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Uitgelicht
thema � ‘Het geeft veel energie’
Op donderdag 5 oktober leggen tienduizenden

leerkrachten in het primair onderwijs het werk neer.

Initiators Thijs Roovers en Jan van de Ven leggen uit

waarom de maat vol is als het gaat om het lerarensalaris

en de werkdruk in de sector. De schoolleiders van

Thijs en Jan steunen hun bevlogen teamleden.

pagina 10

achtergrond � Curriculum herontwerpen
Curriculum.nu wil vanuit het onderwijsveld leerlijnen en

lesinhouden ontwerpen die passen bij de veranderende

samenleving. Op sommige scholen doen lerarenteams

dit al. “De regie ligt bij de leraar. Wij als schoolleiders

stimuleren de collega’s hun talenten en kwaliteiten in

te zetten.” pagina 26

visie � Tijd voor ‘blurring’
Toegroeien naar integrale kindcentra kan alleen door

intensieve samenwerking en rolwisseling, waarbij de

belangen van kinderen voorop staan. Van functiemenging,

oftewel ‘blurring’ in het sociale domein, is echter nog maar

weinig sprake. “Neem je verantwoordelijkheid en verschuil je

niet achter de organisatie.” pagina 30

thema � Investeren in coping
Overkomt werkdruk dat de onderwijssector, of hebben

onderwijsprofessionals hier zelf ook een aandeel in?

“De druk van de omgeving zal altijd blijven. Het gaat erom

hoe je ermee omgaat.” Een arbeidspsycholoog, schoolleider

en leraar over dat ‘hoe’. pagina 14
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Anders Ericsson
“Is talent eigenlijk wel aangeboren?”
Al 35 jaar toonaangevend onderzoeker

naar talentontwikkeling.
Auteur van de bestseller ‘Peak’.

Wat is aangeboren en wat is aangeleerd? Welke invloed heeft onderwijs daarop?
Moeten we inspelen op aangeboren talenten of moeten we deze ontwikkelen?

Wat te doen met gepersonaliseerd onderwijs, 21st century skills, leerstijlen, klassikaal
onderwijs en instructie? En wat betekent dit voor de lespraktijk?

Een onderwijscongres met internationale topsprekers, inspirerende keynotes, debatteren
met uw collega’s en interactieve werksessies met sprekers.

Wat elke onderwijsprofessional moet weten over leerpsychologie!

“Hoe laten we leerlingen nu echt
goed leren? En hoe vooral niet!”
Hoe organiseer je effectief leren?
The Learning Scientists

“Hoe organiseren ‘s werelds bekendste
onderwijslanden hun onderwijs?”

Docent en auteur van ‘Cleverlands’ over
haar eigen ervaringen.

Stellan Ohlsson
“Maakt gehakt van creativiteitsmythes!”
Wat is nu eigenlijk creativiteit?
En hoe is dit aan te leren?
Auteur van ‘Deep Learning’

Yana Weinstein

Margareth de Wit 
“Hoe creëer je een High Performing
School?”
Dagvoorzitter van Making Shift Happen

David Didau
“Wat nou als alles wat je weet van

onderwijs fout was?”
Blogger en provocateur

The Learning Spy
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Uit de pas

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van

schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s

is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld.

De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst

en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die

doorlopend aan hun ontwikkeling werken, is de nieuwe norm. In de school

betekent dit dat bevlogen teams steeds professioneler tegemoet kunnen

komen aan de behoeften van leerlingen. Leerlijnen, visie op onderwijs en

leren, innoveren en inzet van moderne media: het staat allemaal op de

agenda en wordt ingebed in de dagelijkse praktijk. In vaak grote klassen

met veel diversiteit en noodzaak voor differentiatie, werken leraren die hier

vanuit hun professie op in kunnen spelen. Leraren die vanuit hun passie

iedere leerling verder willen brengen en ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Dat vraagt aandacht en vooral ook tijd. Bevlogen leraren máken die tijd

en laten de leerling niet in de kou staan, wétende hoe een leerling verder

geholpen kan worden. En daar begint de werkdruk uit de pas te lopen met

taken en tijd. Bevlogenheid kan veranderen in frustratie. Schoolleiders

hebben nauwelijks ruimte om hun teams te faciliteren. Dit is waar het

over gaat bij de inzet van de AVS richting de politiek en andere partners.

Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk

voor leraren én voor schoolleiders. Zodat teams in scholen samen de

werkdruk kunnen aanpakken, voor het team als geheel en voor individuele

werknemers. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school,

meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te

bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Middelen

die nodig zijn om tegemoet te komen aan de brede taak van het

onderwijs. Om onze bevlogen professionals in staat te

stellen de onderwijskwaliteit te waarborgen en de beleefde

werkdruk significant te verlagen. �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air ok tober 2017
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onderwijsbegroting 2018

AVS: ‘Een goede eerste stap voor het primair
onderwijs, maar niet het eindbeeld’
“Het is altijd een momentopname, nooit een eindbeeld”, zei de koning op Prinsjesdag over de stand van zaken
in het land. De AVS vindt dit ook van toepassing op de onderwijssector. Er is 270 miljoen euro beschikbaar voor
betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Voorzitter Petra van Haren: “Dit is een goede
eerste stap, maar niet ons eindbeeld.”

Als dit bedrag verdeeld wordt
over alle basisschoolleraren,
staat het gelijk aan 3 pro-
cent salarisverhoging, maar
het kan het ook gerichter
worden ingezet. Van Haren:
“Dat geeft alle ruimte aan de
sociale partners om dit op
een goede manier te beste-
den aan betere salarissen en
arbeidsvoorwaarden voor alle
werknemers in het primair
onderwijs. Dit in samenhang
met de reguliere loonruimte,
die op 2,2 procent wordt
geraamd.”

Meer nodig
Al aan het begin van dit jaar
heeft de AVS samen met
haar leden een hogere inzet
voor schoolleiders bepaald.
“Straks aan de cao-tafel
zullen wij deze inzet en de
belangen van de schoollei-
ders, waaronder salarisver-
hoging en werkdrukvermin-
dering, een prominente plek
geven”, aldus Van Haren. De
270 miljoen die het huidige

demissionaire kabinet uit-
trekt, is niet genoeg. “Er is
echt meer nodig”, zegt Van
Haren stellig. De AVS steunt
de gevraagde 900 miljoen
euro van het PO-front voor
de lerarensalarissen en
zeker ook de claim van 500
miljoen voor werkdruk-
verlichting als onderdeel
van de brede agenda. Van
Haren: “Als de politiek nu
niet flink investeert in de
salarissen van leraren en in
werkdrukverlichting, dan
zijn er straks geen leraren
meer. We hebben onze leden
dan ook opgeroepen vooral
de staking op 5 oktober te
steunen.”

De AVS heeft haar eigen
leden niet opgeroepen tot
staken. Want de inzet van
de AVS richt zich juist ook
op salarisverhoging en een
lagere werkdruk voor school-
leiders, voldoende ondersteu-
nende functies in de school,
meer ruimte in het budget
voor innovatie en verdere
ontwikkeling van de scholen.
In de Miljoenennota staat
dat de 270 miljoen euro voor
verbetering van en nieuwe
afspraken over de arbeids-
voorwaarden primair onder-
wijs via een nota van wijzi-
ging bij de begroting van het
ministerie van OCW wordt
toegevoegd aan de begroting
voor 2018.
In de troonrede benadrukte
de koning verder dat het
belangrijk is dat meer men-
sen gaan profiteren van de
economische voorspoed.
Ook gaf hij aan dat ten tijde
van een kabinetsformatie
terughoudendheid is geboden
bij het indienen van nieuwe

voorstellen. “Maar dat ont-
slaat de regering niet van
de plicht te doen wat in het
landsbelang is. Bijsturing is
altijd nodig om in te kunnen
spelen op actuele ontwikke-
lingen”, aldus de koning.
AVS-voorzitter Van Haren:
“Het primair onderwijs is
heel erg actueel. De hoge
werkdruk, de achterstand in
salaris, het gebrek aan han-
den in de klas: dat vraagt om
meer voor de sector.” �

brochure naar aanleiding van wwz

Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen

De sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden (waaronder de AVS), hebben samen de brochure ‘Vervangings-
beleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017’ uitgebracht en verspreid onder scholen en school-
besturen. Door de wet Werk & zekerheid leven er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om
moet gaan. �

De digitale versie van de brochure is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/vervangingsbeleid

Staking 5 oktober
De AVS heeft
een draaiboek
opgesteld
voor scholen

en schoolleiders met aan-
dachtspunten voor een
staking/actie in het onder-
wijs met betrekking tot
medewerkers, leerlingen
en ouders. Zie www.avs.nl/
artikelen/isereendraaiboek
bijstakingbeschikbaar

2
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aanvragen tot 15 november

Tegemoetkoming
duurzame
inzetbaarheid
Schoolleiders kunnen in samenspraak met hun team
bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming
aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen het
schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis
van een kort projectplan aanspraak maken op maxi
maal 5.000 euro cofinanciering. Indienen kan tot
15 november 2017.

Een gezond, gemotiveerd schoolteam en competente mede-
werkers die met plezier naar hun werk gaan dragen bij aan de
onderwijskwaliteit. Daarom is duurzame inzetbaarheid van
groot belang. Met de tegemoetkoming kunnen scholen zelf
een vernieuwend, duurzaam en overdraagbaar project starten
of een vervolg geven. Bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan-
ontwikkeling, vitaliteit, vermindering van werkdruk, de aan-
pak van ziekteverzuim of het stimuleren van de dialoog over
duurzame inzetbaarheid in het schoolteam.
Er is budget beschikbaar voor twintig scholen. _

Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/
duurzame-inzetbaarheid/categorie/ondersteuning-subsidies

lerarenontwikkelfonds

Subsidie voor leraren
die onderwijs willen
verbeteren
De jaarlijkse subsidieregeling van het Leraren
OntwikkelFonds is bedoeld als impuls om leraren
meer mogelijkheden te bieden het onderwijs van
onderop te vernieuwen en verbeteren. Daarnaast
stelt het LOF leraren in staat om een leerproces door
te maken samen met andere leraren, wat bijdraagt
aan de professionalisering en versterking van de
beroepsgroep.

In schooljaar 2017/2018 zijn er drie aanvraagmomenten voor
leraren (po, so, vso en vo) om een aanvraag in te dienen voor
een LOF-subsidie:
• uiterlijk 10 oktober
• uiterlijk 16 januari
• uiterlijk 17 april

Het LerarenOntwikkelFonds zorgt ook voor kennisdeling,
zodat leraren op elkaars werk kunnen voortbouwen. _

Meer informatie en aanvragen:
https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/over-lof

po en vo

Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom
Schoolbesturen kunnen tot 15 oktober aanstaande een subsidieaanvraag indienen voor zijinstromers.

De subsidie zij-instroom
bedraagt 20.000 euro per
zij-instromer. Een school-
bestuur kan de subsidie
pas aanvragen nadat de
zij-instromer is begonnen
met de scholing. Er is een
beperkt aantal subsidieplek-
ken voor zij-instromers die
in 2016 en 2017 begonnen
zijn met scholing. Ook voor
de zij-instromer met een
pabo-diploma die al in het vo

of mbo werkt en daar nu een
bevoegdheid voor wil halen,
kan subsidie aangevraagd
worden.

