kwestie van

lange adem en investeren in de relatie.”

tekst daniëlla van ’t erve

‘Je ziet ze

“Weegschaal”, juicht een meisje naar haar medespeel-

sters als ze op het digibord twee dezelfde memorie-

kaartjes omdraait. Achter hen leggen twee jongens met

dominosteentjes grote letters ‘ui’ op hun tafel. “Wat een

mooie ui”, roept juf Monique Bouwmeester enthousiast,

en ze lachen alle drie als de steentjes plots omvallen.

“Oh, daar gaat de i.”

De taalschakelklas van basisschool de Waaier in Zutphen

bestaat acht jaar en telt nu dertien kinderen tussen de

6 en 12 jaar en afkomstig uit Eritrea, Polen of Syrië.

De nieuwkomers krijgen gedurende een jaar intensief

taalonderwijs, waarna ze doorstromen naar het regulier

onderwijs. “De toestroom van nieuwkomers gaat nu

meer gedoseerd dan anderhalf jaar geleden”, merkt Ank

Stekelenburg van het expertiseteam nieuwkomers van

samenwerkingsverband IJssel/Berkel (27 schoolbesturen,

102 scholen in zes Gelderse gemeenten). “Toen zag je

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

groeien’
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>

dat scholen overspoeld werden en met hun handen in

het haar zaten. Nu zijn gemeenten vaak al op de hoogte

dat er een gezin komt en kunnen scholen zich erop

voorbereiden.”

Dit schooljaar zijn er nog twee taalschakelklassen op

reguliere scholen in de regio gestart. Het is de uitwerking

van het convenant dat de schoolbesturen primair onder-

wijs (verenigd in het samenwerkingsverband) en de zes

gemeenten dit voorjaar tekenden. De komst van een asiel-

zoekerscentrum was voor het samenwerkingsverband

reden om het initiatief te nemen tot een gezamenlijke,

regionale visie. “Onze veelal kleine scholen worstelen

met de opvang van nieuwkomers”, verklaart directeur

Luuk van Aalst de noodzaak tot samenwerking. “Met drie

combinatiegroepen lukt het eenvoudig weg niet om de

extra aandacht en ondersteuning te bieden die een kind

dat de taal niet kent nodig heeft.”

Het clusteren van leerlingen en middelen maakt goed

onderwijs en bundeling van expertise mogelijk. Waar

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

Financieel risico De landelijke bekostiging voor

nieuwkomers is volgens Van Aalst onvoldoende. “Omdat we

hier te maken hebben met krimp én moeten bezuinigen

vanwege een negatieve verevening, is het sowieso al zoeken

naar middelen om Passend onderwijs te kunnen bieden”,

legt hij uit. Een probleem is ook dat scholen pas vanaf

vier nieuwkomers geld krijgen en dat er sprake is van

financiering achteraf. Van Aalst: “Dat we nooit zeker weten

of en hoeveel kinderen er binnenkomen, maakt het lastig

om concrete afspraken te maken. Geen enkele partij wil

een financieel risico lopen.”

Een goede zet is volgens Ank Stekelenburg, die bij het

visietraject betrokken was, dat het samenwerkingverband

besloot de taalschakelklas voor te financieren. “Want wan-

neer start je zo’n klas?”, zegt ze. “Onder de tien leerlingen

scholen en besturen verantwoordelijk zijn voor de inhoud,

zijn gemeenten verantwoordelijk op het gebied van leer-

plicht, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, jeugdhulp

en voor- en vroegschoolse educatie. Eén regionale visie met

zes verschillende gemeenten kost dan ook de nodige tijd en

energie. “Het is een kwestie van een lange adem en blijven

investeren in de relatie”, benadrukt Van Aalst. “Maar als je

het belang van goed onderwijs voor deze kinderen inziet,

kom je uiteindelijk wel uit de puzzel van wie wat betaalt.”

is het eigenlijk niet rendabel, maar de kinderen zijn er al

wel. Door de overbruggingsperiode te financieren krijgt

de leraar tijd om de klas goed op te zetten. Die investering

krijg je straks dubbel en dwars terug als de kinderen goed

doorstromen.”

Dit betekent niet dat elke nieuwkomer automatisch naar

een taalschakelklas gaat.

Ouders melden hun kind aan op de school van hun voor-

keur. Vanaf dat moment heeft de school zorgplicht en

kijken alle betrokkenen vanuit school, gemeente, samen-

werkingsverband en Vluchtelingenwerk naar wat het kind

nodig heeft en of de taalschakelklas een optie is. Stekelen-

burg: “Soms is het voor een kind beter om op de reguliere

Leerlingen uit de taalschakelklas van basisschool de Waaier in Zutphen (schooljaar 2015/2016)

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

groeien’
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school te blijven,

zoals onlangs een

jongetje van 7 jaar

met ernstige ver-

latingsangst. Dan

kunnen we in een

schakelklas nog zulk

goed onderwijs op

maat geven in een

kleine, veilige set-

ting: als een kind

zich er niet goed bij

voelt, komt het niet

tot leren.” (zie ook

pagina 25)

Haai Op haar

tafeltje heeft Timnit

(9) allerlei plastic

dieren netjes op

een rij gezet. Sinds

februari zit ze met

haar twee broertjes

en zusje in de

schakelklas. Ze zijn gevlucht uit Eritrea waar ze nog nooit

naar school zijn geweest. Timnit wijst een diertje aan en

zegt dan juf Monique na: “Hond”. “Haai”, papegaait ze,

waarna ze even nadenkt en dan met haar hand zwaait.

“Ja”, lacht Monique, “die haai heb je ook.” En dan zet

Monique de zeehond naast de hond: “Dit is een zeehond,

die zwemt in het water.” Timnit slaat haar armen om haar

heen en vraagt: “Koud?”. “Ja”, zegt Monique. “Zeehonden

leven vaak waar het heel koud is.”

Uit recent onderzoek van de universiteit Utrecht blijkt

dat met centraal taalonderwijs betere resultaten worden

bereikt. “In een taalschakelklas krijgen leerlingen intensief

en op maat onderwijs van experts”, vertelt Stekelenburg.

“Ze krijgen een doelgericht programma op de onderdelen

klanken, woordenschat, zinsbouw en technisch lezen.

Actief leren, waarbij kinderen voelen en ervaren, is essen-

tieel om de taal goed te laten beklijven. Daar is in een

taalschakel-

klas ruimte

voor. We gaan

veel met de

kinderen naar

buiten, gewoon

spelen of naar

de markt. Ze

leren zoveel

van vrije situa-

ties waarin ze

met elkaar moe-

ten omgaan.”

Stekelenburg

noemt het een

groot voordeel dat de taalschakelklassen gekoppeld zijn

aan reguliere scholen. “De kinderen leren de Nederlandse

cultuur en leeftijdsgenoten kennen omdat ze al meedoen

met alle activiteiten en feesten op school. Bovendien zijn

de lijnen kort. Als een kind zich snel ontwikkelt, is het

makkelijk om te kijken of het alvast op zijn niveau in de

reguliere klas les kan volgen. Na een jaar bekijken we met

de ouders officieel hoe het ervoor staat en naar welke

school het kind zal doorstromen.”

Grote ogen Hekmat (13) zit in groep 7 van de Waaier,

waar hij vorig jaar vanuit de schakelklas naar toe ging. Hij

weet nog heel goed hoe het was om naar school te gaan.

“Ik kende niemand en sprak nog geen Nederlands, dus ik

vond het heel spannend. In het begin moest ik erg wennen,

maar hier is het leuk. In Syrië was het heel anders. Als je

een fout maakt, slaat de juf je. Gelukkig is dat hier niet

zo.” In zijn nieuwe groep moet hij ook weer wennen. “In de

schakelklas kreeg je geen aardrijkskunde of geschiedenis

en ook geen huiswerk. Ik vind dat wel leuk om te doen.

Spelling vind ik het leukst, want dat is het makkelijkst.”

Leerkracht Eline Schoppers zette acht jaar geleden de taal-

schakelklas op en heeft heel wat kinderen zien komen en

gaan. “Veiligheid is het allerbelangrijkst. Kinderen kunnen

hier tot rust komen, ook al zijn de verschillen groot. Er

zitten broertjes en zusjes in één klas, er zijn kinderen die

een muur hebben opgetrokken of nog nooit naar school

zijn geweest. Dat geeft niets, de kinderen helpen elkaar.”

Betrokkenheid, flexibiliteit, inzicht in de leerlijnen en

wat een kind nodig heeft zijn volgens Schoppers onmis-

bare vaardigheden

voor leraren. Ze

moeten ook goed

weten wat de doe-

len zijn, wanneer

een kind kan

versnellen, waar

hiaten zitten en

welke leerstijl

het prettig vindt.

De verouderde

materialen zijn

volgens haar

een knelpunt.

“Niets is kant-

en-klaar, dus

‘ w e  g a a n  v e e l  m e t  d e  k i n d e r e n
n a a r  b u i t e n .  g e w o o n  s p e l e n  o f
n a a r  d e  m a r k t .  z e  l e r e n  z o v e e l
v a n  v r i j e  s i t u at i e s ’
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het bedenken en maken van lesstof vraagt extra tijd. Maar

daar krijg je veel voor terug. Van kinderen als Hekmat word

ik heel gelukkig. Twee jaar geleden kwam hij hier met

grote ogen binnen en het is zo mooi om te zien hoe hij zich

ontwikkeld heeft, dat hij al vriendjes heeft en op voetbal

zit. Je ziet kinderen groeien en weer zichzelf durven zijn,

prachtig.”

Sociale integratie Met een ondertekend convenant

ben je niet klaar: een breed gedragen visie betekent volgens

Ank Stekelenburg blijven afstemmen. Zo moeten sommige

kinderen ver reizen, waardoor ze weinig binding krijgen

in hun eigen woonplaats. “Maar misschien kunnen ze

alvast meedoen met bredeschoolactiviteiten op de school

waar ze zijn aangemeld, waardoor ze al klasgenoten

leren kennen. Waar we ons eerst samen richtten op de

procedure en onderwijsinhouden, gaan we nu een stapje

verder en bekijken we hoe we de sociale integratie kunnen

bevorderen.”

De doorstroming van nieuwkomers in het regulier onder-

wijs vormt een andere uitdaging. Het samenwerkings-

verband stelt verschillende materialen en methoden

beschikbaar en scholen kunnen een beroep doen op onder-

steuning van het expertiseteam. Stekelenburg: “Ook na

een jaar heeft een nieuwkomer goede begeleiding nodig.

Sociaal gezien omdat het moet wennen aan een nieuwe

klas, maar ook qua leerstof. Zo is de woordenschat nog lang

niet op niveau. We hopen dat die intensieve begeleiding

mogelijk blijft.” _

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

Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun

taalachterstand vaak door naar de lagere

niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je

voorkomen dat talent onderbenut blijft?

Scholen proberen met man en macht

leerlingen Nederlands bij te brengen.

En LOWAN en ITTA ontwikkelden onlangs

leerroutes en uitstroomprofielen.

tekst jaan van aken

Zo hoog mogelijk

“Kind van een vluchteling, asielzoeker of arbeidsmigrant;

wie tussen 12 en 18 is en het Nederlands niet beheerst,

volgt gemiddeld zo’n twee jaar zogeheten ‘eerste opvang-

onderwijs’”, vertelt Hariëtte Boerboom van LOWAN-

vo, dat scholen ondersteuning biedt bij onderwijs aan

nieuwkomers. Zo’n honderd vo-scholen bieden deze

vorm van onderwijs, vaak in internationale schakelklas-

sen (ISK). Ruim een derde van de ISK-leerlingen stroomt

door naar een schoolniveau onder zijn kunnen, bleek

uit een peiling van de VO-raad. “Tot voor kort hadden

we geen gemeenschappelijke doelen en werkwijze”, zegt

Boerboom.

Sinds kort zijn er drie leerroutes met acht uitstroompro-

fielen voor nieuwkomers, ontwikkeld door LOWAN samen

met ITTA – het kennisinstituut voor taalontwikkeling

van de Universiteit van Amsterdam – en zes ISK-scholen.

Afhankelijk van de leeftijd variëren de uitstroomprofielen

van praktijkonderwijs en begeleid werk tot mbo niveau

3/4 en havo/vwo. “Aan de profielen zijn lesmateriaal en

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

didactische tips gekoppeld over hoe je met deze leerlingen

omgaat”, vertelt Boerboom. Het uitstroomprofiel bepaalt

een ISK tijdens een verlengde intake van acht weken. “Leer-

lingen worden geobserveerd – het gaat om leertempo en

werkhouding – en maken toetsen.” De winst is dat scholen

voor nieuwkomers nu dezelfde taal spreken. “Als een leer-

ling naar een andere opvanglocatie verhuist, kun je aange-

ven waar iemand in een uitstroomprofiel zit. Scholen zijn

enthousiast om er vanaf dit schooljaar mee aan de slag te

gaan.”

De leerlijnen van ISK Utrecht komen grotendeels overeen

met die van LOWAN, zegt Petra Eijndhoven, docent NT2 en

schoolloopbaanbeleider. De school heeft eveneens drie

routes naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs/

vmbo-basis, vmbo-kgt en havo/vwo. En drie naar het mbo:

entreeopleiding, mbo- en hbo-schakel. “De verhouding is

60-20-20 schat ik. Voor sommige leerlingen is het helemaal

niet verkeerd om met een entreeopleiding te beginnen,

vindt Eijndhoven. “Het kan een goede start zijn om eerst

een diploma te halen en het Nederlands te verbeteren en

dan door te stromen naar een mbo-2 of 3-opleiding en

eventueel verder.” Voor leerlingen die het entreeniveau

niet halen, biedt ROC Midden Nederland een zogeheten

geïntegreerd traject aan met extra Nederlands en meer

ondersteuning bij stages. “Daar gedijen onze leerlingen

goed bij”, ziet Eijndhoven. “De schakeltrajecten van het roc

voor leerlingen die nog geen diploma hebben bieden na de

ISK ook extra Nederlands aan.”

Profielen en niveaus zijn een hulpmiddel om leerlingen op

de juiste vervolgopleiding te krijgen, merkt de ISK-docent

op. “Er speelt naast het NT2-niveau zoveel meer mee. Denk

aan creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen, sociale

vaardigheden en eventuele trauma’s of problemen thuis.”

instromen

‘a f n e m e n d e  s c h o l e n  z o u d e n
m e e r  n a a r  d e  p ot e n t i e  m o e t e n
k i j k e n ’
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‘ v r e s e l i j k  o m  l e e r a c h t e r s ta n d  o p  t e  b o u w e n  o m d at  j e  d e  ta a l n i e t b e h e e r s t ’ het mbo en geven altijd
aan dat we een warme
overdracht wensen. Ik ken
de collega’s van de oplei-
dingen van ROC Midden
Nederland, waar de meeste
van onze leerlingen naar
uitstromen. Korte lijnen
zijn belangrijk om de juis-
te plek voor een leerling te
vinden.”
Leerlingen stromen in
het vo door naar het eer-
ste, tweede of derde jaar.
Eijndhoven: “Het vierde
jaar is vaak lastig omdat
dat (een voorbereiding op)
het examenjaar is. Vijftien,
zestien jaar is daarom vaak

een lastige leeftijd. Dan zijn leerlingen volgens veel scho-
len te oud voor de derde klas en te jong voor een entree-
opleiding of hbo-schakel.” Alleen het mbo start soms in
januari met nieuwe groepen. “Het zou goed zijn als ook
in het voortgezet onderwijs de ISK-leerlingen op andere
momenten kunnen instromen.”

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

Drempelvrees Boerboom denkt met de uitstroompro-
fielen te voorkomen dat leerlingen door hun taalniveau
op een lager onderwijsniveau belanden dan bij hun capa-
citeiten past. “Het is heel duidelijk wat je per niveau moet
bereiken, zodat leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau
kunnen instromen. Middelbare scholen en mbo’s die ISK-
leerlingen ontvangen, zien duidelijker naar welk niveau
leerlingen toewerken, en krijgen meer vertrouwen dat een
leerling het aankan”, verwacht ze. Boerboom hoopt dat de
drempelvrees hierdoor zal verdwijnen. “Scholen die nog
niet veel met nieuwkomers te maken hebben gehad, zijn
soms bang om rendement te verliezen. Dan verwijzen ze
naar een andere school of laten leerlingen op een lager
niveau starten.”
ISK-docent Eijndhoven merkt een toenemende bereidheid
om ISK-leerlingen op te nemen. “Scholen zien dat ze wat
kunnen betekenen. Onze directeur houdt scholen ook voor
dat ze zonder ISK-onderwijs leerlingen direct op school
zouden krijgen, nu bereiden wij ze voor. We gebruiken het
Digitaal Doorstroomdossier voor de overgang van ISK naar

Hariëtte Boerboom van LOWAN-
vo: “Met de uitstroomprofielen
willen we voorkomen dat
leerlingen op een lager
onderwijsniveau belanden dan
bij hun capaciteiten past.”

Leerlingen van ISK Utrecht, met rechts van het midden NT2-docent en schoolloopbaanbeleider Petra Eijndhoven. “Korte lijnen zijn belangrijk
om de juiste plek voor een leerling te vinden.”
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Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Omdat de regelgeving in de wet momenteel weinig ruimte laat,

is het monitoren via een controlesysteem als InvalPool haast

noodzakelijk. InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de

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

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool

getoetst en goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

Met de signalering- en monitorfunctie binnen InvalPool krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige

wetgeving én de afspraken uit de cao 2016-2017!

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

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

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: voorkeursinvaller opgeven, diverse

management rapportages, reisafstand, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zien hoe het

programma werkt? Neem dan contact met ons op.

In korte tijd laten wij u het programma zien.

Een kleine tijdsinvestering die u in de toekomst

veel tijd en gemak kan opleveren.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

– Advertentie –
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Boerboom hoopt met de VO- en MBO-Raad een aantal wet-

telijke grenzen te slechten. “Om in het mbo op niveau 2 of

hoger in te stromen, heb je een diploma uit het voortgezet

onderwijs nodig. Dat hebben deze jongeren natuurlijk

niet.” Bij ISK-Utrecht gaan deze leerlingen van 17/18-jaar

naar de mbo-schakelopleiding, waar ze in twee jaar hun

vmbo-t diploma kunnen halen. “Voor ze starten met een

mbo-opleiding zijn ze 20 jaar, dat is niet altijd wenselijk.

Met heel veel moeite lukt het soms toch om een leerling

zonder diploma door een toelatingsonderzoek te loodsen.

Bijkomend probleem is dat leerlingen in de mbo-schake-

lopleiding geen studiefinanciering kunnen aanvragen”,

vertelt Eijndhoven. Afnemende scholen zouden meer naar

de potentie moeten kijken, vindt ze. “Het niveau zelf zegt

niet zoveel, wel of je taalniveau A2 in één of drie jaar hebt

gehaald. Ook geven vaardigheden als plannen, presenteren

en informatie verwerven een completer beeld.”

Boerboom vult aan: “Voor het mbo moet je een toets reke-

nen en Nederlands halen. Maar de rekentoets is ook heel

talig, dat is niet realistisch als Nederlands niet je moeder-

taal is. Daarnaast is de financiering erop gericht dat je bin-

nen een bepaalde termijn een diploma haalt. We bekijken

of voor die zaken een oplossing te vinden is.”

thema _ onderwijs voor nieuwkomers

e x - v l u c h t e l i n g  p l e i t  vo o r  i pa d s
vo o r  a z c - s c h o l e n

Zelfstandig adviseur Hayde van der

Kooij-Zarkeshan was 12 jaar toen ze

met haar ouders vanuit Iran naar

Nederland vluchtte. “Voor een kind

is het vreselijk om een

leerachterstand op te bouwen omdat

het de taal niet beheerst. Wij

werkten met boekjes en leerden

daaruit 35 woorden per dag met een

koptelefoon op om de spraak te

horen. Met behulp van ict kun je

leren leuker en efficiënter maken,

doordat ieder kind op zijn eigen niveau en tempo werkt. En het

is een oplossing voor kinderen die worden overgeplaatst naar

verschillende asielzoekerscentra (AZC).”

Daarom bedacht ze een plan om tien of twintig iPads per

AZC beschikbaar te stellen. Ze legde contact met de Steve

Jobsscholen en vond sponsoren. “Met een iPad maakt het niet

uit of je in Laren, Utrecht of Apeldoorn in een AZC zit; je kunt

verder waar je gebleven was. Via apps volgen kinderen vakken

als taal, rekenen en biologie op hun eigen niveau. De Steve

Jobsscholen kunnen dat op afstand regelen.” Alleen moeten

het ministerie van OCW en het COA toestemming geven. “Die

is helaas uitgebleven tot dusverre.”

Juf, waarom moest Amina vluchten?
Amina (11) uit Somalië. ‘Toen ik aankwam in Nederland was
ik vooral verdrietig. Alles was anders. Ik had nog
nooit witte mensen met blonde haren gezien.’

Hier ben ik veilig
Het lespakket ‘Hier ben ik veilig’ laat zien waarom mensen vluchten
en wat het betekent om alles achter je te moeten laten op zoek naar
veiligheid. Aan de hand van filmpjes, een quiz en persoonlijke
verhalen zoals van Amina leren kinderen de achtergronden van de
vluchtelingenproblematiek kennen.

‘Hier ben ik veilig’ is ontwikkeld door VluchtelingenWerk Nederland
en bestemd voor leerlingen uit groep 7/8.

Enthousiast geraakt?
VluchtelingenWerk biedt ook een gratis sponsorlooppakket aan met
docentenhandleiding, posters, informatiebrochures en een
voorbeeldpersbericht.

Download het lespakket gratis op
www.vluchtelingenwerk.nl/lespakketten

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de recht van vluchtelingen en helpt hen
bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. www.vluchtelingenwerk.nl

– Advertentie –
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Ondanks deze drempels heeft ISK-docent Eijndhoven ook

oud-leerlingen die verder studeren. “Een Somalisch meisje

had de wens kinderarts te worden. Na een jaar keihard wer-

ken in de ISK kon ze naar de hbo-schakelopleiding. Daar

deed ze ook een aantal vakken op vwo-niveau. Vervolgens

haalde ze haar hbo-propedeuse en kon ze geneeskunde

gaan studeren. Op dit moment loopt ze coschappen in het

ziekenhuis en is ze bijna klaar. Fantastisch!”

Langer op basisschool Ook vanuit het primair

onderwijs kunnen kinderen onder hun niveau door-

stromen naar het voortgezet onderwijs. Basisschool Het

Kompas in Krimpen aan den IJssel had vorig jaar een

nieuwkomersgroep met zes Syrische kinderen en koos

ervoor om hen niet in een schakelklas te plaatsen. “We

denken dat ze sneller Nederlands leren in een klas met

Nederlandse kinderen. Ze zijn aan een maatje gekoppeld

en dat werkt heel goed”, vertelt schoolleider Tanja Hartog.

Een meisje uit groep 8 had eigenlijk dit jaar naar de brug-

klas gemoeten. Maar kinderen die op 11- of 12-jarige leef-

tijd naar Nederland komen, mogen tot hun 14e op de basis-

school blijven. “We hopen dat ze na een extra jaar hoger

kan instromen in het voortgezet onderwijs. Ik verwacht

zeker vmbo gemengde of theoretische leerweg.”

Ook de Zuiderschool in Giethoorn heeft twee kinderen uit

Syrië, en twee uit Polen, een uit Eritrea en een uit Somalië.

Dankzij het bestuur werkt er elke woensdagochtend een

onderwijsassistent apart met de nieuwkomers. School-

leider Lida Andriol: “De twee kleuters leren spelenderwijs

en de oudere kinderen krijgen hulp bij woordenschat en

begrijpend lezen. Dat helpt enorm.”

Beide scholen hebben de NT2-methode ‘Horen, zien en

schrijven’ en Het Kompas gebruikt daarnaast Disk. “Leer-

lingen werken daar zelfstandig mee op laptops en krijgen

professionele ondersteuning en van een vrijwilliger”, ver-

telt Hartog. De Zuiderschool gebruikt de methode niet veel.

“Leerkrachten hebben hun weg gevonden met eigen mate-

rialen. We hebben software om onder meer op iPads de

woordenschat mee te oefenen. Een jongen uit een hogere

groep draait mee met de leesuren in groep 3 en een Syri-

sche jongen is in groep 5 geplaatst hoewel hij de leeftijd

heeft voor groep 6. Alle kinderen gaan goed vooruit, mer-

ken we uit toetsen”, zegt Andriol.

De schoolleiders ondersteunen leerkrachten, vragen finan-

ciering aan en onderhouden contact met hulpverlening

en ouders. “De een heeft meer affiniteit met NT2 dan de

ander, maar met elkaar komen we tot oplossingen”, aldus

Hartog. _

V0-scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs

aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op

aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen

voor een nieuwe ISK (circa t 16.000 per school). Ook voor

nevenvestigingen is een startsubsidie beschikbaar.

Meer informatie: www.lowan.nl en asielonderwijs@minocw.nl
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Juf, waarom moest Amina vluchten?
Amina (11) uit Somalië. ‘Toen ik aankwam in Nederland was
ik vooral verdrietig. Alles was anders. Ik had nog
nooit witte mensen met blonde haren gezien.’

Hier ben ik veilig
Het lespakket ‘Hier ben ik veilig’ laat zien waarom mensen vluchten
en wat het betekent om alles achter je te moeten laten op zoek naar
veiligheid. Aan de hand van filmpjes, een quiz en persoonlijke
verhalen zoals van Amina leren kinderen de achtergronden van de
vluchtelingenproblematiek kennen.

‘Hier ben ik veilig’ is ontwikkeld door VluchtelingenWerk Nederland
en bestemd voor leerlingen uit groep 7/8.

Enthousiast geraakt?
VluchtelingenWerk biedt ook een gratis sponsorlooppakket aan met
docentenhandleiding, posters, informatiebrochures en een
voorbeeldpersbericht.

Download het lespakket gratis op
www.vluchtelingenwerk.nl/lespakketten

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de recht van vluchtelingen en helpt hen
bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. www.vluchtelingenwerk.nl
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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!: Bijna tweehonderd groep 7-leerlingen van

Stichting Scala in Heusden staken voor de zomer de koppen bij elkaar om

oplossingen te verzinnen voor de dilemma’s bij de opvang van vluchtelingen.

Het idee voor het jeugdcongres kwam van de directeur-bestuurder van Scala.

tekst vanja de groot

De opvang van vluchtelingen leidt ook in

Heusden tot discussie en weerstand bij

sommige inwoners. “Waarom vragen we

de kinderen niet naar hun mening”, stelde

directeur-bestuurder Henk van der Pas, die

ook deelneemt aan het vluchtelingenoverleg

bij de gemeente. “In de geest van de Raad

van Kinderen, die meedenkt met bedrijven

en organisaties over strategische en maat-

schappelijke vraagstukken. En ik hoorde

over CEO’s die kinderen om advies vragen.”

Bovendien kent Heusden al een jeugdburge-

meester die geregeld een ‘broodje burger’

eet met haar volwassen collega om ideeën

uit te wisselen.