Verruiming
Binnenkort kan een vo-
docent die de overstap wil
maken naar het basison-
derwijs ook in aanmerking
komen voor de verruimde
subsidie zij-instroom. In deze
aangepaste subsidieregeling

voor zij-instroom die OCW
binnenkort publiceert,
wordt geregeld dat docenten
met een vo-lesbevoegdheid
ook in aanmerking kun-
nen komen voor een zij-
instroomtraject. Hiermee
krijgen zij de mogelijkheid
over te stappen naar het pri-
mair onderwijs. Het is een
van de maatregelen om het
lerarentekort in het basison-
derwijs aan te pakken. Naast

tekortvakken zijn er name-
lijk ook ‘overschotvakken’ in
het vo. _

Meer informatie: www.duo.nl/
zakelijk/primair-onderwijs/
bekostiging-en-subsidies/
subsidie-zij-instroom.jsp
www.duo.nl/zakelijk/voortge-
zet-onderwijs/bekostiging-
en-subsidies/subsidie-zij-
instroom.jsp

3k ader prim air ok tober 2017
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ideeën aandragen en toetsen

Stimuleringsregeling regionale
aanpak lerarentekort vo
Scholen die een goed idee hebben voor het verhogen van het aantal en de
kwaliteit van docenten voor tekortvakken kunnen een beroep doen op de
‘Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs’.
Tot 15 november aanstaande kunnen schoolbesturen ideeën aandragen en deze
laten toetsen.

Arbeidsmarkt- en opleidings-
fonds Voion biedt cofinancie-
ring aan om het lerarentekort
in de regio terug te dringen
en faciliteert schoolbesturen
en lerarenopleidingen om
regionale projecten te star-
ten. Door samen te werken
met lerarenopleidingen en
eventueel gemeenten aan het

oplossen van arbeidsmarkt-
vraagstukken kan een speci-
fiek op de regio toegesneden
aanpak ontwikkeld worden.
Projecten die voor cofi-
nanciering in aanmerking
komen zijn bijvoorbeeld
aanpakken die zorgen voor
extra instroom in de lera-
renopleiding, zoals door

imagoverbetering of het
aansporen van nieuwe doel-
groepen. Of projecten op regi-
onaal niveau die de in-, door-
en uitstroom op vo-scholen
vergroten, bijvoorbeeld een
plan voor een werving- en
selectiebeleid gericht op zij-
instromers of het inzetten
van stille reserves. Of een

plan gericht op het bevorde-
ren van de doorstroom en
(regionale) mobiliteit.
Scholen kunnen tot
15 november 2017 hiervoor
ideeën aandragen en laten
toetsen. Tot uiterlijk 1 febru-
ari 2018 kunnen definitieve
projectplannen worden inge-
diend bij Voion. De uitvoering
en (financiële) verantwoor-
ding van het projectplan
moet uiterlijk 1 november
2019 zijn afgerond. _

Meer informatie: www.voion.nl

In het primair onderwijs
kunnen schoolbesturen sinds
kort op www.povoorderegio.nl

terecht voor regionale samen-
werking, zie ook pagina 21.

gratis toegankelijk

Kandidatenpool tekortvakken blijft online
Werkgevers in het voortgezet onderwijs die docenten zoeken voor tekortvakken kunnen voorlopig gebruik blijven
maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken. Daarin zitten ruim zeshonderd (aankomende) docenten die
een baan zoeken in een tekortvak. Ruim de helft daarvan heeft al een bevoegdheid in een tekortvak.

De Kandidatenpool tekort-
vakken is in maart 2017 in
opdracht van Voion opge-
richt door MeesterBaan om
extra leraren te werven die
de juiste bevoegdheid kun-
nen halen en het werkge-
vers makkelijker te maken
geschikte leraren te vinden
voor tekortvakken. In de
Kandidatenpool tekortvak-
ken bevinden zich:
• Leraren met een bevoegd-

heid in een tekortvak
• Leraren met een bevoegd-

heid in een overschotvak
• Leraren basisonderwijs/

pabo-gediplomeerden
• Zij-instromers

Selectiecriteria
Toelating tot de Kandidaten-
pool geschiedt aan de hand

van een aantal strenge selec-
tiecriteria; alleen kandidaten
die met hun achtergrond de

juiste bevoegdheid hebben
of kunnen halen, worden
toegelaten.

Wie nog geen werkgevers-
account bij MeesterBaan
heeft, kan inloggegevens
voor de Kandidatenpool
tekortvakken aanvragen via
ian@meesterbaan.nl

Ook kandidaten kunnen zich
nog steeds aanmelden. _

Meer informatie: https://

scholen.meesterbaan.nl/

tekort/p/25

Foto: Hans Roggen
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kennisrotonde

Stress leraar beïnvloedt manier van lesgeven
Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, hun rol als leraar, de mate waarin zij sympathie kunnen
tonen en hun omgang met leerlingen. Ze zijn minder in staat om een kalme en gestructureerde leeromgeving te
creëren. Bij leerlingen kan dat leiden tot slechtere leerresultaten en gedragsproblemen, blijkt uit een studie in
antwoord op een vraag in de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs.

De Kennisrotonde is het lan-
delijke loket waar onderwijs-
professionals hun vragen uit
de dagelijkse werkpraktijk
kunnen stellen. Vervolgens
gaan een kennismakelaar
en onderzoekers op zoek
naar het antwoord. In dit
geval stelde een docent van
Leraar24 de vraag: welk
effect heeft stress van leraren
op hun functioneren en op
het leren van leerlingen? Het
CAOP, kennis- en diensten-
centrum op het gebied van
arbeidszaken in het publieke

domein, beantwoordt acht
à tien vragen per jaar, op
basis van een beknopte
literatuurstudie.

Stressvol beroep
Wereldwijd wordt het
leraarschap als stressvol
beschouwd en beroepsstress
bij leraren als een probleem
gezien. Oorzaak van de stress
is onder meer een combina-
tie van omgaan met kinderen
met gedragsproblemen, lange
werkdagen en het gevoel wei-
nig ondersteuning te krijgen.

Emotioneel uitgeputte lera-
ren reageren in de klas vaker
reactief dan emotioneel
fitte leraren, nemen meer
disciplinerende maatregelen
en managen de klas minder
effectief. Bij kinderen blijkt
stress in de klas zowel hun
gezondheid als schoolsucces
negatief te kunnen beïnvloe-
den. Wanneer leraren geen
goede sociale en emotionele
omgeving kunnen creëren,
zijn leerlingen minder gefo-
cust op hun taken en preste-
ren ze minder. Uiteindelijk

kan dit leiden tot het ver-
mijden van school, agressief
gedrag en een negatieve
houding ten opzichte van
school. _

Meer informatie:
www.nro.nl/kennisrotonde

vragenopeenrij/effect-stress-

van-leraren

nieuw lespakket

Schooljudo werkt samen met
Disney aan ‘levensvaardigheden’
Schooljudo en The Walt Disney Company Netherlands werken intensief samen om
met het vernieuwde Schooljudo-programma nog meer in de belevingswereld van
basisschoolkinderen te kruipen. Vanaf oktober worden de leerlingen uitgedaagd
om in de jungle van Tarzan of Mowgli te werken aan hun ‘Skills for Life’ met judo
als middel.

Vanaf eind september kun-
nen scholen via het nieuwe
Schooljudo-lespakket kiezen
voor een doorlopende leer-
lijn voor meerdere jaren.
Ieder jaar staat een van de
zes waarden centraal: ver-
trouwen, samenwerken, res-
pect, beheersing, weerbaar-
heid en discipline. Nieuw
bij Schooljudo is dat leer-
krachten een ‘waardenwork-
shop’ krijgen. Daarnaast

krijgen alle deelnemende
scholen toegang tot een
online toolbox met inspiratie
om de waarden tot leven te
brengen in de klas of op het
schoolplein.

Doel
Het koppelen van de waar-
den van Schooljudo aan Dis-
ney-karakters en -films moet
zorgen voor een compleet
(sociaal-emotioneel) lespak-
ket voor een gezonde school
en een gezonder leven. Ook
het verbeteren van de sociale
veiligheid in en rondom de
klas is een primair doel.

Afgelopen jaar bereikte
Schooljudo 40.000 kinderen
in Nederland. Het program-
ma wordt goed gewaardeerd
door leerkrachten. _
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regiobijeenkomsten in oktober

Calamiteitenteam School &
Veiligheid biedt ondersteuning
Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het
calamiteitenteam van Stichting School & Veiligheid. Het team ondersteunt
de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Bij een zeer ernstige
calamiteit kan in overleg met de school een adviseur van het calamiteitenteam
acht uur kosteloos op locatie worden ingezet.

Het team bestaat uit crisis-
en onderwijsexperts en heeft
ruime ervaring in gespreks-
voering bij crisissituaties.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om een bommelding, een
schietpartij, een geval van
ontucht of zelfdoding.
Ook scholen die preventieve
maatregelen willen nemen
om calamiteiten te voorko-
men, kunnen voor onder-
steuning terecht bij Stichting

School & Veiligheid. De help-
desk is op werkdagen van
9-16 uur telefonisch bereik-
baar via tel. 030-2856616.
Of men kan een email sturen
naar helpdesk@schoolen

veiligheid.nl

Vindt een calamiteit buiten
werkdagen of in de schoolva-
kanties plaats, dan kunnen
scholen rechtstreeks contact
opnemen met een van de
adviseurs.

Regiobijeenkomsten
Op 11, 18 en 25 oktober orga-
niseert School & Veiligheid
kosteloze, regionale en inter-
actieve bijeenkomsten ver-
spreid over het land, gericht
op bewustwording van rollen
en verantwoordelijkheden
bij ernstige calamiteiten. De
experts van het calamiteiten-
team zijn hierbij aanwezig.
Deelnemers doorlopen door
middel van een simulatie de

verschillende fasen van een
calamiteit. Schoolleiders,
schoolbesturen, teamleiders
en beleidsmedewerkers (po,
vo, mbo) inclusief regionale
veiligheidspartners zijn van
harte uitgenodigd. _

Meer informatie:
www.calamiteitenteam.nl en
www.schoolenveiligheid.nl

Regiobijeenkomsten:
www.schoolenveiligheid.nl/
evenement/regiobijeenkom-
sten-calamiteitenteam

professionelere medezeggenschap

LAKS start project
Versterking
leerlingenparticipatie
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren start, na
financiële ondersteuning van het project Versterking
medezeggenschap, met het project Versterking
leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs.

Het LAKS kan hierdoor het aantal trainingen aan vo-scho-
lieren die zich bezighouden met medezeggenschap en
leerlingenparticipatie uitbreiden. De trainingen zijn erg
populair, maar het was niet altijd mogelijk in alle aanvragen
te voorzien. Hiermee hoopt het LAKS op een professionelere
medezeggenschap van leerlingen in het vo en een toename
van de leerlingenparticipatie. Vo-leerlingen zijn niet altijd
goed vertegenwoordigd in de (G)MR. Door de leerlingenraden
én leerlingengeledingen in de MR te professionaliseren,
weten scholen sneller waar verbeterpunten zitten vanuit het
leerlingenperspectief. _

Philippe Kallen (LAKS) en Kitty Ramakers (Versterking medezeggenschap)
tekenen het samenwerkingscontract.
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29 september – 5 oktober

Nationale Onderwijsweek in teken
van gelijke kansen
In Onderwijsstad Nijmegen is op 29 september de Nationale Onderwijsweek
2017 van start gegaan rondom het thema gelijke kansen. Met een goed gevuld
programma voor leraren, studenten, schoolleiders, bestuurders, ouders en andere
geïnteresseerden belooft het een week te worden die de kracht en pracht van het
onderwijs viert.