In twee maanden tijd werd het jeugdcon-

gres voorbereid. De kinderen schreven

brieven aan hun ouders, politici en moge-

lijke sponsoren. Als locatie werd gekozen

voor abdij Mariënkroon. Een toepasselijke

plek, want het diende

in september 2015 als

noodopvanglocatie

voor minderjarige

vluchtelingen. Een

van hen, de inmiddels

18-jarige Nourans,

vertelt tijdens de ope-

ning van het congres

in indrukwekkend

goed Nederlands over

zijn vlucht voor het

geweld in Syrië en zijn

wens om advocaat

te worden. Loco-

jeugdburgemeester

Houda vult aan: “We

moeten deze mensen een kans geven. Het

moet een rotgevoel zijn als je een veilig

land niet in mag.” Na deze inleiding zet Van

der Pas de kinderen aan het werk: “Jullie

gaan vooral de muren afbreken tussen

politiek, bewoners en vluchtelingen.” Hij

koos bewust voor leerlingen uit groep 7.

“Jongere kinderen hebben vaak heel crea-

tieve maar onuitvoerbare ideeën. In groep

7 hebben ze wel realiteitszin én creativiteit.

Locoburgemeester Margo Mulder van

Heusden: “Kinderen zijn ruimdenkend. Ze

denken out of the box. Daarmee kunnen

ze een aanzet geven voor ons.”

Onder leiding van juf Ineke Arens gaan de

kinderen van verschillende Scala-scholen

door en met elkaar aan de slag in coöpe-

ratieve werkvormen: kennismaken, brain-

stormen, praten en discussiëren over hun

ideeën. Deze worden uiteindelijk creatief

verbeeld en opgehangen aan burgemees-

terskettingen verspreid over de zaal. Post-

its met gouden tips voor de burgemeester,

omwonenden en vluchtelingen zijn te zien

op drie zuilen. Op de ‘burgemeesterszuil’

zijn tips te lezen als: ‘Het zou misschien

handig zijn als ze in een leegstaand gebouw

kunnen wonen.’ En: ‘Organiseer een feest

voor omwonenden en vluchtelingen zodat

ze vriendschap sluiten en elkaar normaal

gaan vinden.’ Vluchteling Nourans vindt dat

er ook bruikbare tips voor hem tussen zit-

ten, zoals ‘ga sporten’ en ‘vertel je verhaal,

dan ben je opgelucht en kunnen anderen

je begrijpen en ervan leren’. Hij moet erg

lachen om: ‘Probeer het Nederlandse eten.’

De ideeën van de kinderen zijn gebundeld

aangeboden aan de gemeenteraad en te

zien in het gemeentehuis. Lokale politici

brengen de visie van de Scala-leerlingen

in bij iedere discussie over het opvang-

vraagstuk. Als het debat weer feller oplaait,

zal ook de provinciale en landelijke politiek

voorzien worden van de tips. In de hoop

dat volwassenen de problematiek ook

eens door een andere bril bekijken en een

voorbeeld nemen aan het constructieve

debat van de kinderen. Van der Pas sluit niet

uit dat het jeugdcongres vaker terugkeert.

“Bijvoorbeeld over thema’s als duurzaam-

heid of sociale media.”	 _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

‘leer ze eerst kennen
voordat je oordeelt’

Leerlingen van Stichting Scala met elkaar in gesprek over de opvang
van vluchtelingen. Foto: Jesse BolsiusOnmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Omdat de regelgeving in de wet momenteel weinig ruimte laat,

is het monitoren via een controlesysteem als InvalPool haast

noodzakelijk. InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de

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

signaleringen zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool

getoetst en goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

Met de signalering- en monitorfunctie binnen InvalPool krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige

wetgeving én de afspraken uit de cao 2016-2017!

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

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

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: voorkeursinvaller opgeven, diverse

management rapportages, reisafstand, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zien hoe het

programma werkt? Neem dan contact met ons op.

In korte tijd laten wij u het programma zien.

Een kleine tijdsinvestering die u in de toekomst

veel tijd en gemak kan opleveren.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas
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Van de smartphone tot de zelfscanner in de supermarkt
en van het verkeer tot de landbouw en de apparatuur in
het ziekenhuis: alles hangt van techniek aan elkaar. De
vraag naar goed opgeleide technici neemt alleen maar
toe. Alle hens aan dek dus om zo veel mogelijk jongeren
te winnen voor een toekomst in een technische richting.
TechniekTalent.nu geeft hier een flinke impuls aan. En
zet zich in om samen met scholen en het technische be-
drijfsleven jongeren te enthousiasmeren voor techniek.

“Maar liefst 87 procent van de jongeren
is warm te maken voor techniek, als
ze maar de juiste prikkels krijgen”,
vertelt Chris van Bokkum, directeur van
TechniekTalent.nu. “Met techniek is dat
niet vanzelfsprekend. Techniek is over-

al, maar de banen die erachter schuilgaan, zijn grotendeels
aan het oog onttrokken. Het productieproces vindt meestal
plaats achter gesloten deuren. Dit maakt dat jongeren vaak
een onvolledig of onjuist beeld hebben van technische be-
roepen. Er is nog te weinig besef van hoe breed en veelzijdig
techniek is en dat het bijdraagt aan oplossingen voor allerlei
maatschappelijke vraagstukken. Dat beeld willen we over-
brengen. Zodat leerlingen techniek ook meewegen in hun
keuzes voor de toekomst.”

POSITIEVE ERVARINGEN OPDOEN MET TECHNIEK
Om meer technisch talent te winnen voor technische sec-
toren, werkt TechniekTalent.nu samen met schoolleiders,
decanen, docenten én technische bedrijven. Van Bokkum:
“Jongeren kiezen sneller voor techniek als ze er vroeg
positieve ervaringen mee opdoen en zich bewust zijn van
de mogelijkheden. Daarom ondersteunen we scholen om
in hun programma’s meer aandacht aan techniek te 
besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt.

Dit doen we bijvoorbeeld door wetenschappelijk gefun-
deerde kennis te delen, workshops te geven, materialen
aan te reiken en scholen in contact te brengen met techni-
sche bedrijven. Middelbare scholen kunnen onze Ambas-
sadeurs van de Techniek uitnodigen voor een gastles. Deze
jongeren geven voorlichting over werken in de techniek op

“Scholen leveren het vakmanschap
voor de toekomst. Dan is het zaak dat
de aansluiting van het onderwijs op
het bedrijfsleven goed is.”

Onmisbare schakel
tussen scholen en
technische bedrijven

TT_advertorial_A3_420x297mm_4-variant3.indd   1 02-09-16   14:36

Ons doel: jongeren enthousiasmeren voor de techniek en 
daarmee technisch talent winnen voor de technische sectoren.
www.techniektalent.nu

basis van hun eigen ervaringen. Voor basisscholen hebben
we een landelijk netwerk van vrijwillige techniekcoaches
die helpen techniek te verankeren in het curriculum.”

KOSTELOOS, ONAFHANKELIJK EN LANDELIJK
Scholen kunnen kosteloos gebruikmaken van alle 
producten en diensten die TechniekTalent.nu biedt. 
“We worden niet gesubsidieerd, maar zijn een samen-
werkingsverband van technische sectoren en werken in
opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties”,
legt Van Bokkum uit. “Zij financieren gezamenlijk onze
activiteiten omdat ze grote behoefte hebben aan gekwalifi-
ceerde medewerkers. Dat model heeft als voordeel dat we
onafhankelijk en landelijk kunnen opereren. Doordat we
geworteld zijn in het bedrijfsleven én jarenlange ervaring
hebben met succesvolle projecten in het onderwijsveld,
hebben we bovendien veel kennis in huis van wat aan beide
kanten speelt. Dat helpt om de samenwerking tussen het
onderwijs en de technische praktijk te verbeteren.”

VAKMANSCHAP VOOR DE TOEKOMST
Ook Erik Yperlaan ziet dit als grote 
kracht. Hij is directeur van het 
opleidings- en ontwikkelingsfonds 
metaalbewerking (OOM), een van de
organisaties achter TechniekTalent.nu.
“Scholen leveren het vakmanschap voor de toekomst. Dan
is het zaak dat de inhoudelijke aansluiting van het onder-
wijs op het bedrijfsleven goed is. Dat je als school weet wat
er in het onderwijsprogramma moet zitten om leerlingen
op die toekomst voor te bereiden. Dat blijft een aandachts-
punt, want onderwijs en techniek blijken in de praktijk
twee gescheiden werelden. Daarom is het ook zo belang-

rijk dat je leerlingen niet alleen de juiste dingen leert,
maar ook verrijkt met echte ervaringen zoals gastlessen
en bedrijfsbezoeken. Dan gaat techniek pas werkelijk 
voor ze leven. TechniekTalent.nu speelt daar een facili-
terende rol in. En helpt die activiteiten in te bedden in 
het studieprogramma.”

TECHNIEK OP DE KAART
De inspanningen van TechniekTalent.nu hebben volgens
Yperlaan sinds de oprichting in 2011 al veel opgeleverd.
“In mijn eigen sector groeit de instroom, tegen de krimp
in. Het aantal leerlingen dat een bbl-opleiding volgt in de
metaalbewerking, neemt toe. Dat heeft in eerste instantie
te maken met de aantrekkelijkheid van het werk en hoe
bedrijven zich presenteren. Maar ook met de beeldvorming
op scholen over metaalbewerking die mede door Techniek-
Talent.nu toch wel positiever wordt. Daarnaast is techniek
de afgelopen jaren echt op de politieke en maatschappe-
lijke kaart gezet. Het besef groeit dat techniek een banen-
motor is van grote economische betekenis. Dat is niet
alleen de verdienste van TechniekTalent.nu, maar ze heeft
daar zeker een bijdrage aan geleverd. Daar moet Techniek-
Talent.nu niet te bescheiden over zijn.”

“We ondersteunen scholen om in hun
programma’s meer aandacht aan
techniek te besteden. Op zo’n manier
dat het leerlingen aanspreekt.”

TECHNIEKTALENT.NU BIEDT ONDER MEER
• workshops voor leerkrachten en docenten
• gastlessen van Ambassadeurs van de Techniek
• techniekcoaches in het basisonderwijs
• whitepapers met inhoudelijke en praktische 

informatie
• toolkits voor decanen, mentoren en docenten

www.techniektalent.nu
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Van de smartphone tot de zelfscanner in de supermarkt
en van het verkeer tot de landbouw en de apparatuur in
het ziekenhuis: alles hangt van techniek aan elkaar. De
vraag naar goed opgeleide technici neemt alleen maar
toe. Alle hens aan dek dus om zo veel mogelijk jongeren
te winnen voor een toekomst in een technische richting.
TechniekTalent.nu geeft hier een flinke impuls aan. En
zet zich in om samen met scholen en het technische be-
drijfsleven jongeren te enthousiasmeren voor techniek.

“Maar liefst 87 procent van de jongeren
is warm te maken voor techniek, als
ze maar de juiste prikkels krijgen”,
vertelt Chris van Bokkum, directeur van
TechniekTalent.nu. “Met techniek is dat
niet vanzelfsprekend. Techniek is over-

al, maar de banen die erachter schuilgaan, zijn grotendeels
aan het oog onttrokken. Het productieproces vindt meestal
plaats achter gesloten deuren. Dit maakt dat jongeren vaak
een onvolledig of onjuist beeld hebben van technische be-
roepen. Er is nog te weinig besef van hoe breed en veelzijdig
techniek is en dat het bijdraagt aan oplossingen voor allerlei
maatschappelijke vraagstukken. Dat beeld willen we over-
brengen. Zodat leerlingen techniek ook meewegen in hun
keuzes voor de toekomst.”

POSITIEVE ERVARINGEN OPDOEN MET TECHNIEK
Om meer technisch talent te winnen voor technische sec-
toren, werkt TechniekTalent.nu samen met schoolleiders,
decanen, docenten én technische bedrijven. Van Bokkum:
“Jongeren kiezen sneller voor techniek als ze er vroeg
positieve ervaringen mee opdoen en zich bewust zijn van
de mogelijkheden. Daarom ondersteunen we scholen om
in hun programma’s meer aandacht aan techniek te 
besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt.

Dit doen we bijvoorbeeld door wetenschappelijk gefun-
deerde kennis te delen, workshops te geven, materialen
aan te reiken en scholen in contact te brengen met techni-
sche bedrijven. Middelbare scholen kunnen onze Ambas-
sadeurs van de Techniek uitnodigen voor een gastles. Deze
jongeren geven voorlichting over werken in de techniek op

“Scholen leveren het vakmanschap
voor de toekomst. Dan is het zaak dat
de aansluiting van het onderwijs op
het bedrijfsleven goed is.”

Onmisbare schakel
tussen scholen en
technische bedrijven
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Ons doel: jongeren enthousiasmeren voor de techniek en 
daarmee technisch talent winnen voor de technische sectoren.
www.techniektalent.nu

basis van hun eigen ervaringen. Voor basisscholen hebben
we een landelijk netwerk van vrijwillige techniekcoaches
die helpen techniek te verankeren in het curriculum.”

KOSTELOOS, ONAFHANKELIJK EN LANDELIJK
Scholen kunnen kosteloos gebruikmaken van alle 
producten en diensten die TechniekTalent.nu biedt. 
“We worden niet gesubsidieerd, maar zijn een samen-
werkingsverband van technische sectoren en werken in
opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties”,
legt Van Bokkum uit. “Zij financieren gezamenlijk onze
activiteiten omdat ze grote behoefte hebben aan gekwalifi-
ceerde medewerkers. Dat model heeft als voordeel dat we
onafhankelijk en landelijk kunnen opereren. Doordat we
geworteld zijn in het bedrijfsleven én jarenlange ervaring
hebben met succesvolle projecten in het onderwijsveld,
hebben we bovendien veel kennis in huis van wat aan beide
kanten speelt. Dat helpt om de samenwerking tussen het
onderwijs en de technische praktijk te verbeteren.”

VAKMANSCHAP VOOR DE TOEKOMST
Ook Erik Yperlaan ziet dit als grote 
kracht. Hij is directeur van het 
opleidings- en ontwikkelingsfonds 
metaalbewerking (OOM), een van de
organisaties achter TechniekTalent.nu.
“Scholen leveren het vakmanschap voor de toekomst. Dan
is het zaak dat de inhoudelijke aansluiting van het onder-
wijs op het bedrijfsleven goed is. Dat je als school weet wat
er in het onderwijsprogramma moet zitten om leerlingen
op die toekomst voor te bereiden. Dat blijft een aandachts-
punt, want onderwijs en techniek blijken in de praktijk
twee gescheiden werelden. Daarom is het ook zo belang-

rijk dat je leerlingen niet alleen de juiste dingen leert,
maar ook verrijkt met echte ervaringen zoals gastlessen
en bedrijfsbezoeken. Dan gaat techniek pas werkelijk 
voor ze leven. TechniekTalent.nu speelt daar een facili-
terende rol in. En helpt die activiteiten in te bedden in 
het studieprogramma.”

TECHNIEK OP DE KAART
De inspanningen van TechniekTalent.nu hebben volgens
Yperlaan sinds de oprichting in 2011 al veel opgeleverd.
“In mijn eigen sector groeit de instroom, tegen de krimp
in. Het aantal leerlingen dat een bbl-opleiding volgt in de
metaalbewerking, neemt toe. Dat heeft in eerste instantie
te maken met de aantrekkelijkheid van het werk en hoe
bedrijven zich presenteren. Maar ook met de beeldvorming
op scholen over metaalbewerking die mede door Techniek-
Talent.nu toch wel positiever wordt. Daarnaast is techniek
de afgelopen jaren echt op de politieke en maatschappe-
lijke kaart gezet. Het besef groeit dat techniek een banen-
motor is van grote economische betekenis. Dat is niet
alleen de verdienste van TechniekTalent.nu, maar ze heeft
daar zeker een bijdrage aan geleverd. Daar moet Techniek-
Talent.nu niet te bescheiden over zijn.”

“We ondersteunen scholen om in hun
programma’s meer aandacht aan
techniek te besteden. Op zo’n manier
dat het leerlingen aanspreekt.”

TECHNIEKTALENT.NU BIEDT ONDER MEER
• workshops voor leerkrachten en docenten
• gastlessen van Ambassadeurs van de Techniek
• techniekcoaches in het basisonderwijs
• whitepapers met inhoudelijke en praktische 

informatie
• toolkits voor decanen, mentoren en docenten

www.techniektalent.nu
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Het is een universele taal die we allemaal begrijpen.
Iedereen weet dat dit zo is, maar gek genoeg weet niemand
precies waaróm het zo is. Dat is het wonder van muziek. Die
magie overbrengen op alle leerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs, dat is de missie van Het Concertgebouw.
Het educatieprogramma is zo ingericht dat elke leerling in
Het Koninklijk Concertgebouw intensief bezig kan zijn met
muziek bedenken, uitvoeren en beluisteren.
In het primair onderwijs gaan de leerlingen eerst in de klas
aan de slag met het voorbereidend lesmateriaal: ze studeren
liedjes in, maken verrijkingsopdrachten en krijgen les in
bodypercussie. In Het Concertgebouw laten ze vervolgens,
samen met professionele musici, de muziek horen die ze op
school hebben ingestudeerd. Niet in een klaslokaal, maar
in een echte concertzaal. En dan horen ze… dat echt alles
mooier klinkt in Het Concertgebouw!

De beste orkesten en ensembles doen mee
De afdeling Educatie ontwikkelt het educatieve programma
samen met onder meer Amsterdam Sinfonietta, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Calefax en met diverse musici,
muziekdocenten en andere professionals. De leerlingen
musiceren dus met de allerbesten. De educatieve program-
ma’s sluiten aan bij het curriculum, de SLO leerdoelen en de
belevingswereld van de kleuter tot en met de achtstegroeper.
De kleuters kunnen naar KleuterSinfonietta of naar Deze vuist
op deze vuist om mee te zingen met alle bekende liedjes van
Harry Bannink, voor groep 3 en 4 is er Zeven sloten, een
project over verhuizen, heimwee en vriendschap, groep 5 en
6 kan deelnemen aan een heel bijzonder, nieuw project in
de Grote Zaal: Waterwerken en voor groep 7 en 8 is er het
feestelijke programma PROMS.

Digitale lesmethode muziek
Om muziek een vaste plaats in nog meer klaslokalen te
geven, is Het Concertgebouw een samenwerking aange-
gaan met Blink Uitgevers. Samen met deze jonge educatieve
uitgeverij werken we aan de ontwikkeling van een digitale
lesmethode muziek, Kazoo. Meer informatie over deze
methode staat op kazoo.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de educatieprojecten vindt u op educa-
tie.concertgebouw.nl. Kijkt u vooral eens om inspiratie op te
doen of om het voorbereidend lesmateriaal te bekijken. De
kosten voor deelname aan de projecten is € 4 per leerling
en/of begeleider, inclusief voorbereidend lesmateriaal. Het
openbaar vervoer binnen de stad Amsterdam met het GVB
is gratis.
Heel graag tot ziens in Het Concertgebouw!

Muziek maakt blij, bevrijdt, geeft
energie en je wordt er slimmer van.
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pa ssend onderwijs

Kinderen die langdurig in een
stresssituatie zitten ontwikkelen
gedrags- en concentratieproblemen.
Dat geldt voor vluchtelingenkinderen,
maar ook voor kinderen met andere
trauma’s. Een traumasensitieve
aanpak op school heeft grote impact.
“De school als veilige baken voorkomt
dat een leerling verder beschadigt.”

tekst irene hemels

Een leerling met een trauma heeft

vooral behoefte aan een stabiele factor zegt

Hanneke Blom, meerscholendirecteur van

de Eerste Nederlandse Buitenschool (ENBS).

“Als school kun je dat zijn. Een trauma

oplossen en wegnemen kun je niet. Je moet

ook niet op de stoel van behandelaar gaan

zitten, maar door een sensitieve werkwijze

kun je de school voor een kind met een trau-

ma veilig maken, waardoor het ook ruimte

gaat ervaren om tot leren te komen.”

De ENBS werkt sinds 2010 met traumasen-

sitief onderwijs. Blom: “Wij zijn een school

voor kinderen met internaliserende psychia-

trische en gedragsproblematiek, maar merk-

ten dat bij een deel van de kinderen meer

aan de hand was. Grenzen stellen is heel

belangrijk, maar een getraumatiseerd kind

moet je bijvoorbeeld geen time-out geven

door het op de gang te zetten. Hierdoor voelt

het zich juist afgewezen en ben je onbewust

verkeerd bezig. Bij een trauma moet je reac-

tie er altijd op gericht zijn het stressniveau

te verlagen en de relatie te herstellen.”

Bij traumasensitief onderwijs ligt de nadruk

op voorspelbaarheid, betrouwbaarheid

(doen wat je zegt en zeggen wat je doet),

een ontspannen rustige toon, een open

leer- en een betrokken luisterhouding.

Blom: “Het is een verdieping van wat je als

leraar al beoogt te doen. Als je dit goed en

consequent doet, zie je een leerling minder

ontploffen, zich ontspannen en loskomen

van de ‘zichzelf-staande-houdenmodus’. Het

raakt ont-strest en kan geconcentreerder

werken en actiever deelnemen aan het

onderwijs.” Het is van belang dat de school

dit breed draagt, benadrukt ze. “Van de

conciërge en leraren tot de directeur. Als

iedereen dezelfde attitude heeft, word je

als school echt die vertrouwde en veilige

omgeving.”

Geen trauma, wel stress
Uit meerdere onderzoeken blijkt volgens

Augeo – een kennisorganisatie die onder-

steuning biedt voor kinderen in de knel – dat

het merendeel van de kinderen niet getrau-

matiseerd raakt als zij hebben blootgestaan

aan schokkende gebeurtenissen als oorlog

en vluchten of ingrijpende situaties als mis-

handeling, vechtscheiding en verwaarlozing.

Zij herstellen zonder specifieke therapie,

legt hoofd onderzoek & innovatie Marga

Haagmans uit. Wel ervaren veel kinderen als

gevolg van hun ervaringen stressklachten.

De steun van een betrouwbare volwassene

in hun directe omgeving is vaak voldoende

om hiermee om te kunnen gaan. “Stress

heeft invloed op de ontwikkeling van de her-

senen. Je ziet dat deze kinderen voortdurend

alert zijn op mogelijk gevaar, ook als dat niet

nodig is. Ze komen niet toe aan leren, want

hun hoofd wordt letterlijk in beslag geno-

men door allerlei andere dingen. Door op

school consequent op een sensitieve manier

te reageren, geef je het kind de kans om het

stressniveau te laten dalen en weer toe te

komen aan leren.”

Het woord trauma gebruikt Haagmans

van Augeo liever niet. “Wij noemen het

ingrijpende levenservaringen waardoor

kinderen langdurig stress ervaren. Een

trauma is een diagnose die door een ggz-

professional moet worden vastgesteld.”

Traumasensitief onderwijs is niet zozeer

een nieuwe didactische aanpak, maar een

manier van omgaan met gedrag, aldus

Haagmans. “School is de natuurlijke plaats

hiervoor. Leraren willen kinderen graag

helpen en begrijpen. Ook zien zij de leerling

een groot deel van de dag. Dit laat onverlet

dat ouders hierin ook een rol spelen.”

Een kind veiligheid bieden is de kern

van traumasensitief onderwijs. Zegt ook

Leony Coppens, klinisch psycholoog en

een van de auteurs van ‘Lesgeven aan

getraumatiseerde kinderen, een praktisch

handboek voor het basisonderwijs’ (SWP,

2016). “Getraumatiseerde kinderen voelen

zich vaak lang na het meemaken van trau-

matische ervaringen nog steeds onveilig.

Veel van hun (vaak negatieve) gedrag komt

daaruit voort. In plaats van daarop te focus-

sen, kun je je als leraar beter richten op hoe

een leerling zich veilig kan voelen. Als een

kind zich veilig voelt, kan het zelf zijn gedrag

weer onder controle krijgen.” _

Augeo Academy voor Sociale Veiligheid

biedt vanaf november 2016 de cursus

‘Traumasensitief lesgeven’. www.augeo.nl

Stichting Tussenspel verzorgt creatieve

vaktherapie (beeldend, drama, spel of

muziek) voor asielkinderen op scholen.

www.tussenspel.nl

veiligheid bieden is kern van
traumasensitief onderwijs

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

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

de AVS van 19 tot en met 21 oktober in Maastricht organiseert, zal Unni Marie Heltne van

het Center for Crisis Psychology in Bergen (Noorwegen) een interactieve en praktische

workshop verzorgen over hoe scholen concreet kunnen omgaan met getraumatiseerde

leerlingen.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

esha2016 of www.esha2016.com.

Twitter: @SchoolHeadsESHA

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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Het is een universele taal die we allemaal begrijpen.
Iedereen weet dat dit zo is, maar gek genoeg weet niemand
precies waaróm het zo is. Dat is het wonder van muziek. Die
magie overbrengen op alle leerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs, dat is de missie van Het Concertgebouw.
Het educatieprogramma is zo ingericht dat elke leerling in
Het Koninklijk Concertgebouw intensief bezig kan zijn met
muziek bedenken, uitvoeren en beluisteren.
In het primair onderwijs gaan de leerlingen eerst in de klas
aan de slag met het voorbereidend lesmateriaal: ze studeren
liedjes in, maken verrijkingsopdrachten en krijgen les in
bodypercussie. In Het Concertgebouw laten ze vervolgens,
samen met professionele musici, de muziek horen die ze op
school hebben ingestudeerd. Niet in een klaslokaal, maar
in een echte concertzaal. En dan horen ze… dat echt alles
mooier klinkt in Het Concertgebouw!

De beste orkesten en ensembles doen mee
De afdeling Educatie ontwikkelt het educatieve programma
samen met onder meer Amsterdam Sinfonietta, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Calefax en met diverse musici,
muziekdocenten en andere professionals. De leerlingen
musiceren dus met de allerbesten. De educatieve program-
ma’s sluiten aan bij het curriculum, de SLO leerdoelen en de
belevingswereld van de kleuter tot en met de achtstegroeper.
De kleuters kunnen naar KleuterSinfonietta of naar Deze vuist
op deze vuist om mee te zingen met alle bekende liedjes van
Harry Bannink, voor groep 3 en 4 is er Zeven sloten, een
project over verhuizen, heimwee en vriendschap, groep 5 en
6 kan deelnemen aan een heel bijzonder, nieuw project in
de Grote Zaal: Waterwerken en voor groep 7 en 8 is er het
feestelijke programma PROMS.

Digitale lesmethode muziek
Om muziek een vaste plaats in nog meer klaslokalen te
geven, is Het Concertgebouw een samenwerking aange-
gaan met Blink Uitgevers. Samen met deze jonge educatieve
uitgeverij werken we aan de ontwikkeling van een digitale
lesmethode muziek, Kazoo. Meer informatie over deze
methode staat op kazoo.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de educatieprojecten vindt u op educa-
tie.concertgebouw.nl. Kijkt u vooral eens om inspiratie op te
doen of om het voorbereidend lesmateriaal te bekijken. De
kosten voor deelname aan de projecten is € 4 per leerling
en/of begeleider, inclusief voorbereidend lesmateriaal. Het
openbaar vervoer binnen de stad Amsterdam met het GVB
is gratis.
Heel graag tot ziens in Het Concertgebouw!

Muziek maakt blij, bevrijdt, geeft
energie en je wordt er slimmer van.