Nijmegen is Nationale Onder
wijsstad 2017/2018 vanwege
het brede scala aan onder
wijsvoorzieningen en de pri
oriteit die de stad geeft aan
de ontwikkeling van jonge
mensen. Doorslaggevend was
de verbinding van het Nij
meegse onderwijsbeleid met
het thema gelijke kansen.

Programma
Het programma zet het the
ma gelijke kansen landelijk

en regionaal op de kaart.
Iedere dag is er voor iedere
onderwijsbetrokkene – in
Nijmegen én daarbuiten – iets
te beleven. Op 2 en 3 oktober
gaan drie films over gelijke
kansen in het onderwijs in
première: ‘De witte vlucht’,
‘Je mag altijd bij me komen’
en ‘Goed terechtgekomen in
de Schilderswijk’. Deze films
worden op 2, 3 en 4 oktober
’s avonds ook uitgezonden op
NPO 2. Op 4 oktober wordt

de Nationale Onderwijs
film 2017 bekendgemaakt
en vertoond. Een dag later
wordt traditiegetrouw de
OnderwijsTopTalentPrijs uit
gereikt aan twee uitblinkende
studenten van Nederlandse
lerarenopleidingen.
Naast de filmpremières en
prijsuitreikingen kent het
programma een lezingenreeks
met prof. dr. Jan Bransen,
prof. Dr. Harold Bekkering
en filosoof en trendwatcher

Ruud Veltenaar. Het mbo
presenteert zichzelf, evenals
de onderwijsbroedplaatsen
die in Nijmegen zijn ontstaan
zijn door de innovatieagenda
‘Ieder talent telt’. Zij organi
seren een huiskamerfestival.
Op dinsdagochtend 3 oktober,
de dag van de gelijke kansen,
biedt Nijmegen hierover een
inspiratiesessie aan die deel
nemers wakker schudt.

Alle activiteiten in de
Nationale Onderwijsweek
zijn gratis te bezoeken, met
uitzondering van de film
premières. _

Meer informatie en aanmel
den activiteiten: https://

nationaleonderwijsweek.nl/

programma-now2017

toetsen zonder cijfers

Leraren hebben moeite met effectief
formatief toetsen
Formatief toetsen of evalueren: de belangstelling is groot en de verwachtingen
hoog. Toch vinden leraren het in de praktijk nog lastig, blijkt uit een
literatuurstudie van de Universiteit Wageningen en de Hogeschool Utrecht.

Om het goed te kunnen toe
passen, hebben leraren vak
inhoudelijke kennis nodig en
inzicht in learning progressions

– hoe de kennis van de leer
ling zich ontwikkelt en welke
misconcepties er zijn. Ook is
het belangrijk dat zij beschik
ken over een vakdidactisch
handelingsrepertoire: hoe ze
reacties van leerlingen kun
nen ontlokken door bijvoor
beeld goede vragen te stellen.
En de lessen daar eventueel

op aan te passen. Leraren
zouden daarnaast moeten
denken en werken vanuit de
hele formatieve toetscyclus,
niet vanuit de of een losse
fase(n), aldus onderzoekers
Judith Gulikers en Liesbeth
Baartman. De vijf fasen zijn:
1. verwachtingen verhelderen
2. leerlingreactie(s) ontlokken
3. leerlingreactie(s) analyse

ren en interpreteren
4. communiceren over resul

taten met leerlingen

5. vervolgacties ondernemen
voor onderwijs en leren

Feedback
Leraren zetten nog niet alle
vijf fasen evenveel en in
samenhang in, blijkt uit de
studie. Gulikers: “Ze doen
heel veel, maar voorname
lijk vanuit hun gevoel, niet
gericht.” Ook communiceren
ze weinig met leerlingen
over de resultaten (4), terwijl
feedback geven vaak wordt

gezien als de kern van forma
tief toetsen. “En als feedback
niet doelgericht is en niet
gebaseerd op analyse, heeft
het weinig zin. Door het in
de toetscyclus te plaatsen,
maak je feedback sterker.”
Ten slotte weten leraren
vaak niet goed hoe ze goede
didactische vervolgacties
kunnen kiezen en vormgeven
(5). In de professionalisering
rondom formatief evalueren
zou hiervoor meer aandacht
moeten zijn, mits ook weer
ingebed in de andere fases
van de toetscyclus. _

De studie ‘Doelgericht
professionaliseren:
formatieve toetscompetenties
met effect’ is te vinden op
www.nro.nl
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alternatief in ontwikkeling

Rekentoets vmbo en
havo telt niet mee voor
diploma
Het resultaat van de rekentoets telt in schooljaar
2017/2018 niet mee voor het behalen van het diploma
vmbo en havo. Het tot dusverre behaalde resultaat
op de rekentoets in vmbo en havo geeft onvoldoende
basis om het te laten meetellen, liet staatssecretaris
Dekker de Tweede Kamer weten.

Momenteel is Dekker samen met de Nederlandse Vereniging
voor Wiskundeleraren bezig met de ontwikkeling van een
alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief dient als input
voor Curriculum.nu en wordt opgeleverd voordat de ontwik-
kelteams van dit traject aan de slag gaan. Dat zal begin 2018
zijn. In het mbo gaat de toets pas meetellen vier jaar nadat
deze in het gehele vo meetelt. _

tien dagen voor centraal examen

Schoolexamencijfers
eerder aanleveren
Tot nu toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen
voor aanvang van het centraal examen hun school
examencijfers aan bij BRON. Vanaf dit schooljaar
moeten deze cijfers echter uiterlijk tien werkdagen
voor het centraal examen worden aangeleverd.

De aanlevering van schoolexamencijfers moet dus uiterlijk
30 april 2018 gebeuren bij DUO, met het onderwijsnummer via
Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). De aangeleverde gege-
vens kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van
het centraal examen nog veranderd worden, daarna alleen nog
met toestemming van de onderwijsinspectie. Op de website van
DUO is een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar. _

Meer informatie:
www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas
www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2018
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Harde actie in het primair onderwijs. Op 5 oktober

leggen tienduizenden leerkrachten het werk neer.

De motor achter deze staking is actiegroep PO in

Actie, die in februari dit jaar op Facebook begon

en inmiddels een beweging is met veel invloed.

Met de ondersteuning van de onderwijsvakbonden,

waaronder de AVS, en de PO-Raad groeide de

beweging uit tot het PO-front. Initiators Thijs

Roovers en Jan van de Ven leggen uit waarom de

maat vol is en 270 miljoen niet genoeg is.

tekst richard hassink

thema _ werkdruk en bevlogenheid

Over het thema

Onderwijs en werkdruk lijken onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De druk ís dan ook hoog en
is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
Toch werken er in de sector bij uitstek ook
enorm bevlogen mensen, die er vaak nog van
alles naast doen. Zoals Thijs Roovers en Jan
van de Ven, de drijvende (leer)krachten achter
het PO-front dat actie voert tegen de hoge
werkdruk en voor een beter salaris. Ze vertellen
over hun idealen en hoe ze die naast hun baan
voor elkaar proberen te boksen. Hoe vinden en
faciliteren hun schoolleiders dat? En hoe denkt
het voortgezet onderwijs over hun eisen?
Prof. dr. Arnold Bakker, arbeidspsycholoog aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat in op
de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid
in het onderwijs: hoe je respectievelijk het
één (ook zelf!) kunt terugdringen en het ander
behouden of aanwakkeren. Dat vergt een juiste
balans tussen taakeisen en hulpbronnen,
uitdagingen en barrières. Schoolleiders hebben
hierin ook een belangrijk aandeel, bijvoorbeeld
op het gebied van autonomie, coaching,
competentieontwikkeling en een goede
toepassing van de cao.
Tot slot bezorgt het (naderende) lerarentekort
leidinggevenden in het funderend onderwijs de
nodige druk en uitdagingen. Welke middelen
zetten zij in om de vacatures in te vullen?
Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Frank Cörvers kijkt kritisch mee naar korte- en
langetermijnoplossingen.

leerkr achten op de barric aden vo or meer sal aris en minder werkdruk

‘Het kan zo niet langer’
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leerkr achten op de barric aden vo or meer sal aris en minder werkdruk

‘Het kan zo niet langer’

Pauw, Jinek, EenVandaag, RTL Late Night, de Volkskrant, Algemeen

Dagblad… Het is maar een greep uit de vele talkshows, actu-
aliteitenprogramma’s en landelijke dagbladen die zich het
afgelopen half jaar meldden bij leerkrachten Thijs Roovers
(38) en Jan van de Ven (35). Dat deden ze niet zozeer omdat
ze naar eigen zeggen het mooiste beroep ter wereld heb-
ben, maar omdat ze het gezicht zijn van PO in Actie. Deze
actiegroep strijdt voor meer salaris en minder werkdruk
voor leerkrachten in het primair onderwijs. In korte tijd
schaarden zich vijf vakbonden (waaronder de AVS), werkge-
versorganisatie PO-Raad en – het allerbelangrijkste – ruim
43.000 leerkrachten achter de eisen van PO in Actie. En zo
was het PO-front, een uniek samenwerkingsverband, gebo-
ren. Na de eerste actiedag op 27 juni met een prikactie en
een manifestatie op het Malieveld in Den Haag, is het nu
tijd voor de volgende stap. Voor donderdag 5 oktober staat
een staking gepland (zie ook kader ‘AVS steunt staking lera-
ren’ voor het standpunt van de AVS om de leraren te steu-
nen maar schoolleiders niet op te roepen tot staken).

Naar de Filistijnen “De beroepsgroep is er klaar mee,
het kan zo niet langer”, zegt Roovers. “Wij leerkrachten
zijn geen mensen die snel de barricaden op gaan, maar we
zien dat het primair onderwijs naar de Filistijnen gaat en
dat de kinderen daar uiteindelijk de dupe van worden.”
Roovers legt uit dat er steeds meer leerkrachten omval-
len door de hoge werkdruk, dat te weinig jongeren kiezen
voor de pabo en dat de status van het beroep tanende is,
onder andere door een achterblijvende beloning. Daarom
wil het PO-front dat ‘Den Haag’ over de brug komt met
900 miljoen euro voor meer salaris en 500 miljoen voor
verlaging van de werkdruk. Beide eisen zijn even belang-
rijk, benadrukken de twee woordvoerders, maar ze beamen
dat PO in Actie is ontstaan uit onvrede over het verschil in
salaris tussen primair en voortgezet onderwijs, dat in som-
mige gevallen oploopt tot 20 procent. Van de Ven: “Thijs
en ik hebben daarover afzonderlijk van elkaar opinie-
stukken in dagbladen geschreven, hij eind 2016, ik begin
2017. Via Twitter kwamen we in contact met elkaar en
iets later werden we door Paul de Brouwer, een leerkracht
uit Arnhem, benaderd of we ons wilden aansluiten bij de
Facebookpagina die hij even daarvoor had opgericht met
een aantal collega’s.” De community PO in Actie kende een
vliegende start, na tien dagen stond de teller al op 15.000
volgers. “Ik denk dat de meeste leerkrachten wel wisten dat
er salarisverschillen zijn tussen po en vo, maar niet dat er
sprake is van een kloof. En eigenlijk is het ook heel vreemd,
omdat we een gelijkwaardige opleiding hebben genoten,
een gelijkwaardige titel hebben en een gelijkwaardige ver-
antwoordelijkheid dragen.”
Roovers benadrukt dat een beter salaris niet alleen maar
goed is voor de leerkrachten zelf, maar voor de hele sector.
“Als we nu niets doen, hebben we in 2025 een tekort van
15.000 leerkrachten. We moeten het vak aantrekkelijker
maken en dat kan met een eerlijker salaris.”
Van de Ven en Roovers vinden dat de onderwijsvakbonden
en de PO-Raad de afgelopen jaren te weinig oog hebben
gehad voor de beloning in het primair onderwijs (zie voet-
noot voor een reactie van de AVS). Van de Ven: “Tien jaar
geleden zijn de functiewaarderingsprofielen opgesteld
en die zijn sindsdien niet meer opgewaardeerd, terwijl er
genoeg aanleiding voor was.” Roovers vult aan. “In die tijd
is er heel veel veranderd: Passend onderwijs, 21st century

skills, obesitas tegengaan... Dat vraagt heel veel van leer-
krachten, terwijl er niets tegenover staat.” Ook de func-
tiemix is het tweetal een doorn in het oog. “Er is destijds
afgesproken dat 40 procent van de po-leerkrachten op dit
moment in de LB-schaal zou zitten”, zegt Van de Ven.

Thijs Roovers en Jan van de Ven (links)
op 27 juni 2017 tijdens de (prik)actiedag
van het PO-front op het Malieveld in
Den Haag. Foto: Fred van Diem
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“De realiteit is dat slechts een kwart van de leerkrachten in
de LB-schaal zit en driekwart in de LA-schaal. Er zijn geen
harde afspraken gemaakt waardoor het een spel werd tus-
sen scholen en schoolbesturen, waarbij vaak het ene gat
met het andere werd gedicht.”

Bak geld Volgens het PO-front is 900 miljoen euro
nodig om de lerarensalarissen in het po te repareren en
de doorstroommogelijkheden te vergroten. “We besef-
fen dat dat een bak geld is”, erkent Van de Ven, “Daarom
hebben we een aantal scenario’s voorgelegd waarbij een
fatsoenlijke eerste stap gezet kan worden naar een eerlij-
ker salaris. Wel willen we daarbij procesafspraken maken
om binnen de komende kabinetsperiode tot een totale
dichting van die salariskloof te komen. Overigens kost
die 900 miljoen de schatkist uiteindelijk maar 550 mil-
joen, omdat 350 miljoen via de inkomstenbelasting weer
terugvloeit.”

Afgelopen zomer dreigde de PvdA uit het demissionaire
kabinet te stappen als er niet 270 miljoen euro voor
het po uitgetrokken zou worden. Maar ook die 270 mil-
joen, die sinds Prinsjesdag zwart op wit staat, vindt het
PO-front onvoldoende. Roovers: “Dat is een doekje voor

‘ w e  w i l l e n  p r o c e s a f s p r a k e n
m a k e n  o m  b i n n e n  d e  ko m e n d e
k a b i n e t s p e r i o d e  tot  e e n  tota l e
d i c h t i n g  v a n  d e  s a l a r i s k lo o f
m e t  h e t  vo  t e  ko m e n ’

Jan van de Ven: “Als ik zie dat er iets niet in de haak is, wil ik daar
iets aan doen.”

Thijs Roovers: “Toen ik ja zei tegen dit werk heb ik me niet voldoende
gerealiseerd dat ik nu eigenlijk twee banen heb. Maar het geeft ook
veel energie.”

het bloeden.” “Sterker nog”, zegt Van de Ven, “het gevaar
kan ontstaan dat het nieuwe kabinet vindt dat het po ach-
ter in de rij mag aansluiten omdat er al iets is gedaan.”
Met de 500 miljoen voor werkdrukverlaging zou het
PO-front graag zien dat de klassen kleiner worden en
dat er meer handen bij komen in de scholen. “Functies
als onderwijsassistent en conciërge zijn de laatste jaren
wegbezuinigd en hun taken zijn bij de leerkrachten op
het bord gekomen”, zegt Roovers. “Ik heb bij de start
van het schooljaar mijn lokaal staan boenen, gesleept
met dozen met boeken en alles zelf uitgepakt en inge-
deeld. Het is niet dat ik me daar te goed voor voel, maar
het gaat uiteindelijk wel allemaal af van de tijd die je
aan leerlingen wilt besteden.”
Overigens vinden beide voormannen dat de sector zelf
ook in de spiegel moet kijken als het gaat om werkdruk
door regeldruk en administratieve lasten. Van de Ven:
“We moeten ons veel meer afvragen waarom we doen
wat we doen. Vaak doen we veel meer dan noodzakelijk,
meer dan bijvoorbeeld de inspectie van ons eist. Samen
met de schoolleiding moeten we kijken in welke adminis-
tratieve zaken en in welke taken we het mes zouden kun-
nen zetten. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen.”

Tomatenkistje Roovers en Van de Ven zijn de komen-
de maanden nog heel druk met het PO-front. “Wat we
doen, komt allemaal bovenop ons gewone werk”, zegt
Van de Ven, die drie dagen per week voor schakelklas
3/4 van de Josefschool in het Brabantse Overloon staat.
Daarnaast is hij ook nog Statenlid voor D66 in Limburg,
waar hij zo’n twee dagen per week aan besteedt. “Voor
het PO-front moet ik regelmatig vanuit mijn woonplaats
Venray naar de Randstad voor overleg. Dat lukt niet altijd,
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av s  s t e u n t  s ta k i n g  l e r a r e n

De AVS steunt de gevraagde t 900 mil-

joen van het PO-front voor de leraren-

salarissen en staat daar namens haar

leden helemaal achter. Als de politiek

nu niet investeert, zijn er straks geen

leraren meer. Toch roept de AVS school-

leiders niet op tot staking. De inzet van de staking heeft

namelijk alleen betrekking op de salarisverhoging van

leerkrachten, terwijl de inzet van de AVS zich ook richt

op salarisverhoging voor schoolleiders; dat hoort er voor

de AVS vanzelfsprekend bij. Voorzitter Petra van Haren:

“Door onze leden niet op te roepen tot staken benadruk-

ken wij deze inzet naar alle betrokkenen.” De AVS komt op

voor de belangen van de schoolleider. Al aan het begin van

dit jaar heeft de AVS samen met haar leden de inzet voor

schoolleiders bepaald waarmee ze de cao-gesprekken

ingaat. “Straks aan de cao-tafel zullen wij deze inzet en de

belangen van schoolleiders, waaronder salarisverhoging

en werkdrukvermindering, een prominente plek geven.”

Ze roept schoolleiders wel op om op 5 oktober vooral de

leerkrachten te ondersteunen in hun actie.

d e  s c h o o l l e i d e r s
v a n  t h i j s  e n  j a n :
‘ t w e e  k n a p p e  ko p p e n ’

“Ja, ik ben heel erg trots op

Thijs (Roovers, red.)”, zegt

Audrey Verschuren, directeur van

de Leonardo da Vincischool in

Amsterdam. “Maar ook op Jan van

de Ven, hoor. Het zijn twee knappe

koppen die samen de kar trekken

en het politieke spel snappen. Daar

kunnen we als sector alleen maar

heel blij mee zijn.” Verschuren vertelt dat Roovers vanwege

zijn werk voor het PO-front geen uitzonderingspositie op

school heeft. “Heel soms vraagt hij of hij een uurtje eerder

weg mag omdat hij ergens een vergadering heeft, en dan

regelen we dat.”

Jochem Gerrits, directeur van de Josefschool in Overloon,

maakt exact hetzelfde mee met Jan van de Ven, die gewoon

van maandag tot en met woensdag zijn groep draait. “Boeiend

is ook dat we vaak informatie uit

eerste hand krijgen als Jan vertelt

over de vorderingen.” Is zo’n

kritische collega niet lastig tijdens

teamvergaderingen? “Nee hoor,

helemaal niet. Ik houd van kritische

collega’s, zolang het maar op een

respectvolle manier gebracht wordt.

En dat doet Jan altijd.”

d e  vo - d o c e n t :  ‘ v e e l  s ym pat h i e ’

“Ik wist wel dat er een verschil in

beloning is tussen po en vo, maar

had er geen idee van dat die zo groot

is”, zegt Joke de Jong, Leraar van het

Jaar 2016 in het vo en docent drama

bij scholengemeenschap Het

Schoter in Haarlem. “In het vo lopen

de schalen uiteen van LB tot LE. In

het po houdt het vaak op bij LB. Dat

moet echt beter, daarom steun ik deze actie van harte. En

daarin sta ik niet alleen; in de lerarenkamer komt dit

onderwerp regelmatig voorbij en dan merk ik dat er veel

sympathie is.” De Jong vindt dat politiek en overheid de eisen

van het PO-front heel serieus moeten nemen, maar betwijfelt

of ze die 1,4 miljard euro toe zullen zeggen. “Misschien lukt

het wel in stappen, zodat je binnen een x aantal jaren naar

een gelijkwaardig salaris groeit.”

thema � werkdruk en bevlogenheid

dus ik doe ook veel vanuit huis via de telefoon, mail en
Whatsapp.” Voor Roovers is dat wat eenvoudiger omdat hij
in Amsterdam woont en werkt. “Ik draai nu groep 4 op de
Leonardo da Vincischool in Oud-West, vijf dagen per week.
Toen ik ja zei tegen dit werk heb ik me niet voldoende
gerealiseerd dat ik nu eigenlijk twee banen heb. Maar het
geeft ook veel energie.”
Wat drijft hen eigenlijk? “Ach”, zegt Roovers, “ik ben het
type dat overal alles vanaf wil weten en dan kom je ook
achter zaken die niet rechtvaardig zijn.” Van de Ven vindt
zichzelf niet van het ‘type tomatenkistje’. “Maar als ik zie
dat er iets niet in de haak is, wil ik daar wel iets aan doen.”
Beide mannen merken dat ze een flinke gunfactor hebben,
ook bij de media. Van de Ven: “Wij zijn geen vakbondsbe-
stuurder, we staan dagelijks met onze voeten in de klei.
Als wij ons dan hard maken voor het vak van leraar komt
dat veel geloofwaardiger over.” �

De AVS merkt op dat er in juli 2016 door de onderwijsvakbonden

een salarisverhoging van 5,05 procent is gerealiseerd voor de

sector primair onderwijs. En schoolbesturen hebben inderdaad

moeite om 40 procent van de leerkrachten in de LB-schaal te

krijgen. De AVS wijst schoolbesturen daarom in ieder Decentraal

Georganiseerd Overleg (DGO) op hun verantwoordelijkheid

hieromtrent.

Tot slot hebben leerkrachten sinds de CAO PO 2014 – 2015

enkele uren voor duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid tot

overleg met de directie over hun inzet (overlegmodel). De cao

biedt hen duidelijkheid over de inzet en werking van de jaartaak.
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Werkdruk
heb je deels
zelf in de hand

thema _ werkdruk en bevlogenheid

Foto: Hans Roggen
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ta a k ei s en  en  h u l pb ro nn en  in  b a l a n s  b r en g en
De werkdruk in het onderwijs is berucht.