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 21-09-16   13:12

25k ader prim air ok tober 2016

931029-02_025_23-Sep-16_12:49:21_walter



achtergrond

een  c u lt u u r  va n  v er t ro u w en  c r eër en

Goed onderwijs is goede interactie tussen leraren en leerlingen op een zo hoog

mogelijk niveau. Dat moet een schoolleider faciliteren. Daar hoort autonomie

bij voor de leraar. De schoolleider behoort die te geven, maar leraren moeten

die ook nemen. Hoe doen ze dat? Beide partijen aan het woord.

astrid van de weijenberg

“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep

6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar

directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerplei-

nen gaat werken, leerkrachten worden coaches. Blijkbaar

is de basis nog niet erg overtuigd van het concept.

Jelmer Evers, docent geschiedenis aan de eigentijdse

havo/vwo-school UniC Utrecht, is wars van voorgekookt

beleid. Hij is schrijver (onder andere medeauteur van Het

Alternatief) en spreker over onderwijs en onderwijsver-

nieuwing. Schoolleiders moeten leraren meer autonomie

geven en leraren moeten meer autonomie nemen, is zijn

stelling.

“We moeten bij de verbetering van ons onderwijs niet

te veel met de vinger naar het systeem wijzen”, zegt hij.

“Natuurlijk is er veel op aan te merken, maar laten we ons

daardoor niet beperken. Want binnen dat systeem kan

nog best veel. We hoeven niet te wachten tot de motie van

Paul van Meenen over minder lesuren uitgevoerd wordt

voor het creëren van een leercultuur, met minder uren

les en meer tijd voor het leren van leraren. We moeten de

ruimte nemen die er is, niet afwachten onder werkdruk en

gebrek aan tijd, maar een begin maken. Anders verandert

er niets.”

Invloed De Amerikaanse beweging Teacher Powered

Schools onderscheidt zestien domeinen waarop leraren

autonomie ervaren. Evers verwijst er graag naar. Zelf

vindt hij het belangrijk dat leraren invloed hebben op het

onderwijskundig beleid, het curriculum, de financiën, het

aanstellen van collega’s en van de schoolleider. Evers: “Het

luistert heel nauw. Het gaat om een cultuur van vertrou-

wen. Te vaak heb ik meegemaakt dat beslissingen doorge-

drukt werden.”

Evers ziet Buurtzorg met zijn platte organisatievorm als

voorbeeld. Ook is hij tevreden over zijn eigen schoolleider

en zijn school. UniC werkt met de Stichting LeerKracht,

die erg uitgaat van samen leren op de werkvloer. “Alles ten

dienst van het primaire proces. Doen in plaats van praten.

De stofkam door het inefficiënt vergaderen. Concrete doe-

len stellen. Elkaar aanspreken.”

Leraren kunnen binnen een team of binnen de school

bijna altijd gelijkgestemden vinden om meer verantwoor-

delijkheid te pakken, vindt Evers. “Niet naar elkaar wijzen,

maar zelf kijken wat je kunt doen om de cultuur te ver-

anderen. En als het dan niet lukt, durf dan ook de stap te

nemen om weg te gaan. Dat heb ik ook gedaan. Anders zag

ik mezelf over drie jaar niet meer voor de klas staan.”

Leraren moeten autonomie
krijgen en nemen
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Baas over curriculum De kern van autonomie is

dat de leraar de baas is over zijn eigen curriculum. Dat is

uitdrukkelijk het geval op De Nieuwste School in Tilburg.

Rector Maria Michels ziet autonomie als iets wat zich uit-

strekt van leerlingen tot leraren tot schoolleiders tot Raad

van Bestuur tot Raad van Toezicht. Met bestuur OMO heeft

ze geen klagen, vindt ze zelf. In de OMO-cao zitten ook al

minder lessen dan landelijk het geval is, dus er is ook meer

ruimte voor werken aan het curriculum.

Michels: “Als de leraar geen verantwoordelijkheid voelt,

als hij alleen maar een lesje mag komen geven, dan gaat

hij zich daar ook naar gedragen. Wij hebben het onderwijs

afgepakt van de leraren. We hebben gezegd: ‘Hier heb je

een boek. De uitgever weet het beter. Je krijgt zoveel uur en

zorg dat de klas zijn mond dicht houdt.’”

Veel managers zijn control freaks, vindt Michels. “Het gaat

om vertrouwen in mensen. Als ze het niet kunnen, moet je

kijken wat ze nodig hebben. Of afscheid nemen. Daar moet

je ook eerlijk in zijn. Het gaat in de school niet om mijn

visie. Ik faciliteer. Leraren hebben het vakmanschap. Daar

hoort wel verantwoording afleggen bij. Ik realiseerde me

pas toen ik hier kwam dat mij als leraar nooit is gevraagd

wat ik ging doen aan de afstromers of aan slechte examen-

resultaten. Dat is toch merkwaardig.”

Omdat De Nieuwste School werkt met leergebieden is er

vrijheid om per leergebied een eigen rooster te bepalen.

De maximale tijd die er voor een leergebied staat, kunnen

docenten in verschillende samengestelde groepen geven,

bijvoorbeeld 5 en 6 vwo bij elkaar of 5 havo en 5 vwo bij

elkaar. Daar bemoeit Michels zich niet mee. Hetzelfde geldt

voor de benoeming van collega’s. Michels: “Ik hoef niet met

hen te werken. Soms kijken we wel samen naar het type

leraar dat we nodig hebben, zodat mensen elkaar aanvul-

len in plaats van dat ze allemaal hetzelfde zijn.”

Michels werkt nu zeven jaar op De Nieuwste School. Ze is

aangenomen door een benoemingscommissie met leraren,

‘a l s  d e  l e r a a r  g e e n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v o e lt ,  a l s
h i j  a l l e e n  m a a r  e e n  l e s j e  m a g
ko m e n  g e v e n ,  g a a t  h i j  z i c h  d a a r
o o k  n a a r  g e d r a g e n ’

Foto’s: Hans Roggen
(De personen komen niet

in het artikel voor)

Leraren moeten autonomie
krijgen en nemen
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leerlingen, iemand uit het bestuur en een rector van een
andere OMO-school. Invloed op de keuze van schoolleiders
is een van de autonomieaspecten die hoog scoort op het
lijstje van Jelmer Evers.
Ook Jasmijn Kester verscheen een jaar geleden voor een
grote benoemingsadviescommissie met leerlingen en lera-
ren, voordat ze werd aangesteld als rector van het Vathorst
College in Amersfoort. “Visie, missie en vertaling naar
het dagelijks onderwijs sluit haarfijn aan bij mijn visie op
onderwijs. In leerhuizen maken leerlingen en leraren zelf
keuzes. De verantwoordelijkheid ligt in de organisatie bij
de leerhuisteams. De schoolleider biedt ruimte, richting en
ruggensteun. Ruimte voor leraren om zelf het curriculum
te ontwerpen door bijvoorbeeld in de onderbouw geen
methodes meer te gebruiken. Het geld dat we daarmee
uitsparen, geven we uit aan de personele kant. Zo kunnen
leraren hun eigen leermateriaal ontwerpen. Daardoor gaan
ze een professionele dialoog aan: doen we de goede dingen,
sluit wat we doen aan bij onze bedoeling en principes,
welke keuzes maken we? Daardoor kunnen ze ook veel
flexibeler inspelen op de actualiteit.”

Kaders helder Eva Naaijkens won samen met Martin
Bootsma de Amsterdamse scholenwedstrijd Onze Nieuwe
School. Sinds begin dit jaar is ze kwartiermaker voor de
Alan Turingschool, de omvorming van een bestaande
school naar een nieuw concept. Haar sporen heeft ze ver-
diend op de SBO Michaelschool in Amersfoort, die onder

m e e r  j e l m e r  e v e r s  o p  e s h a 2 0 1 6

Op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association

(ESHA), die de AVS van 19 tot en met 21 oktober in Maastricht organiseert,

zal Jelmer Evers samen met René Kneyber een sessie verzorgen over ‘Flip te

system’. Over het afstemmen van schoolbeleid op de professionaliteit van de

leraar. En wat dat betekent voor de attitude van zowel de schoolleider als de leraar.

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

Twitter: @ SchoolHeadsESHA

haar leiding drie keer tot excellente school werd uitge-
roepen. Waar onderwijs om gaat, zegt ze, is een goede les.
“Een goede school is goede leraren. Goede interactie tus-
sen leraren en leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau.
Meer niet. Een schoolleider zorgt voor het systeem waarin
leraren goed kunnen functioneren. Natuurlijk moeten de
kaders helder zijn. Leraren moeten weten waar de school
voor staat. Maar als dat duidelijk is, dan is de schoolleider
alleen dienend. Eigenlijk hoef ik alleen maar te zorgen
voor lekkere koffie”, zegt ze chargerend.
Laten we het onderwijs bij het onderwijs houden, vindt
Naaijkens. Een schoolleider moet zijn rol kennen. Die is,
zeker in het basisonderwijs, hands-on. Iedereen moet vol
aan de bak. Ook de schoolleiders. Dat leer je niet tijdens
managementcursussen. “Ik kan mijn leerkrachten waar-
schijnlijk beter ondersteunen als ik wat van autisme weet”,
zegt ze. Anderzijds moeten leerkrachten zich ook niet laten
beperken door hun schoolleider. ‘Blijf niet mopperen in
je lokaal, want samen maken we de cultuur in een school.
Neem de regie met elkaar. Dan moet er natuurlijk wel een
veilig klimaat heersen.”
Schoolleiders hebben soms de neiging om te streven naar
uniformiteit, weet Naaijkens. “Maar dat bereik je alleen als
iedereen het nut daarvan inziet. Als niemand zich eraan
houdt, dan blijkt de regel geen goede regel. Regels zouden
bijzaak moeten zijn. Daar moeten vergaderingen ook niet
over gaan, maar over de nieuwste inzichten op het gebied
van taal of rekenen.” _
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o p r o e p  a a n  p o l i t i e k

Leraren in het po, vo en mbo – waaronder prominente

docenten als Jelmer Evers, Ton van Haperen, Inge Braam

en Jasper Rijpma – deden half september de volgende

oproep aan de politiek: “Zorg dat leraren nu tijd en

autonomie krijgen voor werkelijke verbetering van het

onderwijs. Dat zal ons als beroepsgroep de noodzakelijke

ruimte geven om verder te praten over vernieuwing.” De

oproep wordt gedaan met het oog op de ontwikkelingen

rondom Onderwijs2032.
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g eën g a g eer d e  l eer l in g en  o n tm o e t en  l e v en s ec h t e  i s su e s

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) is een mondiaal partnerschap dat tot doel heeft

het onderwijs met behulp van ict, kennis van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam te

transformeren. NPDL mobiliseert een versnelling om leren aan te laten sluiten bij de persoonlijke

behoeftes van leerlingen. tekst michael fullan en marlou van beek

New Pedagogies

New Pedagogies for Deep learning bevat twee compo-

nenten. De eerste geeft een Deep Learning-focus gericht

op de zes c’s: character, citizenship, collaboration, communi-

cation, creativity en critical thinking. De tweede component

bevat een ‘sterk partnerschap gericht op leren’, onder

en tussen leerlingen, leraren en families. Door de zes

c’s worden leerlingen aangetrokken om stil te staan bij

levensechte issues waarmee zij in hun omgeving gecon-

fronteerd worden, zoals dakloosheid, autisme, armoede,

klimaat en racisme. Met behulp van collaboratieve

onderzoeksmethodologie werken leerlingen in kleine

groepen aan het begrijpen van de issues en het creëren

van mogelijke oplossingen. De toevoeging van character en

citizenship heeft ertoe geleid dat de leerlingen stilstaan bij

de zaken die van direct belang zijn voor zichzelf en hun

omgeving.

We hebben ontdekt dat leerlingen, met inbegrip van zeer

jonge kinderen (maximaal 6 jaar oud), belangstelling en

ideeën hebben om dingen te verbeteren. Ook hebben we

het thema students as change agents in relatie tot de aspec-

ten docent pedagogiek, leeromgeving en sociaal maat-

schappelijke verbetering, geïdentificeerd.

Een mooi voorbeeld is de Deep Learning School in Toron-

to, waar de directeur in zijn kantoor een tablet vond met

een briefje waarop Play me stond. Een leerling van 6 jaar

had een video gemaakt over de manier waarop zijn eigen

leeromgeving verbeterd kon worden. Leerlingen hebben

de natuurlijke motivatie om hun omgeving te verbeteren,

visie

for Deep Learning
helping humanity genaamd. Deep Learning in de praktijk

brengen, zorgt ervoor dat leerlingen meer en beter leren,

en bereidt ze voor op hun citizenship van morgen. Leerlin-

gen denken na over hun eigen toekomst en wat ze zou-

den willen doen in hun leven, wat veel effectiever is dan

een extern (opvoedkundig) advies.

Innovatieve aanpak Het NPDL Partnership begint

met het statement dat ons huidige onderwijssysteem aan

nieuwe strategische beleidskeuzes toe is en dat ontwikke-

ling van evidence based werkmethodes nodig zijn om beter

aan te kunnen sluiten bij een toekomstige kennisintensieve

en globaliserende wereld. De doelstellingen van NPDL zijn

gericht op het ontdekken, toepassen en meten van innova-

tieve aanpakken die gericht zijn op leerlingsucces en het

doel to flourish in a complex world. De organisatie Turning

Learning en het global NPDL-team bouwen hierbij voort

op succeservaringen en good practices van nationale en

internationale innovatieve scholen. Deze scholen hebben

door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het

l e e r l i n g e n  h e b b e n  d e
n at u u r l i j k e  m ot i v at i e  o m
h u n  o m g e v i n g  t e  v e r b e t e r e n ,
h e l p i n g  h u m a n i t y  g e n a a m d
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Nieuw leiderschap Er is een nieuw soort leider-

schap nodig om Deep Learning met students as change

agents en reallife learning issues daadwerkelijk te kunnen

realiseren. Aan de ene kant vindt ‘leidinggeven en

leren’ in gelijke mate plaats (Fullan 2016). Co learning is

vereist: waarbij effectieve leiders voorwaarden voor het

leren van iedereen creëren, inclusief het eigen leren

van leidinggeven. Een tweede belangrijk aspect is de

verandering van het hele systeem. Een succesvol con-

cept is leading from the middle. Top down veranderingen

werken niet en bottum up verandering is te versnipperd

omdat het te veel overlaat aan individuele personen en

teams. Nieuwe energie kan komen vanuit het midden,

waarin scholen samenwerken in kleine groepen. Zo

kunnen ze van elkaar leren, op een proactieve manier

hun onderwijs innoveren en daarmee – vanuit de kracht

van het samenwerkend collectief – invloed aanwenden.