Overkomt dat de sector, of hebben

onderwijsprofessionals hier zelf ook een

aandeel in? “De druk van de omgeving zal

altijd blijven. Het gaat erom hoe je ermee

omgaat.” Wanneer taakeisen en hulpbronnen

met elkaar in evenwicht zijn, ontstaat ruimte

voor bevlogenheid. tekst marijke nijboer

Er wordt te vaak gedaan alsof werkdruk je overkómt, zegt
Marius Wouters, directeur van basisschool de Leilinde
in Reusel. “Dat zie je in de media, maar ook bij de
Arbomeester (online instrument waarmee basisscholen
werkgerelateerde risico’s kunnen inventariseren en eva-
lueren, red.). Met een vraag als ‘heeft je leidinggevende
voldoende aandacht voor het reguleren van het werk’
ontneem je mensen hun autonomie.” En dat terwijl lera-
ren in de klas juist de autonomie en competentieontwik-
keling van kinderen stimuleren. Die kwaliteiten moeten
we ook bij henzelf stimuleren, vindt Wouters. “Scholing
is belangrijk. Als er een probleem speelt, kun je je daarin
ontwikkelen. Vervolgens groeit je autonomie. We moeten
ook investeren in coping: het goed omgaan met je werk. De
druk van de omgeving zal altijd blijven. Het gaat erom hoe
jij daarmee omgaat.”
Tal van onderzoeken laten inderdaad zien dat mensen
hun werkdruk beter aankunnen wanneer zij putten uit
goede hulpbronnen. ‘Professioneel vermogen’, noemen
onderzoekers dat: het positief omgaan met lastige eisen
en uitdagende opdrachten. In een onderzoek1 scoorden
1.271 leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs
hierop ‘matig vermogend’ (3,5 op een 7-punt schaal). Het
best scoorden leraren die gebruik maken van hun externe
netwerken en steun en advies van collega’s, die voldoende
training krijgen en zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk
uitvoeren. Professioneel vermogen zorgt voor bevlogen lera-
ren én is goed voor de onderwijskwaliteit. Leraren die zich
meer uitspreken en beter zijn in het balanceren van ver-
schillende conflicterende belangen, presteren beter, blijkt
uit het genoemde onderzoek.

>

Disbalans Soms sneeuwt het werkplezier onder.
Veel onderwijsgevenden kampen met een burn-out.
Dat komt meestal door een disbalans tussen de taak-
eisen en de beschikbare hulpbronnen, zegt prof. dr.
Arnold Bakker, verbonden aan de vakgroep Arbeids- en
Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Taakeisen zijn bijvoorbeeld werkdruk en
taken die emotioneel, mentaal of fysiek veel van iemand
vragen. Om die taakeisen te vervullen kunnen leraren
putten uit hulpbronnen zoals autonomie, feedback, coa-
ching en hun eigen optimisme en stressbestendigheid.
Wanneer taakeisen en hulpbronnen met elkaar in even-
wicht zijn, ontstaat er ruimte voor bevlogenheid.

Een schoolleider die wil weten hoe het zit met deze
balans in zijn team, kan daarvoor een speciale vragenlijst
gebruiken. “Je kunt daar eventueel met hulp van een
procesbegeleider een workshop aan vastknopen waarin
je problemen inventariseert en oplossingen bedenkt”,
zegt Bakker. Dat werkt echter pas wanneer je team het
nut daarvan inziet, merkte schoolleider Wouters. Hij liet
voor zijn team een aanbod ontwikkelen over werkdruk en
bevlogenheid. “Dat viel niet in goede aarde. De geesten
moeten echt nog gerijpt worden. Als iedereen vraagt wat

“Stress, werkdruk, hulpbronnen en motivatie hangen sterk met elkaar
samen”, aldus arbeidspsycholoog prof. dr. Arnold Bakker.

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

1 Noordegraaf, prof. dr. M., Van Loon, dr. N., Heerema, M. MSc,

Weggemans, M. BSc (2015). ‘Professioneel vermogen in het primair

onderwijs. Over hoe leerkrachten betekenisvolle en vitale bijdragen

(kunnen) leveren aan onderwijskwaliteit’. Universiteit Utrecht.
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jouw directeur doet
om de werkdruk te
verminderen, gaat
dat tussen de oren
zitten.” Het aanbod
werd omgebogen naar
video-interactiebege-
leiding aan de hand
van vragen van leer-
krachten. Dat viel wél
goed.
Prof. dr. Bakker maakt
onderscheid tussen
uitdagingen en bar-
rières. Uitdagingen
kunnen leiden tot
bevlogenheid: het
starten van een nieuw
project, bezig zijn
met een interessant
probleem. “Barrières
zijn zaken als bureau-
cratie, je aan veel
regels moeten hou-

den, een veel te hoge werkdruk terwijl de ondersteuning,
bijvoorbeeld de ict, niet op orde is. Dat kan het enthousi-
asme enorm dempen.” Van die barrières moet je af, maar
dat is lastig omdat ze vaak van buiten komen. “Richtlijnen
voor hoe je les moet geven of voor het bijhouden van admi-
nistratie hebben wel een functie, maar soms worden het er
sluipenderwijs steeds meer. Daar zou de overheid nog kriti-
scher naar kunnen kijken.”

Marius Wouters, directeur van basisschool de
Leilinde in Reusel: “We moeten investeren in
coping: het goed omgaan met je werk.”

Om de taakeisen te vervullen kunnen leraren putten uit
hulpbronnen als autonomie, feedback, coaching en hun eigen

optimisme en stressbestendigheid. Foto: Hans Roggen

Onderneem actie Leraren kunnen ook zélf zorgen
dat hun werk doenlijk blijft. “Boor hulpbronnen aan en
onderneem actie”, adviseert Bakker. “Vind je dat het de
spuigaten uitloopt met de regelgeving? Ga dan bijvoorbeeld
in gesprek met het ministerie* of de sectorraad.”
Met een actieve houding schep je ruimte voor meer werk-
plezier en misschien zelfs extra activiteiten. Want ze zijn
er, de leraren die naast hun werk bijvoorbeeld bloggen,
lesmateriaal maken of boeken en columns schrijven. Erik
Roosken, leerkracht op obs Rhoon-Portland, bekritiseerde
eerder de houding van zijn beroepsgroep ten opzichte van
werkdruk in een opiniestuk voor De Volkskrant (januari
2016). “Je moet zelf je administratie in toom houden”,
vindt hij. “Alle schriften nakijken is niet nodig. Er zijn
drukke momenten, maar die kan je een jaar van tevoren
zien aankomen. Ik doe wat ik nuttig vind voor de klas.
Dingen waarvan ik het nut betwijfel, doe ik niet. Of ik
kaart ze aan bij mijn leidinggevenden.”

Hij vervolgt: “Leraren denken dat er van alles moet van
de inspectie. Soms horen ze dat van de directie of het
bestuur. Maar zoek dat eens op: het valt reuze mee wat er
echt moet.” Zijn advies: “Als jij bepaalde dingen niet goed

‘ b a r r i è r e s  a l s  b u r e a u c r at i e
e n  g e b r e k  a a n  o n d e r s t e u n i n g
k u n n e n  h e t  e n t h o u s i a s m e
e n o r m  d e m p e n ’
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vindt, moet je die aan de kaak stellen. Maar het moet van
twee kanten komen. De regering, schoolbesturen en -direc-
teuren moeten leerkrachten ook minder onnodige taken
opleggen.”
Een goede vakopleiding zou volgens hem de werkstress
flink terugdringen. “Zelf heb ik op de pabo weinig mee-
gekregen waar ik nu nog wat aan heb. Wat ik vooral heb
gemist: alles om het onderwijs heen. Hoe je moet omgaan
met ouders en anderen die eisen stellen aan jouw werk.
Hoe je je werk zo organiseert dat ook leerlingen die extra
hulp nodig hebben, aan hun trekken komen. Gelukkig is
men druk bezig met het verbeteren van de pabo.”

Preventie De Arbodienst richt zich niet direct op
preventie, zegt arbeidspsycholoog Bakker. “Daar werken
dokters, die bezig zijn met het beter maken van zieke
mensen.” Dat is ook de ervaring van schoolleider Wouters.

Hij zou leerkrachten
daarom graag op
gezette tijden laten
praten over werkdruk
met een arbeidspsy-
choloog. “Maar mijn
collega-directeuren
en het bestuur moe-
ten wennen aan het
idee van dergelijke
preventieve gesprek-
ken.” Bakker: “Je kunt
inderdaad beter al
tevoren kijken hoe
je het werk optimaal
kunt inrichten. Stress,
werkdruk, hulpbron-
nen en motivatie han-
gen sterk met elkaar
samen. Daarom zou
het logisch zijn om
arbotaken te vervlech-
ten met human resour-

ce management.”
Leerkracht Roosken

ziet redenen genoeg om bevlogen te blijven. “De leerlingen,
daar doe je het voor. Meer motivatie heb ik niet nodig. Net
als bij elk ander werk zijn er momenten die niet leuk zijn,
maar dit is meestal hartstikke leuk werk.” _

* Ideeën voor het vervolg van Operatie Regels Ruimen zijn
welkom bij OCW via begeleidingregeldruk@minocw.nl, zie
ook www.leraar.nl/operatieregelsruimen

‘ pa s  d e  c a o  g o e d  to e ’

AVS-adviseur en -trainer Jan Stuijver: “De CAO PO

2016 – 2017 biedt alle voorwaarden om de werkdruk te

kunnen verlagen: de jaartaak, het overlegmodel en de

achturige werkdag.” Voor verlaging van de werkdruk is

volgens hem cruciaal dat de ‘niet-lestijd’ goed wordt

benut. Bijvoorbeeld de woensdagmiddag (op scholen

die daar nog mee werken). “Gebruik die tijd voor

vergaderingen, teamoverleg en werkvoorbereiding.”

Stuijver adviseert ook om leraren een werktijdfactor

te geven die recht doet aan het feit dat leraren naast

lesgeven nog andere taken hebben. Daarnaast kan het

overlegmodel het werkplezier bevorderen. “Werkgever en

werknemer overleggen: wat komt jou het beste uit en hoe

gaan we dat organiseren? Daarbij is het collectieve belang

het uitgangspunt. En gebruik het taakbeleid: jij geeft

graag les en steekt daar meer tijd in, je collega is goed in

organiseren. Je kunt ook ouders inzetten bij bijvoorbeeld

festiviteiten.”

‘de c ao biedt alle voorwa arden
om de  werkdruk te  kunnen
verl agen:  de  ja arta ak,  het
overlegmodel  en  de  achturige
werkdag’

Werkdruk hoort erbij, vindt hij. “Werken in het onderwijs

is je druk maken om het welbevinden van kinderen. Een

juiste invulling van de jaartaak is een goed hulpmiddel.

Dan zie je wel degelijk een verschil. Leraren willen meer

overleg, meer samenwerken, meer tijd voor zaken rondom

de klas. Dat lukt onvoldoende vanwege de vele deeltijders

die elkaar niet tegenkomen. De oplossing kan zijn: op vast

een moment dat er geen les gegeven wordt tijd inruimen

voor overleg. En denk na over een norm voor het aantal

deeltijders in de school.”

Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt de training ‘Jaartaak

in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde

arbeidsvreugde’ en schreef de

gelijknamige publicatie.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/

jaartaak (training) en www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/

dejaartaakinhetprimaironderwijs

(publicatie)

Erik Roosken, leerkracht op obs Rhoon-
Portland: “Je moet zelf je administratie in toom
houden. Alle schriften nakijken is niet nodig.”
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s c h o o l l ei d er s  en  - b e s t u u r d er s  z i t t en  n ie t  s t il

De roep om lagere werkdruk en hogere

salarissen gaat gepaard met veel aandacht

voor het lerarentekort. Zowel in het primair

als voortgezet onderwijs. Hoe krijgen

schoolbesturen hun vacatures ingevuld?

tekst lisette blankestijn

Lerarentekort te lijf

thema _ werkdruk en bevlogenheid
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Lerarentekort te lijf

>

Het lijkt dit jaar nog net goed te gaan: de meeste basis-
scholen hebben voor al hun groepen een leerkracht
kunnen vinden en ook het vo heeft – soms met hangen
en wurgen – bijna alle posten weer bemand. “Maar
zodra er een griepgolf komt wordt het lerarentekort
zichtbaar; dan wordt het moeilijk om vervangers te vin-
den”, waarschuwt Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar
Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University. “De
komende jaren nemen de tekorten toe. In 2020 komt het
primair onderwijs voor 4.000 fte mensen tekort; in 2025
zijn dat waarschijnlijk meer dan 10.000 fte. Het voortgezet
onderwijs heeft de grootste schaarste achter de rug, al zijn
er nog wel tekortvakken. Daar hebben scholen last van de
opbloeiende economie: door de algehele schaarste op de
arbeidsmarkt dreigen docenten ict, in andere techniekvak-
ken en bepaalde talen naar het bedrijfsleven te trekken.”

Imago De cijfermatige oorzaken van het lerarentekort
zijn overzichtelijk. Ook al is het tij recent iets gekeerd,
de pabo’s hadden de afgelopen jaren een lage instroom.
Tegelijkertijd gaat er een grote groep oudere leraren
met pensioen. Kwalitatief gezien heeft het tekort te
maken met de aantrekkelijkheid van het beroep. Cörvers.

“Het aanzien en salaris zijn laag, het carrièreperspectief
is beperkt en de werkdruk is hoog. Dat weerhoudt twijfe-
laars ervan om te kiezen voor het onderwijs. Als er vervol-
gens mensen uitvallen door die hoge werkdruk, vergroot
dat de tekorten nog eens. Aan de andere kant kunnen
de hogere instroomeisen van de pabo en de academisch
opgeleide leraar gaan zorgen voor een hoger aanzien van
het beroep. Daar past dan ook een hoger salaris bij.”

Inspanningen Schoolleiders en -bestuurders zitten
niet stil. Hoogleraar Cörvers: “Ze hebben uitgestroomde
en oudere leraren teruggehaald, zij-instromers aange-
steld, bonussen uitbetaald, samengewerkt met pabo’s…
Door al die inspanningen is het gelukt om voor bijna alle
klassen een leraar te zetten. Nu is er kortetermijnbeleid
nodig dat moet zorgen voor genoeg vervangers. Mensen
opleiden via het UWV, vmbo-docenten stimuleren om in
het po les te geven. Denk ook aan mensen uit verwante
beroepen: instructeur, sportleraren: geef ze met spoed
een opleiding.“ Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van
Lucas Onderwijs in Den Haag (po, vo en so): “Wij heb-
ben te maken met een algeheel tekort aan leraren wis-,
natuur- en scheikunde, Nederlands en Duits. Daarnaast

Scheikunde is een van de tekortvakken
in het voortgezet onderwijs.
Foto: Hans Roggen

‘ w e  w i l l e n  e l k a a r  n i e t
b e c o n c u r r e r e n ,  d u s  w e
w e r k e n  m e t  e e n  g e z a m e n l i j k e
v e r v a n g i n g s p o o l  e n
v a c at u r e b a n k ’
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is de instroom op de pabo de afgelopen jaren sterk terug-
gelopen. De Haagse onderwijsbesturen zoeken samen
met de gemeente naar oplossingen. Denk aan hulp bij het
vinden van huisvesting en financiële prikkels voor leraren.
Het is een collectief probleem, maar tegelijkertijd hebben
we als bestuur met onze scholen ook een eigen belang. We
geven onze directies handreikingen. Zij moeten mensen die
mogelijk meer of weer voor de klas willen benaderen, en
ook zorgen dat het zittende personeel het goed naar zijn
zin heeft.”

Premie “Een bescheiden zetje”, noemt Johan Stevens,
directeur-bestuurder van de Stichting Andreas College
voor christelijk voortgezet onderwijs in Katwijk e.o. de

in andere sectoren. Het is een tijdelijke toeslag; ik ben er
principieel op tegen om het loongebouw scheef te trekken.
Bedrijfsmatig vind ik het een goede beslissing. Als ik een
vacature niet ingevuld krijg en nogmaals moet adverteren,
dan kost dat Y 13.000. Iemand inhuren kost Y 100.000 per
jaar. Die premie had resultaat: we hebben bijna alle vacatu-
res ingevuld.” Bijzonder hoogleraar Cörvers benoemt ook
de nadelen van zo’n toeslag. “We zien dat maatregelen met
bonussen en andere faciliteiten hun vruchten afwerpen.
Maar deels kan dit weggegooid geld zijn, als je een bonus
betaalt aan iemand die toch al van plan was het onderwijs
in te gaan. Bovendien verschuif je het probleem en moe-
dig je besturen of gemeenten aan om tegen elkaar op te
bieden.”

Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar
Onderwijsarbeidsmarkt: “Als we ieder uur dat
een leraar meer werkt dan vier dagen nu eens
belonen met 50 procent extra salaris.”

Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas
Onderwijs in Den Haag (po, vo en so): “Het is
een collectief probleem, maar tegelijkertijd
hebben we als bestuur met onze scholen ook
een eigen belang.”

Johan Stevens, directeur-bestuurder van
Stichting Andreas College in Katwijk (vo)
biedt docenten in tekortvakken een tijdelijke
‘arbeidsmarkttoeslag’ en stimuleert zittende
docenten zich bij te scholen in tekortvakken.

premie die hij uittrok voor leraren die op zijn scholen in
dienst willen treden in een tekortvak. “We hadden 16 vaca-
tures. Ik heb de nieuw aan te stellen docenten een bonus
van maximaal Y 10.000 bruto toegezegd, uit te betalen
in drie jaar. Je ziet dit soort arbeidsmarkttoeslagen al
jaren in bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, maar ook

Gezamenlijke vervangingspool Om dat tegen
elkaar opbieden tegen te gaan, bundelden schoolbestu-
ren uit bijvoorbeeld de regio Schiedam hun krachten
in het Mobiliteitscentrum PO Rijnmond. Annet Dries,
algemeen directeur van schoolbestuur SIKO: “We hebben
in onze regio vooral een tekort aan invallers. We willen
elkaar niet beconcurreren, dus we werken binnen MCPO
Rijnmond met een gezamenlijke vervangingspool en
vacaturebank. Zo willen we voorkomen dat de commer-
ciële bureaus een monopolie krijgen – onderwijs wordt
niet beter van marktwerking.” Cörvers: “Je kunt met dit
soort initiatieven voorkomen dat mensen die tijdelijk
geen werk hebben het onderwijs verlaten voor een andere
sector.”

‘ h e t  i s  e e n  t i j d e l i j k e  to e s l a g ;
i k b e n  e r  p r i n c i p i e e l  o p
t e g e n o m  h e t  lo o n g e b o u w
s c h e e f  t e  t r e k k e n ’
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Overschotvakken Naast de tekortvakken is er voor
andere vakken een lerarenoverschot. Daarvan maakt het
Andreas College gebruik. Stevens: “Als ik een vacature voor
docent Lichamelijke opvoeding heb, neem ik iemand alleen
aan als hij bereid is een lerarenopleiding te volgen in een
tekortvak. Daarvoor stel ik tijd en geld ter beschikking. Ook
stimuleer ik zittende docenten om zich in tekortvakken bij
te scholen.” Dries van SIKO ziet daarnaast uitwisselings
mogelijkheden tussen po en vo: “Als de lerarensalarissen in
het po gelijkgetrokken zouden worden met het vo zijn er
vast geschiedenisleraren of leraren van andere overschot
vakken die het leuk vinden om een paar jaar in een boven
bouwgroep te staan.” Ook Cörvers wijst naar Den Haag:

“Er is een salarisimpuls nodig waarbij het salaris van een
podocent op termijn in één cao wordt gekoppeld aan dat
van een vodocent. Daar hoort een plan bij, waarin we de
pabo deels gelijkstellen aan een tweedegraadslerarenoplei
ding. Als er meer generieke delen in het curriculum zitten,
kunnen leraren ook beter wisselen.”

Beloning voor voltijds Cörvers ziet nog een oplos
sing op caoniveau: “De gemiddelde werkweek in het onder
wijs is drieënhalve dag. Ons belastingstelsel maakt part
time werken aantrekkelijk. Daarom stel ik voor om leraren
met een flinke incentive te stimuleren om meer te werken.

thema _ werkdruk en bevlogenheid

s c h o o l l e i d e r s t e ko r t ?

Is er de komende jaren naast een lerarentekort ook een

schoolleiderstekort te vrezen? Dat lijkt mee te vallen.

Volgens het Schoolleidersregister PO is er de komende

jaren een vervangingsbehoefte van ongeveer 10 procent

per jaar. Henny Tuinenburg van het Schoolleidersregister

PO: “Dat is wat hoger dan de afgelopen decennia. Of

dat leidt tot een tekort hangt af van het aantal leraren

dat schoolleider wil worden en het aantal ‘leiders van

buiten’ dat geworven kan worden.” Bijzonder hoogleraar

Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers: “De tekorten

aan schoolleiders zijn veel geringer of – in het vo – zelfs

helemaal afwezig, omdat veel leraren interesse hebben

in de functie van schoolleider.” Ook werven veel besturen

hun schoolleiders grotendeels uit de eigen gelederen.

r e g i o n a l e  s a m e n w e r k i n g

Schoolbesturen kunnen sinds kort via de website

www.povoorderegio.nl een adviestraject aanvragen om

regionale samenwerking op te zetten voor thema’s die te

groot zijn om alleen op te pakken. Zoals het lerarentekort.

Op de website staan ook instrumenten. In 2018 volgen

bijeenkomsten in de regio voor onderlinge kennisdeling

over diverse aanpakken. Het project ‘PO voor de Regio’

is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het

Vervangingsfonds/Participatiefonds.

In het voortgezet onderwijs biedt Arbeidsmarkt &

Opleidingsfonds Voion soortgelijke en andere trajecten,

instrumenten en stimuleringsregelingen op het gebied

van onder andere het lerarentekort: www.voion.nl/

programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit

Als we ieder uur dat een leraar meer werkt dan vier dagen
nu eens belonen met 50 procent extra salaris, dan compen
seert dat de zwaarte van een voltijdse werkweek, ook voor
leerkrachten die al vijf dagen werken. Dat kan net het zetje
geven om meer te werken.”

Grotere groepen Een andere optie is het vak anders
te organiseren. Dries: “We zetten nu een leerkracht voor
een groep van 25 tot 30 leerlingen, maar misschien kan dat
anders. Steeds meer scholen werken al met jaargroepover
stijgende concepten, vaak met grotere groepen, leerplei
nen en onderwijsassistenten.” Stevens van het Andreas
College vult aan: “Het lerarentekort vraagt om creativiteit.
We zoeken als school een manier om ermee om te gaan.
Bijvoorbeeld door een onderwijsassistent te laten lesgeven
onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde docent.
Natuurlijk moeten we de kwaliteitsnormen bewaken, maar
als het alternatief is om helemaal geen docent voor de
klas te hebben…” Cörvers: “Onderwijsassistenten kunnen
helpen op het uitvoerende niveau, terwijl de leraar taken
heeft waarbij hij zijn pedagogische kennis meer kan benut
ten en de eindverantwoordelijkheid heeft voor de ontwik
keling van de leerlingen.” Hij hamert er op dat ingevlogen
studenten, stagiairs en netafgestudeerden goed begeleid
moeten worden: “Een ongewenste oplossing is een jonge
leraar zonder goede begeleiding voor een klas zetten. Dat
kent een groot afbreukrisico.”
Dries stelt zichzelf tot slot nog een prangende vraag.
“Moeten we alles doen wat we nu doen? We rollen van
projectweek naar Kinderboekenweek, schoolkamp en
Sinterklaas naar warmetruiendag en eindmusical. Moeten
leerkrachten dat allemaal organiseren? Zouden we het ook
niet kunnen doen? Of het overlaten aan mensen met een
andersoortige opleiding? Leerkrachten moeten nu zo veel,
dat vinden ze vaak niet meer leuk.” _

‘ h e t  s c h o o l l e i d e r s t e ko r t  i s
v e e l  g e r i n g e r  o f  z e l f s  h e l e m a a l
a f w e z i g ,  o m d at  v e e l  l e r a r e n
i n t e r e s s e  h e b b e n  i n  d e  f u n c t i e
v a n  s c h o o l l e i d e r ’
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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!:	Directeur Tom	Hoeyberghs	van	basisschool	Station

in	Diest	geeft	zijn	kantoor	op	om	meer	tussen	de	leerkrachten	en	leerlingen

te	staan. tekst susan de boer

“Wij	vinden	een	warme	relatie	tussen	leer-

krachten	en	leerlingen	en	tussen	directie

en	leerkrachten	en	leerlingen	heel	belang-

rijk.	Daarom	wil	ik	als	directeur	ook	dicht

bij	de	leerlingen	en	leerkrachten	staan	en

daarbij	past	een	eigen	kantoorruimte	niet.