Waardevol daarbij is dat alles in een Deep Learning

Cultuur ingebed wordt. Door de kracht van professional

capital in action en de ontwikkeling van human, social and

decisional capital (Hargreaves and Fullan, 2014).

Succes De visie van NPDL is duidelijk: NPDL is not

only about education it is about humanity. Maar hoe transfor-

meren we onze teams en uiteindelijk het hele systeem? >

g eën g a g eer d e  l eer l in g en  o n tm o e t en  l e v en s ec h t e  i s su e s

e e r s t e  b e v i n d i n g e n  n p d l

Onderzoek toont de eerste bevindingen van de opgedane NPDL-ervaringen binnen het mondiale partnerschap aan.

Uit drie NPDL-districten in Ontario (Canada) met elk ongeveer honderd scholen zijn de volgende conclusies getrokken:

1. Leraren en leerlingen zijn klaar voor deep change: geef ze de kans en de ruimte

2. Een cultuur van leren is fundamenteel voor succes

3. Praktijkgericht collaboratief onderzoek is de hoeksteen van het leren

4. NPDL vraagt nieuw leiderschap, voortdurende support en collegiale uitdaging

5. Studenten zijn radicale change agents

6. Pedagogiek is de bestuurder, de technologie het gaspedaal

7. Deep Learning komt tot stand met medewerking van ouders, families en de gemeenschap

8. System change gaat over ‘opborrelen van verandering’ binnen en buiten bestuurlijke verbanden

De laatste conclusie is een uitbreiding van leadership from the middle waarbij goed leiderschap reageert op ‘leren van scholen’

en dit pro-actief ontketent.

organiseren en inrichten van effectieve lespraktijken en

uitdagende lesomgevingen ervaringen opgedaan met Deep

Learning. Samen met schoolleiders, bestuurders, leraren

én leerlingen mobiliseert NPDL een versnelling om leren

aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeftes van leer-

lingen. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van

betekenisvolle kennis en competenties, noodzakelijk om

succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.

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

Michael Fullan, global director NPDL
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Hoe leveren we als onderwijs een bijdrage aan humanity?
Kunnen scholen met behulp van elkaars kracht, ideeën,
moed en daadkracht student succes stimuleren, motivatie
voor leren bij leerlingen én studenten verbeteren en wer-
ken aan het professioneel kapitaal van leraren?
New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd part-
nerschap dat bestaat uit een samenwerking van duizend
scholen uit zeven verschillende landen. Deelnemende
nationale en internationale partners en scholen werken
continu samen om met behulp van onderzoek en de meest
innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen aan
te duiden die Deep Learning vormgeven. Het mondiale
partnerschap beweegt van voorgenomen strategische

beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeemdoorbre-
kende, daadwerkelijke innovatie en implementatie. Binnen
het partnerschap verkennen deelnemers nieuwe werkvor-
men, onderzoeksresultaten en vormen van organiseren en
stimuleren van informeel en formeel leren, die – in een
door technologie ondersteunde samenleving – leiden tot
optimaal leerrendement voor iedereen. _

m e e r  w e t e n ?
www.npdl.global en www.turniglearning.nl

Marlou van Beek is directeur van Turning Learning

Scholen die partner willen worden kunnen zich melden.

m e e r  m i c h a e l  f u l l a n  o p  e s h a 2 0 1 6

Michael Fullan is een van de keynotes tijdens de tweejaarlijkse

conferentie van de European School Heads Association

(ESHA), die de AVS van 19 tot en met 21 oktober in

Maastricht organiseert. Hij zal daar zijn visie en de eerste

onderzoeksresultaten van het NPDL-partnerschap presenteren.

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

www.esha2016.com

Twitter: @SchoolHeadsESHA

Nederlandse en internationale NPDL-scholen uit po, vo, mbo

en hbo werken aansluitend op de ESHA Biennial Conference

op 21 oktober exclusief met Michael Fullan en het global

NPDL-team aan het vormgeven van Deep Learning binnen

hun school.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

visie

1000-21-6000-1734 AVS KP 2016-2017 02 Kleur:

Help,	deel	en	win

Kinderen	respect	leren
voor	seksuele	diversi-
teit?	Je	doet	het
misschien	al	vaker	dan
je	denkt.	Want	ieder
schooljaar	kent	‘logische
momenten’	om	dit
thema aan te stippen.

Wij	willen	een	poster
maken	met	die	kalender-
momenten.	Help	jij	ons
aan	goede	voorbeelden?
Je kunt	leuke	prijzen
winnen!

Kijk	voor	uitleg	en	de
eerste tips op
www.kerndoel38.nl.

Kerndoel	38:	‘respectvol	omgaan	met	seksualiteit	en	met	diversiteit	binnen	de	samenleving,	waaronder	seksuele	diversiteit.’

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 21-09-16   13:08
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jasper van Dijk,

woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

politieke column

gesubsidieerde
segregatie
Achtereenvolgende kabinetten hebben

het integratiebeleid verwaarloosd. In de

grote steden leven bevolkingsgroepen in

afzondering van elkaar. Geen kabinet dat

optrad tegen de groeiende segregatie in

wijken en steden. In het onderwijs is het

nog pijnlijker: we zien zwarte en witte

scholen in gemengde wijken. Honderd jaar

na de invoering van de vrijheid van onder-

wijs (Artikel 23 Grondwet) is de verzuiling

grotendeels voorbij. De samenleving is al

lang niet meer verdeeld in een katholiek,

protestants en een niet-religieus deel.

In het onderwijs is die verzuiling echter nog

springlevend. Twee derde van de scholen

is bijzonder, voor het merendeel katholiek

of protestant. Dat correspondeert op

geen enkele manier met de werkelijkheid.

Bovendien zijn er nieuwe richtingen bijgeko-

men, zoals islamitische en joodse scholen.

Inmiddels hebben we zelfs ‘Gülenscholen’.

Gevolg: we zitten met scholen die zich

bewust isoleren van de samenleving door

hun eenzijdige samenstelling van leerlin-

gen. Dat is achterhaald en het ontmoedigt

de integratie.

Daarom pleiten wij voor een modernisering

van Artikel 23. Stel de toekomst van het

kind centraal in plaats van de religieuze

grondslag van de school. Veel bijzondere

scholen laten inmiddels allerlei soorten

leerlingen toe. Toch kunnen ook deze scho-

len te pas en te onpas hun identiteit inzet-

ten om (migranten)leerlingen de toegang te

ontzeggen.

Bij orthodoxe scholen weet je zeker dat er

segregatie in het spel is. Zij bestaan uitslui-

tend uit leerlingen van de eigen gezindte.

Islamitische scholen bestaan vrijwel

uitsluitend uit islamitische leerlingen. Veel

algemeen bijzondere scholen (montessori,

vrije school) zijn lelieblank. Zo wordt de

segregatie in ons onderwijs bewust gesti-

muleerd. Dat is onwenselijk voor de samen-

leving, voor de integratie en zeker ook voor

de leerlingen met een achterstand.

Veel migrantenkinderen hebben een ach-

terstand, bijvoorbeeld omdat hun ouders

onvoldoende ingeburgerd zijn. Om hun

kansen te vergroten is het van belang dat zij

de taal leren spreken en kennis nemen van

niet-migranten kinderen. Die kans is klein

als kinderen opgroeien tussen medeleer-

lingen met een identieke achtergrond. De

vrijheid van onderwijs is daarmee in de

praktijk een onvrijheid geworden. Kinderen

worden opgesloten in hun eigen scholen,

waardoor ze niet of nauwelijks in aanraking

komen met andere kinderen. Het wordt tijd

dat we de segregatie in het onderwijs een

halt toeroepen.

Scholen dienen vanzelfsprekend kwaliteit

te leveren, maar zij kunnen ook een rol

spelen in de integratie. Vooralsnog zijn ze

daar op geen enkele manier toe verplicht.

De enige opdracht die scholen hebben is om

‘actief burgerschap en sociale integratie te

bevorderen’. Dit is volstrekt vrijblijvend; het

laat het voortbestaan van zwarte en witte

scholen volledig intact.

Wat ons betreft maakt elke gemeente

afspraken met de scholen om tot een eer-

lijke verdeling van achterstandsleerlingen

te komen. Het ligt voor de hand om dit op

gemeenteniveau op te pakken. De bevol-

kingssamenstelling van Emmen is immers

anders dan die van Rotterdam. Met deze

afspraken maken we een eind aan de witte

vlucht en zorgen we ervoor dat verschillende

kinderen elkaar weer tegenkomen.

In 2017 is het precies honderd jaar geleden

dat Artikel 23 van de Grondwet werd inge-

voerd. Wat ons betreft is het hoog tijd voor

een update. Maak scholen toegankelijk voor

iedereen, ongeacht religie of afkomst. Stop

de gesubsidieerde segregatie, maak werk

van integratie. _

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

Dit artikel verscheen eerder als opiniestuk

op de websites van de SP en De Volkskrant.

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

Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

tekst Harry van Soest

Voor het zorgverlof wordt in de CAO PO 2016-2017 aangesloten bij

de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Hierdoor is het bepaalde in artikel

8.7 onder i van voorgaande cao’s aangepast aan de nieuwe situatie.

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner

of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk

voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en

bekenden. De werknemer heeft recht op een maximaal aantal uren

zorgverlof per 12 maanden.

Een werknemer die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of

bekende zorgt, heeft voortaan ook recht op zorgverlof. Voorheen

konden mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke

partner, kind of ouder.

Er is ook meer duidelijk over de toepassing van artikel 8.8. Dat arti-

kel is ruimer dan de WAZO-toepassing en geldt ook voor de gevallen

waarin de werknemer aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de

promotie van een goede vriend(in). Genoemde verlofvormen vallen

onder betaald verlof.

Verder bestaat ook het recht op langdurend zorgverlof. De werkne-

mer heeft recht op dit verlof voor een persoon die levensbedreigend

ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die

ziek of hulpbehoevend is. Dit verlof is zonder behoud van bezoldi-

ging. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende

maanden ten hoogste zes keer de arbeidsduur per week. Aan dit

verlof zijn voorwaarden verbonden.

Tot slot is het mogelijk om op grond van de regeling duurzame

inzetbaarheid extra zorgverlof (artikel 8A.7 lid 2) aan te vragen.

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

‘d a n k  vo o r  d e  v lot t e  r e a c t i e !  h i e r
k a n  i k  m e e  u i t  d e  vo e t e n ’

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur

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

lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

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

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

e s h a - c o n f e r e n t i e 1 9  t o t  e n  m e t 2 1 o k t o b e r

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

Onder het motto ‘International inspiration in education: leadership

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

Keynotes tijdens deze internationale meeting zijn: Michael Fullan,

ZacharyWalker, Mark van Vugt en Daan Roosegaarde.

Daarnaast zijn er interactieve parallelsessies en lezingen rondom

21st century pedagogies, leadership, competences en kids. Door

onder andere Jelmers Evers en René Kneyber over ‘flip the system’

of Remco Pijpers over ‘Social media in child development’.

Informele lunches en themadiscussies vinden plaats in verschil-

lende cafés aan het Vrijthof (café talks). Ook kunnen deelnemers

aanschuiven voor een dinerbuffet in de grotten van Château

Neercanne.

Tot slot staan er zo’n 50 kleinschalige en thematische school-

bezoeken gepland aan bijzondere po- en vo-scholen in de regio

Zuid-Limburg. Hieruit kunnen duurzame netwerken ontstaan tussen

schoolleiders uit verschillende Europese landen.

De ESHA-conferentie is opgenomen als bron bij het

Schoolleidersregister PO (informeel leren).

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

www.esha2016.com

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

De AVS Helpdesk is van 19 tot en met 21 oktober 2016 gesloten in verband met de ESHA-conferentie
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Tijdens een regiobijeenkomst voor AVS-leden bij Stichting Konot in
Oldenzaal ging de AVS op 19 september in dialoog met haar leden.
Daarbij werd ook uitleg gegeven over de CAO PO 2016 – 2017. Het was de
derde bijeenkomst in een serie van zeven. Op 3 oktober zijn de laatste
bijeenkomsten in respectievelijk Oisterwijk en Venlo.

Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/artikelen/deavskomtnaarutoenajaar2016

a v s  i n  d e  p e r s

Schrijfonderwijs, hoogbegaafden
en niet te lang doorkleuteren

Over het verbeteren van het schrijfonderwijs berichtten het

Algemeen Dagblad, de Stentor en andere regionale dagbladen op

30 augustus. Onderzoekers wijzen erop dat kinderen (nog steeds)

niet goed leren om begrijpelijke teksten te schrijven. AVS-voorzitter

Petra van Haren hierover in de Stentor: “Begrijpend lezen, met als

onderdeel schrijfvaardigheid, staat op de agenda als verbeterpunt.

We moeten scherp kijken naar wat kinderen nodig hebben om goed te

kunnen doorstormen naar het vervolgonderwijs.”

Van Haren reageerde op 6 september via Radio 1 op een onderzoek

van orthopedagoog Joyce Gubbels, waaruit blijkt dat uitdagend

onderwijs belangrijk is voor alle typen hoogbegaafden. “De basis om

recht te doen aan hoogbegaafde kinderen is een visie te formuleren

hoe je kijkt naar wat kinderen nodig hebben. Hier ligt een heel belang-

rijke rol voor de schoolleider. Er is veel expertise voor nodig om een

passend aanbod te ontwikkelen voor hoogbegaafden. Het komt op

gang, ook het ministerie heeft er aandacht voor, maar het blijft een

uitdaging.”

RTL Nieuws berichtte op 12 september over de wens van staatssecre-

taris Dekker dat scholen zorgen dat minder kinderen in de kleuterklas

blijven zitten. Groep 2 en 3 van de basisschool moeten volgens hem

beter op elkaar aansluiten. “Een goed idee”, reageerde

Van Haren. “Maar leerjaren zijn niet heilig. Je moet kijken naar de

talenten van kinderen. Er wordt steeds meer gewerkt aan onderwijs op

maat, waarbij kinderen op hun eigen niveau les krijgen.” Een andere

optie is om meer ‘doorstroommomenten’ te maken. Zo kan een leer-

ling bijvoorbeeld midden in het jaar doorstromen naar een volgende

groep. Op dat gebied mag al heel veel, aldus de AVS-voorzitter. “Mits

onderbouwd met toetsresultaten of observaties van een leerkracht.”

p u b l i c at i e s

CAO PO 2016–2017
ook in boekvorm

De CAO PO 2016 – 2017 is eind juni 2016 door de sociale partners,

waaronder de AVS, ondertekend. Er is veel behoefte onder leiding-

gevenden in het primair onderwijs aan een gebonden versie van

de nieuwe CAO PO. Deze is beschikbaar via de website van de AVS.

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

vereniging/publicatiesenproducten/caopo20162017

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

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

publicatiesenproducten/caopo20162017salaristabellen

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

zie www.avs.nl/artikelen/caopo20162017ondertekend

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

8 o k t o b e r

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

Ontmoetingen, gesprekken en persoonlijke ervaringen staan cen-

traal. Anderen inspireren en geïnspireerd worden is het doel. Een

van de sprekers is Gerard Kemkers, voormalig coach van Ireen Wüst

en Sven Kramer.

De – gratis toegankelijke – top is een gezamenlijk initiatief van

OCW, de AVS, Schoolleidersregister PO, de PO-Raad en NL2025.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Verdere verdieping van de top

vindt plaats in duurzame communities in de diverse regio’s. Deze

bestaan uit schoolleiders, bestuurders en leidinggevenden van

culturele of maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Door ervaringen te delen hoe innovaties en het leiderschap daarbij

worden ingevuld, kunnen individuele schoolleiders verder ontwik-

kelen. Een belangrijke impuls voor het onderwijs in relatie tot onder

meer de maatschappij, ict-ontwikkelingen en ook de arbeidsmarkt

van de toekomst.”

De top is aangemerkt als bron voor informeel leren door het

Schoolleidersregister PO. Het sluit gedeeltelijk aan bij de professi-

onaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Leidinggeven aan

verandering’, en kan onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van

schoolleiders op deze thema’s via informeel leren in het kader van

de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Meer informatie en aanmelden: www.nationaleschoolleiderstop.nl/

primair-onderwijs
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
November en december 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leergang Middenkader (po) 9 november Bob Ravelli

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

• Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership:

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

• Leergang Bouwen aan een lerende school:

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

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

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

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

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school:

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

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

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

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

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

• Training Stimulerend beoordelen, het gesprek*** (po, so, vo) 1 december Tom Roetert

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping*** (po, vo) 8 december Arie van Loon

• Masterclass Roll out onderwijs en zorg: puur en praktisch (po) 12 december Ingrid Bunnik, Koos Stienstra

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

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

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

2016 in Maastricht is opgenomen als bron bij de professionali-

seringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Toekomstgericht

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

conferentie gedeeltelijk aansluit

bij deze thema’s en onderdeel kan

uitmaken van uw ontwikkeling

hierop via informeel leren.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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masterclass

Roll out onderwijs en zorg: puur
en praktisch

Het project Zorg & Onderwijs Matcht!, in samenwerking met

Intraverte, heeft geleid tot een nieuwe visie op de koppeling tus-

sen de inzet van middelen en kennis vanuit het onderwijs en de

zorg. Deelnemers krijgen praktische antwoorden op vragen uit de

praktijk, zoals: wat moeten we leren zodat we een plek kunnen

bieden aan kinderen met een grote diversiteit aan zorgbehoeftes?

Hoe bewaken we onze grenzen? Hoe kunnen we groepsoverstijgend

onderwijs bieden dat past bij de talenten van ieder kind? Hoe

gaan we een goed partnerschap aan met ouders, peuterspeelzaal,

voortgezet onderwijs en andere partners rondom Passend onder-

wijs? Deze masterclass biedt inzicht in wat de mix van onderwijs

en zorg kan betekenen voor kinderen, ouders, leerkrachten en de

schoolorganisatie.

Doelgroep: primair onderwijs

Data: 12 december 2016 en 6 februari 2017

2 eendaagsen

Mediationvaardigheden voor
schoolleiders

Schoolleiders hebben te maken met een bestuur, mondige leerlin-

gen, mondige leraren en zeker ook mondige ouders. Al deze parti-

cipanten hebben hun eigen belangen en een directeur moet als een

soort controlerende middenvelder al die belangen herkennen en

erkennen. Geen makkelijke positie. Het kunnen inzetten van medi-

ationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een eventueel

conflict wordt voorkomen of de communicatie tussen conflictpart-

ners weer op gang komt. In samenwerking met The Lime Tree.

Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers en

bestuurders po en vo

Data: 3 november en 1 december 2016

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

tweedaagse training

Competentiegericht coachen
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht

coachen 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 praktijk van (compe-

tentiegericht) coachen, zoals het werken met ontwikkelingsplannen

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: 30 en 31 maart 2017

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

eendaagse training

Naar andere schooltijden…
en dan?

Overweegt u als schoolleider te komen tot het invoeren van andere

schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd te zien.

Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en afspraken waar

de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook

de belangen van ouders, leraren en de rol van de MR aan de orde.

De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ vormt de

leidraad en krijgt u mee.

Doelgroep: (adjunct-)directeuren po

Datum: 23 november 2016, 8 februari en 12 april 2017

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

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

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

37k ader prim air ok tober 2016

931029-02_037_26-Sep-16_11:26:01_walter



eendaagse training

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke leiderschapscompeten-

ties. Het vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven

op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als

leider. U krijgt handvatten om uw taakstelling in te richten. Hoe u

strategisch beleid van de scholen uitzet, tegelijkertijd de verschillen

tussen de scholen respecteert en welke leiderschapscompetenties

daarvoor nodig zijn.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Datum: 25 november 2016 of 18 mei 2017

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC ook
in Noord-Limburg

Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

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

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

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

curriculum ontwerpen. Naast locatie Amersfoort is de leergang nu

ook te volgen in Vlodrop (Noord-Limburg). In samenwerking met S3.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs en/

of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC ambië-

ren of daarin al werkzaam zijn.

Inschrijven Noord-Limburg: vóór 25 oktober 2016 (eerste twee-

daagse 8 en 9 november)

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

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’ en deelthema’s

‘Bedrijfsvoering’ (hoort bij thema ‘Regie en Strategie’) en

‘Onderzoeksmatig werken’ (hoort bij thema ‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’)

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

4 eendaagsen

Leergang Begrijpen vóór
ingrijpen: systeemdenken in
een lerende school

Systeemdenken is het vermogen

om relaties te zien en daardoor de wer-

kelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter

we begrijpen, hoe effectiever we kun-

nen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het totaalbeeld, niet

slechts de details. Ook hebben we oog voor de manier waarop

onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren

en zijn we beter in staat om het systeem in positieve zin te verande-

ren. Systeemdenken is één van de kerncompetenties van leiders in

onze tijd.

Doelgroep: middenkader, adjunct-directeuren, (startende)

schoolleiders, bovenschools managers, eindverantwoordelijken,

bestuurders (po en vo) en pabodocenten

Startdatum: 19 januari, 23 maart, 11 april en 18 mei 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 4 november 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

Foto’s: Hans Roggen
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opleidingen

Schoolleider basis- en vakbekwaam

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt twee
schoolleidersopleidingen aan in samenwerking met
Centrum Nascholing Amsterdam. Deze zijn gecertificeerd
door het Schoolleidersregister PO. Deelnemers die sinds
januari 2016 een van deze opleidingen volgen, vertellen
over hun ervaringen tot nu toe. In december volgt de
afronding. tekst winnie lafeber

‘Inhoudelijk top’

Martijn Ackooij, leraar en ict-coördinator

op de Willem de Zwijgerschool in Den

Haag, volgt de opleiding Schoolleider

Basisbekwaam. “Omdat ik ambities heb

richting de directeursfunctie. De opleiding

geeft een brede, theoretische en praktische

basis voor de competenties waar je aan

moet voldoen als directeur. De literatuur is zeer waardevol en

sluit goed aan bij de opdrachten, zoals gespreksvoering/coaching

of een cultuuranalyse maken, die je meteen in de praktijk kunt

inzetten. Het leiderschapsspel en het presenteren van je visie op

‘goed onderwijs’ of ‘de ideale school’ vind ik nuttige oefeningen.

Sommige opdrachten doe je samen met een critical friend. Ik werk

tijdens de opleiding aan een verbetertraject op mijn school op het

gebied van de professionele leergemeenschap, erg interessant. Ook

interview en ‘schaduw’ ik twee directeuren, om te kijken hoe het

er op andere scholen aan toegaat. Dan leer je bijvoorbeeld dat er

op een kleine school heel andere dingen kunnen spelen. Een ander

onderdeel is het bedrijvenbezoek: met mijn maatje bespreek ik met

de directeur van Duinrell hoe dat attractiepark omgaat met hun

interne cultuur.

‘ i k  h e b  a m b i t i e s  r i c h t i n g  d e
d i r e c t e u r s f u n c t i e ’

Mijn grootste opbrengst is dat ik nu weet dat de directeursfunctie

mij aanspreekt. Ik kan de opleiding iedereen aanraden, het is inhou-

delijk top.”

‘Het ingeslagen pad wordt
steeds duidelijker’

Dolly Batenburg, directeur van basis-

school Gerardus Majella in Cabauw, volgt

de opleiding Schoolleider Vakbekwaam.

“Als ib’er ben ik per ongeluk op de stoel

van de directeur terechtgekomen. Voor die

tijd had ik al veel taken in mijn pakket die

eigenlijk bij een directeur thuishoren. Omdat ik al zoveel ervaring

had opgedaan, kon ik doorstromen naar de opleiding Vakbewaam.

Deze kwam precies op mijn pad toen ik het nodig had en sluit

goed aan bij mijn dagelijks werk. Mijn vragen kan ik tijdens de

opleidingsdagen goed kwijt bij de docenten en studiegenoten.

Daarbuiten maak ik gebruik van de AVS Helpdesk. Ook daar

wordt ik prima geholpen, waardoor ik weer verder kan met mijn

ontdekkingstocht.

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

De opleiding heeft mij veel gebracht qua kennis en contacten.

Het onderdeel ‘conflicthantering’ kwam me goed van pas. Maar ook

het opzetten van een verandertraject, het reflecteren op mijzelf als

schoolleider en het in kaart brengen van de organisatie zijn boei-

ende onderdelen. Je leert bovendien veel door de literatuur en de

boekbesprekingen die je voor elkaar houdt. De intervisiemomenten

hebben een meerwaarde: dat wil ik nu ook op school doen. Verder

leer je veel van je critical friend, met wie je kunt sparren, en de

collegiale visitatie waarbij je advies uitbrengt over een hulpvraag.

Als startende directeur consumeer ik alles. De opleiding blijkt

een goede opstap. Het pad dat ik ingeslagen ben, wordt steeds

duidelijker.” _

Startdatum beide opleidingen: 18 januari 2017

Doelgroep Basisbekwaam: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen

ontwikkelen tot schoolleider in het po.

Doelgroep Vakbekwaam: functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam.

Met ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school.

Duur: 560 uur

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv
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voor: leraren, schoolleiders, schoolbesturen, ouder en

gemeenten

van: OCW

wanneer: 12, 18, 26, 31 oktober en 4 november in de middag

waar: resp. Amsterdam, Eindhoven, Meppel, Lansingerland

en Goes

wat: meedenkbijeenkomsten

Uitwerking wetsvoorstel Meer
ruimte voor nieuwe scholen

Staatssecretaris Dekker wil de regels voor het oprichten van

nieuwe scholen in het funderend onderwijs aan te passen. Dat

staat in het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

(MRvNS). Voordat het voorstel naar de Tweede Kamer gaat, wil

het ministerie van OCW graag dat belanghebbenden meeden-

ken. Aanmelden: mrvns@minocw.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: onderwijs

van: uitgeverij SWP

wat: uitgave

Een andere kijk op (onder)-
presteren

De term onderpresteren kom je vaak tegen als het gaat om

hoogbegaafde leerlingen. Maar ook niet-hoogbegaafden

kunnen onderpresteren. Als presteren gekoppeld wordt aan

ieders individuele ontwikkeling, en succes gedefinieerd wordt

ten opzichte van door jezelf gestelde doelen, dan bestaat

onderpresteren niet. De auteurs willen een bijdrage leveren aan

een cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding. Vanuit

vertrouwen, contact en ruimte gaan ze het probleem van het

onderpresteren te lijf. Op basis van wetenschappelijke inzich-

ten, eigen en andermans ervaringen. ISBN: 9789088507014

voor: vanaf 2e klas vo

van: Tropenmuseum i.s.m. Zep Theaterproducties

wanneer: september en oktober 2016, april t/m juni 2017

waar: Amsterdam

wat: educatief theaterprogramma

Lampedusa – de oversteek
Bijna een half miljoen mensen komen elk jaar na een levens-

gevaarlijke tocht met gammele bootjes via de Middellandse

Zee naar Europa. Wat zijn hun beweegredenen en wat maken

zij onderweg mee? Aandacht voor persoonlijke verhalen over

vluchtelingen en migratie. Het programma start in het museum,

daarna naar buiten en aan boord van de vluchtelingenboot

Lampedusa, die in 2013 nog 282 vluchtelingen van Egypte

naar Italië vervoerde. De boot ligt tijdelijk naast het museum.