Mijn	kantoor	is	nu	lerarenkamer”,	vertelt

Tom	Hoeyberghs,	directeur	van	basisschool

Station	in	Diest	(België).	“De	leerlingen	en

de	leerkrachten	zijn	eraan	gewend	dat	ik

tussen	hen	in	aan	het	werk	ben.	Omdat

wij	geen	klassikaal	systeem	hanteren	en

leerlingen	ieder	een	eigen	traject	vol-

gen,	met	eigen	doelen,	is	het	een	soort

georganiseerde	chaos	bij	ons.	Leerlingen

lopen	rond,	het	maakt	niet	uit	als	ik	ook

rondloop.”

Hoeyberghs	voerde	het	systeem	in	het

voorjaar	van	2017	in,	toen	hij	ruim	een

jaar	op	basisschool	Station	werkte.	“Van

het	bestuur	kreeg	ik	de	kans	om	op	deze

school	vernieuwende	ideeën	in	praktijk	te

brengen. We	gaan	uit	van	de	talenten	van

leerlingen	en	werken	vanuit	de	theorie

van	ervaringsgericht	onderwijs.”	In	het

begin	waren	de	ouders	bezorgd.	“Ouders

zijn	altijd	kritisch	en	dat	is	logisch. We

organiseren	daarom	drie	keer	per	jaar

fora	waarin	allerlei	thema’s	besproken

worden. We	nemen	de	zorgen	serieus.

”	Hoeyberghs	kent	de	leerlingen	goed,

hij	maakt	hun	leerproces	mee	en	coacht

leerkrachten	‘on	the	job’. “Ik	kan	kort	op

de	bal	spelen.	Coachen	waar	anderen	bij

zijn	is	geen	probleem,	complimentjes

uitdelen	kan	best	in	het	openbaar.	Het	is

wat	anders	als	er	vertrouwelijke	zaken

besproken	moeten	worden	met	ouders

of	leerkrachten.	Maar	er	zijn	lokalen	en

kamers	genoeg,	er	is	altijd	wel	een	plekje

te	vinden.”

Niet	alleen	van	de	leerlingen,	ook	van	de

leraren	worden	de	talenten	benut.	“We

hebben	hier	geen	grijze	muizen.	Ik	ben	er

goed	in	talenten	te	zien	bij	anderen	en	die

te	stimuleren.”	De	werkdruk	is,	zoals	op

alle	scholen,	hoog.	Maar	op	basisschool

Station	ligt	het	eigenaarschap	van	het

onderwijs	in	hoge	mate	bij	de	leraren.	Zo

beschikken	de	werkgroepen	waarin	leraren

georganiseerd	zijn	–	bijvoorbeeld	om	een

nieuwe	wiskundeaanpak	te	implementeren

–	zelf	over	een	budget	om	materialen	en

scholing	in	te	kopen. “Dat eigenaarschap

maakt	dat	leraren	voelen	dat	ze	ertoe

doen,	het	maakt	ze	verantwoordelijk,	het

is	hun	school.	Dat	verlicht	de	werkdruk.

Bovendien	scheelt	het	aanmerkelijk	in

de	administratie	dat	je	geen	formulieren

hoeft	in	te	vullen	als	je	kleurpotloden

nodig	hebt”,	ervaart	Hoeyberghs.

De	school	zit	op	de	goede	weg.	Niet	alleen

het Vlaamse	Centrum	voor	ErvaringsGericht

Onderwijs	CEGO	denkt	er	zo	over,	ook	de

onderwijsinspectie	die	de	school	in	mei

bezocht.	“Daarmee	zijn	we	de	koning	te

rijk”,	zegt	Hoeyberghs.	De	enige	valkuil

die	hij	signaleert	is	de	neiging	te	snel	te

willen	gaan.	“We	maken	een	plan	voor	een

schooljaar	en	daar	houden	we	ons	aan,

dat	bewaak	ik.	Soms	komt	een	leerkracht

vol	inspiratie	terug	van	een	nascholing	en

bruist	hij	of	zij	van	de	ideeën.	Dan	temper

ik	weleens	het	al	te	grote	enthousiasme.” _

Reageren?
Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?

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

‘Zo	kan	het	ook!’

warme relatie
zonder kantoor

Tom	Hoeyberghs,	directeur	van	basisschool
Station	in	Diest	(België),	werkt	tussen	de
leerlingen	en	leerkrachten	in.
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Eén school waarin zowel kinderen

van cluster 3 en 4 en het speciaal

basisonderwijs bij elkaar in de klas

zitten. Dat is Prisma: een school

voor gespecialiseerd onderwijs in

de regio Kampen.

tekst daniëlla van ’t erve

Wat ze deden, mocht niet, maar toch zetten

ze door. Vooral omdat ze elk kind de beste

oplossing willen bieden, het liefst in de

vorm van inclusief onderwijs. “Waar je dit

met Passend onderwijs binnen het regulier

onderwijs al probeert, is het vreemd om

de schotjes in het speciaal onderwijs te

behouden”, vindt Prisma-directeur Ina

Rook. Drie scholen voor speciaal onderwijs

(cluster 3 met dertig en cluster 4 met veertig

leerlingen) en het speciaal basisonderwijs

met honderd leerlingen zaten al sinds 2008

samen in een nieuw gebouw. Met de invoe-

ring van Passend onderwijs daalde het aan-

tal leerlingen. Toen de Ambelt aangaf haar

cluster 4-school onder te willen brengen

bij een lokaal bestuur (zie ook kader), lag

samengaan voor de hand. “Met drie kleine

scholen met overlappende doelgroepen en

expertise is het pragmatisch gezien logisch

om samen te gaan. Als één school sta je

als organisatie steviger en heb je meer

mogelijkheden.”

Maar zo simpel is het niet, alleen al omdat

het van de overheid niet mag. Er is sprake

van twee brinnummers in één school,

waarbij voor leerlingen in het so het budget

hoger is dan dat in het sbo. “Als bestuurder

ga ik over de lumpsum en de kwaliteit”, zegt

Henk van der Wal van de stichting PC (V)

SO Kampen en omstreken. “Dus waarom

zouden we ons tegen laten houden? De

so-leerlingen komen niets te kort. Sterker,

we constateren dat ze er beter van worden.

Doordat we extra dingen kunnen organise-

ren, zoals talentmiddagen, kunnen ze hun

kwaliteiten tot wasdom laten komen. Het is

fantastisch dat ze vol trots naar huis gaan.”

Beloning
Er volgde een politiek spel op hoog niveau,

maar uiteindelijk kwam er steun vanuit de

Tweede Kamer, die een motie aannam die

integratie tussen so en sbo mogelijk maakt

voor besturen die dit willen onderzoeken.

Met ingang van augustus 2018 kunnen

scholen starten met een experiment. “Voor

ons is dat te laat, we zijn immers al volop

bezig”, vertelt Van der Wal. “Van OCW

kregen we als uitzondering alsnog de ruimte

om deze periode te overbruggen. Ik zie het

als een mooie beloning voor het feit dat we

onze nek durfden uit te steken.”

Het proces op de werkvloer was ondertus-

sen al in volle gang, onder leiding van

directeur Ina Rook, extern adviseur Harry

Velderman en een grote projectgroep van

teamleden. “We mixen niet alleen de leer-

lingen, maar ook de teams”, vertelt Rook.

“Dat is natuurlijk best spannend en roept

ook weerstand op. Teamleden voelen zich

verbonden met hun doelgroep. Ze willen wel

in beweging komen, maar niet omdat ik dat

zeg. We geven de nieuwe school dan ook in

cocreatie vorm. Dat betekent dat niets exact

vastligt, behalve het doel. Alle teamleden

zijn welkom om in de projectgroep hun stem

te laten horen. Cocreatie betekent voor de

leidinggevende dat je geduld moet kunnen

opbrengen. Dat is wel eens lastig, maar

wel de enige manier om iets duurzaam te

veranderen.”

Tevreden
Elke keuze wordt langs de lat van de nieuw

gekozen kernwaarden gelegd: waardig,

veilig, gezien en begrepen. Zo besloot

b e s t u u r  l o o p t  vo o ro p  m e t  in t eg r at ie  (v)s o  en  s b o

kampen biedt
gespecialiseerd onderwijs

Op de Prisma-school zitten kinderen uit het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas.

‘ w e  m i x e n  n i e t  a l l e e n  d e  l e e r l i n g e n ,
m a a r  o o k  d e  t e a m s ’

pa ssend onderwijs
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men in Kampen niet groepsoverstijgend

te gaan werken, ook al waren twee van de

drie scholen dit gewend. Rook: “Het voelt

vaak niet veilig voor kinderen als ze uit de

groep worden gehaald, dus we werken nu

enkel in stamgroepen, behalve tijdens de

talentmiddagen.”

De groepen zijn samengesteld op basis van

leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling,

mate van communicatie en zelfstandigheid

en het uitstroomprofiel. Naast stamgroepen

zijn er enkele stergroepen waarin kinderen

met specifieke en/of complexe ondersteu-

ningsbehoeften zitten. De leerlingen gaan

graag naar school, blijkt uit een enquête.

s p e c i a a l  o n d e r w i j s  a m b e lt  o v e r  n a a r  lo k a l e  s c h o l e n

De Ambelt, een instelling voor (voortgezet) speciaal

onderwijs in Zwolle en omgeving, heeft onlangs bijna al haar

locaties overgedragen aan lokale schoolbesturen. Over SO

Steenwijk en VSO Hardenberg zijn de gesprekken nog gaande.

In principe blijft de Ambelt alleen in Zwolle bestaan.

DGO-onderhandelaar Harry van Soest namens de AVS:

“Het is een ingewikkeld proces waarbij veel partijen betrokken

zijn en dat al twee jaar geleden in gang is gezet. Ik ben trots

op wat we bereikt hebben. Het belang van de kinderen, maar

ook van de personeelsleden heeft al die tijd voorop gestaan,

met als resultaat dat we gedwongen ontslagen wisten te

voorkomen.”

Wat het proces ingewikkeld maakte is dat veel van de

locaties worden overgedragen aan het regulier onderwijs,

waar sprake is van een andere cao en taakbeleid. In een

intensieve samenwerking met de vakbonden, de betrokken

besturen en de samenwerkingsverbanden heeft de Ambelt hier

oplossingen voor gevonden. Onder meer in de vorm van het

‘Convenant VO/VSO’, een basisdocument voor de overgang

van CAO PO naar CAO VO waarover de vakbonden, de lokale

schoolbesturen en de Ambelt overeenstemming bereikten. Van

Soest: “Deze afspraken met besturen kunnen een richtlijn zijn

voor andere scholen voor regulier en speciaal onderwijs die

verregaand willen samenwerken. Het is fijn dat de wet vanaf

augustus 2018 ook echt mogelijk maakt dat scholen hiermee

kunnen experimenteren.”