Kerndoelen 36, 38, 43 (cultuurverschillen) komen aan bod.

https://tropenmuseum.nl/voortgezet-onderwijs

voor: po en vo

van: Surf en Kennisnet

wanneer: 9 november

waar: WTC Rotterdam

wat: congres

Dé Onderwijsdagen
Bezoekers worden bijgepraat over onderwijsvernieuwing,

trends en ontwikkelingen op het gebied van ict in het

onderwijs. Met keynotes, interactieve presentaties en

workshops over onderwijs op maat en digitale geletterdheid.

www.deonderwijsdagen.nl

van: Logacom en SWP

wanneer: 8 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 5e jaarcongres

Leve het jonge kind!
Het plenaire programma wordt gepresenteerd door dr. Bas

Levering. Samen met prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

bespreekt hij de actualiteiten rondom het jonge kind om

daarna het woord te geven aan sprekers. Met bijdragen over

prestatiedwang, het kleuterjongetje, het recht op vrije tijd en

educare. Naast het plenaire programma is er een aanbod van

deelsessies met aandacht voor spel- en speelvormen, omgaan

met probleemgedrag, klassenmanagement en methodieken.

www.hetjongekind.nl
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voor: po en vo

van: Van Gogh Museum

wat: gratis lesmateriaal

Van Gogh op school
Over het leven en werk van Vincent van Gogh. Draait op

LessonUp: een digitale tool speciaal ontwikkeld voor het online

beschikbaar stellen van lesmateriaal. Past in het curriculum van

vakken als beeldende vorming, geschiedenis, wereldoriëntatie

en lessen over cultuur of taal. In Nederlands en Engels beschik-

baar, te tonen op het digibord. www.vangoghmuseum.nl/nl/

bezoek-met-een-school-of-groep/onderwijs/lesmateriaal

voor: besturen, directies en leraren onderbouw po

van: Bazalt

wat: module (observatie- en registratiesysteem)

Planmatig werken aan kwaliteit
Om de effecten van het beleid op school- en organisatieniveau

goed te kunnen monitoren en daarop te kunnen sturen. Brengt

de gegevens met betrekking tot welbevinden en ontwikkeling

van jonge kinderen in kaart. Met de gegevens in de KIJK!-

module kunnen schoolrapportages en analyses gemaakt

worden over de ontwikkeling van kinderen, op school- en

bestuursniveau. www.bazalt.nl

voor: schoolleiders

van: Michael Fullan, uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting de

Brink

wat: boek

Vrijheid in verandering
Geven begrenzingen op zowel professioneel als persoonlijk

vlak je een beklemmend gevoel? Michael Fullan geeft inzichten

en handvatten om de gedachte te doorbreken dat anderen jou

ervan weerhouden om succesvoller te zijn. In het boek onder-

zoekt hij twee soorten vrijheid: vrij zijn van beperkingen en de

vrijheid om initiatieven te ontplooien en actie te ondernemen.

Met voorbeelden uit de educatieve, zakelijke en non-profit

sector. www.webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl, ISBN

9789079336173

voor: (onderwijs)professionals

van: Stichting Adoptievoorzieningen

wanneer: 4 november

waar: Aristo Zalencentrum, Utrecht

wat: kennismiddag

Adoptiekind op basisschool
Wat hebben adoptiekinderen nodig om zich op de basisschool

optimaal te ontwikkelen? Met een lezing van Leony Coppens,

traumadeskundige en auteur van het boek ‘Lesgeven aan

getraumatiseerde kinderen’ en casussen uit de praktijk van

video-interactiebegeleiders. Meer informatie en aanmelden:

www.adoptie.nl/p/1764/Kennismiddag

voor: leidinggevenden en docenten vo

van: Leerling2020

wat: boek

Lessen van Leerlabscholen
De aandachtspunten en suggesties uit de bijeenkomsten van

de Leerlabscholen van Leerling2020 zijn gebundeld in het

boekje ‘Ga in gesprek met je team’. De publicatie biedt handrei-

kingen en tips om met het team een innovatietraject in te gaan.

Voor diegenen die een nieuwe ontwikkeling in de school willen

uitvoeren en borgen. www.leerling2020.nl/resultaten

voor: onderwijs e.a.

van: Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

wanneer: 14 t/m 20 november

waar: door het hele land

wat: actieweek

Week tegen
Kindermishandeling

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishande-

ling. Er is voor elk mishandeld kind maar één volwassene nodig

om de vicieuze cirkel van verbaal of fysiek geweld of verwaarlo-

zing te doorbreken. Op www.weektegenkindermishandeling.nl

staan voorbeelden van organisaties die in actie komen. Ook

scholen kunnen met het team, leerlingen en ouders in gesprek

gaan of een activiteit organiseren.
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bulletinboard/prikborden

Turfspoor 155b
2165 AW  LISSERBROEK
0252 – 68 43 68
www.wavetotaalinrichting.nl
info@wavetotaalinrichting.nl
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1000-21-5000-1979 AVS KP Kleur:

Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

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

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

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

42 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl

NIEUW:
safarikampen
in Blaricum en

Vierhouten!
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1000-21-6000-0589 AVS KP 2016-2017-1 Kleur: fc

Gebruikt u deze?

Dan heeft u een van deze nodig

www.securitydisplaysolutions.com
Telefoon: 024 - 641 94 74
info@securitydisplaysolutions.com

Gebruikt u deze?

Dan heeft u een van deze nodig

www.securitydisplaysolutions.com
Telefoon: 024 - 641 94 74
info@securitydisplaysolutions.com

Bespaar kostbare lestijd!

Met de unieke mandjes van:

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 21-09-16   13:09

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

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter,

inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit

teksten van Korczak, Dewey en Arendt, in de wetenschap dat hun ideeën over

opvoeding en onderwijs nog niet aan actualiteit hebben ingeboet. Pedagogiek

staat weer in de belangstelling en zoekt weer uitdrukkelijk de verbinding met

de opvoedings- en onderwijspraktijk. tekst jan stuijver, avs

Is een kind van zichzelf al een sociaal

functionerend mens, of moet het daartoe

worden opgevoed? Wat is de rol van het

onderwijs en waaraan ontlenen leraren

hun pedagogisch gezag? In Berdings boek

over opvoeding en onderwijs bespreekt de

onderwijskundig pedagoog drie filosofen

die van grote invloed zijn geweest op het

pedagogisch denken in het onderwijs.

Janusz Korczak, John Dewey en Hannah

Arendt zijn belangrijke figuren uit een voor-

bije tijd, maar door de manier waarop de

auteur ze samen ten tonele voert, blijken ze

een grote inspiratiebron voor opvoeding en

onderwijs anno 2016.

Het onderwijs heeft onder meer als doel

burgerschapsvorming: kinderen opvoeden

tot mondig wereldburgers. Pedagogiek is

steeds meer dichtbij de praktijk en niet

meer los te denken van het onderwijskundig

handelen. Het probeert zicht te krijgen op

de doelen, motieven en mogelijkheden van

opvoeders en de praktische, maatschap-

pelijke en politieke context van hun werk.

In een voortdurende afwisseling tussen

betrokkenheid en reflectie. Veel van wat we

nu op pedagogisch gebied doen en denken

is voortgekomen uit het werk van voorlopers

en inspirators, zoals Korczak, Dewey en

Arendt.

‘ik ben ook een mens’
Zo is Korczak is de grondlegger van het

kinderparlement. Hij heeft veel betekend op

het gebied van kinderrechten. De kinder- of

leerlingraden in het huidige onderwijs

komen voort uit zijn denken over democra-

tisch handelen. Kernbegrippen in het werk

van Korczak zijn respect, rechtvaardigheid,

participatie, dialoog en reflectie. In het werk

van Dewey staan centraal: ervaring, partici-

patie, transactie, curriculum en democratie.

Hij experimenteerde met nieuwe werk-

vormen en leerinhouden waardoor hij een

breuk tot stand bracht met de traditionele

‘luisterscholen’ (klassikaal onderwijs, red.).

Kernbegrippen in het werk van Ahrendt zijn

nataliteit, pluraliteit, menselijk handelen

en ‘in de wereld verschijnen’. Zij stelt: het

netwerk van menselijke betrekkingen is een

dynamisch netwerk waarin uitgegaan wordt

van producten van handelen en spreken.

Waarbij handelen en spreken te beschou-

wen zijn als een nataliteit: we geven gehoor

aan de innerlijke drang om de wereld binnen

te treden door iets nieuws te beginnen.

De drie filosofen komen uit verschillende

milieus en leef- en omstandigheden, maar

delen praktische ervaringen in het werken

met kinderen. Ze bieden samen waardevolle

inzichten over onderwijs en opvoeding.

Veelbelovend in het licht van huidige

(pedagogische) vragen uit de politiek,

samenleving en van dagelijkse opvoeders:

wat betekent het voor de oude generatie dat

er een nieuwe wereld is gekomen? Wat is

er voor nodig om de nieuwe generatie in de

wereld te laten ‘verschijnen’? Niet alleen

als biologische wezens, maar in de volle

betekenis van ‘mens zijn’.

Berding heeft een goed leesbaar boek

geschreven waarin hij de lezer op een

begrijpelijke manier meeneemt in de denk-

beelden van de filosofen die ook nu nog

zeer toepasbaar zijn. Het is een aanrader

voor iedereen die graag nog meer aan het

denken gezet wil worden over opvoeding

en onderwijs. Over hoe we ons onderwijs

inrichten, bijvoorbeeld met het oog op

Onderwijs2032. _

Ik ben ook een mens. Opvoeding en onderwijs aan de hand van

Korczak, Dewey en Arendt. Joop Berding, Uitgeverij Phronese, 2016,

ISBN: 9789490120139

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

p e d a g o g i e k  i s
n i e t  m e e r  lo s  t e
d e n k e n  v a n  h e t
o n d e r w i j s k u n d i g
h a n d e l e n

e e n  a a n r a d e r
vo o r  i e d e r e e n  d i e
g r a a g  n o g  m e e r
a a n  h e t  d e n k e n
g e z e t  w i l  w o r d e n
o v e r  o p vo e d i n g  e n
o n d e r w i j s
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1000-21-6000-1734 AVS KP 2016-2017 02 Kleur:

Heeft u de ambitie om het beste onderwijs
te realiseren en wilt u daartoe innoveren?

Zou u samen met andere NPDL scholen in een Global Partnership
i.s.m. prof. dr. Michael Fullan, uw innovatie vorm willen geven?

Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan het
Internationale partnership New Pedagogies for Deep Learning.

Maak via www.turninglearning.nl kennis met NPDL en kom naar
de ESHA Biennial Conference te Maastricht (19/20 okt), waar u

op vrijdag 21 oktober -exclusief voor NPDL scholen- tijdens het
Idea lab samen met Michael Fullan & het Global Partnership Team

werkt aan het ontwikkelen van Deep Learning binnen uw school!

TURNING
LEARNING

creëert kansen
 brengt organisaties samen

transformeert onderwijssystemen

Keizersgracht 317
1016 EE AMSTERDAM

0031-648.763.338
www.turninglearning.nl

Be invited to join the
Deep Learning

movement!
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Dr. Schaepmanstichting

Samen sterk in ontwikkeling
Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting

vraagt m.i.v. 1 januari 2017 een

DIRECTEUR m/v (wtf 0.8 - 1.0)
voor RK Daltonbasisschool St. Plechelmus

te Hengelo

De St. Plechelmus heeft een enthousiast team,
actieve ouders en 340 leerlingen.

Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en 

onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag
uiterlijk 24 oktober 2016.

De Dr. Schaepmanstichting
verzorgt het katholiek primair
onderwijs in de Gemeente
Hengelo. Onder de Stichting
ressorteren 11 katholieke
basisscholen en 1 school voor
speciaal basisonderwijs.
Op 17 locates ziten
4200 leerlingen. Bij de
Stichting werken ruim 400
personeelsleden.
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Kritisch denken

Leiderschap

Flexibiliteit

Discipline
Reflecteren

Ondernemen

Doorzettingsvermogen

Verdraagzaamheid

Creativiteit

Moed
Inlevingsvermogen

Daadkracht

Nieuwsgierigheid

Humor

Motivatie

Verantwoordelijkheid

Aansluiting PO-VO

Aansluiting PO-VO als ondersteuning voor het advies.

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

De Eindtoets meet vervolgens wat deze moet meten.

Dit schooljaar nog gratis Aansluiting PO-VO?

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

www.amn.nl

hoe adviseert ú ?

AMN_advLBBO_A4_170816.indd  1 17-08-16   12:04

– Advertentie –
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Uitgelicht

thema _ Lessen uit de opvangpiek
De instroom van vluchtelingen is flink afgenomen en we

hebben het onderwijs aan asielkinderen inmiddels beter

op de rails. Maar de veranderlijke instroom maakt het

niet gemakkelijk. Wat gaat goed, wat kan beter?

Een inventarisatie. pagina 8

achtergrond _ Verantwoordelijkheid
pakken
Een schoolleider faciliteert zorgt voor een goede

interactie tussen leraren en leerlingen, op een zo hoog

mogelijk niveau en. Daar hoort autonomie bij voor de

leraar. Hoe geeft je die als schoolleider en neem je die als

leraar? “Wij hebben het onderwijs afgepakt van de

leraren.” pagina 26

actueel

3 ///

Foto omslag: Leerlingen uit de taalschakelklas van basisschool de Waaier in Zutphen

(schooljaar 2015/2016).
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