“De kinderen waren het minst grote pro-

bleem, ze hoefden ook nauwelijks te wen-

nen. Dat ze heel tevreden zijn, maakt ouders

ook blij. Voor hen is het sowieso fijn dat hun

kind naar een school in de buurt kan.”

Rook en Van der Wal zijn zelf ook tevreden.

Uit de lopende onderzoeken, zoals door

een lector van Saxion, komt een positief

beeld over bijvoorbeeld het pedagogisch

klimaat. “We zijn op de goede weg, maar

er valt nog veel te doen”, vertelt Rook. “De

toestemming om te experimenteren geeft

me echter ook mentaal de vrijheid om grote

vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld met

de zorg en het basisonderwijs. Ik geloof in

inclusief onderwijs en zie onze school voor

gespecialiseerd onderwijs als service die

dat mogelijk kan maken.”

De belangstelling voor hun pionierswerk is

overweldigend. De conferentie die Prisma

daarom vlak voor de zomer organiseerde,

trok maar liefst 140 bezoekers. “Ik raad

iedereen aan om de stap te zetten, maar we

bieden geen blauwdruk”, waarschuwt Rook.

Van der Wal: “De succesfactor is uiteinde-

lijk de samenwerking tussen regulier en

speciaal onderwijs. Alleen als je samen het

beste voor kinderen vooropstelt, boven alle

structuren, heeft dit kans van slagen.” _

Prisma-directeur Ina Rook vertelt tijdens een conferentie voor
belangstellenden dat de integratie tussen so en sbo in volle gang is in
Kampen. “Experimenteerruimte is essentieel.”

Henk van der Wal van de stichting PC (V)SO Kampen en omstreken:
“Integratie van so en sbo is een groots thema.”

‘deze  afspraken kunnen een
richtl i jn  z i jn  voor
andere  scholen
voor regulier  en
specia al  onderwi js
die  verrega and willen
samenwerken’
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‘ j e  m o e t  m en s en  nie t  t e  v er  u i t  h u n  com fo r t zo n e  j a g en ’

Vanuit	het	onderwijsveld	leerlijnen	en	lesinhouden	ontwerpen	die	passen	bij	de	veranderende

samenleving.	Dat	is	de	bedoeling	van	Curriculum.nu.	Op	sommige	scholen	doen	lerarenteams	dit

al,	bijvoorbeeld	op	IKC	de	IJsselhof	in	Zwolle.	Schoolleiders	Marja	Heerdink	en	Femke	Spijkerman:

“De	regie	ligt	bij	de	leerkracht. Wij	stimuleren	de	collega’s	hun	talenten	en	kwaliteiten	in	te	zetten.”

tekst susan de boer

Een nieuw curriculum
maken doe je samen

achtergrond

Schoolleider	Marja	Heerdink	zet	op	integraal	kindcentrum	de	IJsselhof	in	Zwolle	al	jaren	sterk	in	op	schoolontwikkeling.	“Er	is	veel	gretigheid	ontstaan
om	het	onderwijs	te	verbeteren.”
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‘ j e  m o e t  m en s en  nie t  t e  v er  u i t  h u n  com fo r t zo n e  j a g en ’

>

lesgeven zonder methodes een brug te ver. “Een methode
geeft houvast, dan weet je dat je niets overslaat. Sommige
leraren gebruikten daarom wel delen van de methode.
Dat is ook goed, je moet mensen niet te ver uit hun com-
fortzone jagen.” De leraren die wel buiten de gebaande
paden waren getreden, hadden daarover een filmpje
gemaakt. Spijkerman: “Zij zijn de ambassadeurs gewor-
den van onze nieuwe aanpak.”

Collectief leren Op de IJsselhof volgen veel leerkrach-
ten een masteropleiding. “Dat wilden we inkaderen”,
zegt Spijkerman. “De onderwijswerkgroepen die we heb-
ben opgericht rond de thema’s Gedrag, Het jonge kind,
Taal, Rekenen en Leren & Innovatie,worden geleid door
een collega met een master.” In de werkgroepen worden
de speerpunten bepaald en de plannen ontwikkeld en
uitgevoerd. Alle leerkrachten maken deel uit van een
werkgroep en alle leerjaren zijn in iedere werkgroep
vertegenwoordigd. Zo kunnen er op de verschillende
thema’s doorlopende leerlijnen ontworpen worden. Dat
zoveel leerkrachten een master hebben gevolgd, heeft veel
invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de ‘ontwik-
keldrang’ van het team. Heerdink: “Collectief leren is een

Femke Spijkerman geeft samen met Marja Heerdink leiding aan
32 leerkrachten die onderwijs ontwikkelen in onderwijswerkgroepen
op ikc de IJsselhof in Zwolle.

Wat leerlingen moeten kennen en kunnen om een even-
wichtige persoonlijkheid te worden en een verantwoorde-
lijke burger, is elf jaar geleden vastgelegd in een landelijk
curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.
Inmiddels is de wereld veranderd, dus is het de vraag of
dit curriculum nog wel past. Onderwijsorganisaties AVS,
Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, LAKS en Ouders &
Onderwijs willen daarom de inhoud en voor een deel ook
de organisatie van het onderwijs opnieuw vaststellen. De
ontwikkelteams die zich over de verschillende leergebieden
gaan buigen, bestaan uit schoolleiders en leraren. “Het is
ongelooflijk belangrijk dat het onderwijsveld hierin zelf
aan zet is”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, die in de
coördinatiegroep Curriculum.nu zit. “Het veld weet het
beste wat kinderen nodig hebben. We hebben nu de kans
om bouwstenen te leveren voor een nieuw curriculum.”
In de ontwikkelteams zal onder meer gesproken worden
over de ruimte van scholen om zelf keuzes te maken. “De
schoolleider zal bij deze eigen invulling een belangrijke
rol spelen, bijvoorbeeld in het voeren van de dialoog met
de teamleden. Daarom roep ik schoolleiders op om deel te
nemen aan de ontwikkelteams.”

Niet afwachten Intussen zitten scholen niet stil in
een hoekje te wachten, maar nemen zelf initiatieven om
hun onderwijs te verbeteren. Veel schoolleiders en leraren
volgen scholing en ontwikkelen een visie op goed en eigen-
tijds onderwijs. Op de eigen school brengen ze hun nieuwe
inzichten in de praktijk. Een van de scholen die sterk inzet
op schoolontwikkeling is integraal kindcentrum de IJsselhof
in Zwolle. Hier geven Marja Heerdink en Femke Spijkerman
leiding aan 32 leerkrachten die onderwijs ontwikkelen in
onderwijswerkgroepen. “Vijf jaar geleden, ik was net gestart
als directeur, heb ik een filmpje gemaakt”, vertelt Heerdink.
“Wat ik zag in de klas was dat leerlingen niet erg gemoti-
veerd waren. Leerkrachten kwamen vervolgens met de vraag
hoe we de motivatie konden verbeteren.” Heerdink organi-
seerde een heidag met het team waar over de onderwijsvisie
van de school is gepraat en de koers is bepaald. “Het is op
een collectieve manier in gang gezet.”

Deep learning De onderwijsvisie van IKC de IJsselhof
is gebaseerd op New Pedagogies for Deep Learning (NPDL),
een beweging voor onderwijsvernieuwing en -ontwikke-
ling van onder meer de Amerikaanse onderwijskundigen
Michael Fullan en Joanna Quinn. Binnen NPDL gaat het
erom dat leraren goed kijken naar kinderen en wat zij
willen leren. Een aanpak die daarbij past is leerlingen
te stimuleren zelf vragen te stellen over een onderwerp.
Daarbij speelt de didactische coach een belangrijke rol.
Zij helpt leraren aan de hand van zelfgemaakt filmpjes
diepere denkvragen te stellen. “In de ‘Week van het Leren’
doen we de methodes aan de kant”, zegt Heerdink. “Samen
met leerlingen gaan we dan ontdekkend en onderzoekend
leren. Het is belangrijk dat leerlingen meteen iets heb-
ben aan hun nieuwe kennis.” Voor sommige leraren was

‘ fo u t e n  m a k e n  m a g ,  m o e t  z e l f s ,
o m  v e r d e r  t e  ko m e n ’
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achtergrond

belangrijke factor hierin. Er is veel gretigheid ontstaan
om het onderwijs te verbeteren. Fouten maken mag, moet
zelfs, om verder te komen.” De onderwijswerkgroepen
delen hun resultaten. Wat de ene groep uitvogelt, heeft
ook impact op wat de andere groepen doen. Zo wordt de
samenhang tussen leergebieden groter en komen doorlo-
pende leerlijnen binnen de school in zicht. Heerdink: “De
Jonge kind-groep heeft gekeken naar de knip tussen groep
2 en 3. Dat heeft effect op het leesonderwijs. We gebruiken
nog steeds de methode Veilig leren lezen, maar zijn daarnaast
ook met thema’s bezig.”

Omgekeerd heeft de werkgroep Taal invloed op wat in
groep 1 en 2 gebeurt. “De collega met master Taal heeft
in haar eigen groep in de bovenbouw een nieuwe aanpak
ontwikkeld voor het begrijpend lezen. Daarna heeft ze met
de werkgroep een leerlijn gemaakt voor de hele school.”
De werkgroepen proberen hun ideeën direct uit in de
klas. Heerdink: “We werken vanuit het doen, maar we
toetsen het wel aan de theorie. We zijn een academische
opleidingsschool, we gaan niet vanuit de onderbuik experi-
menteren. De leerlijnen zijn gestoeld op wetenschappelijk
onderzoek.”

Eigenaarschap De leerlijnen worden ook doorgetrok-
ken naar de voorschool en het vervolgonderwijs. Heerdink:
“Binnen ons bestuur zijn scholen voor po, vo en so. Het
bestuur vindt onderlinge uitwisseling erg belangrijk en
stimuleert dat ook, bijvoorbeeld met Onderwijscafé’s
waar zowel po- als vo-collega’s komen.” Spijkerman: “We
maken ook een leerlijn voor de voorschool, om de start in
groep 1 te verbeteren. De opvang hanteert een kindvolg-
systeem. Een student pedagogische opvang onderzoekt
nu hoe we onze leerlijn en dit volgsysteem op elkaar kun-
nen laten aansluiten.” In het IKC zijn heel veel studenten
actief: van de pabo, maar ook hbo-studenten pedagogiek,
management en mbo-studenten sociaalpedagogisch werk.
Spijkerman: “We noemen het het ‘IKC-lab’. Deze studenten
moeten veel zelf doen, ze worden niet steeds op de vin-
gers gekeken. Het is voor hen ook een diepe leerervaring.”
Volgens Heerdink en Spijkerman ligt de sleutel van het
succes bij het eigenaarschap van de teamleden. “We zetten
de collega’s in hun kracht. Dat geeft verantwoordelijkheid
en betrokkenheid”, zegt Heerdink. “De leerkracht heeft de
regie over het initiatief, het ontwikkelen, het wetenschap-
pelijk onderbouwen, het uitvoeren en het borgen. Wij sti-
muleren dat zij hun talenten en de kwaliteiten inzetten en
dat geeft vleugels.” _

t r a j e c t  c u r r i c u l u m . n u

Onder	de	naam	Curriculum.nu	–	het	vervolg	op

Onderwijs2032	–	buigen	ontwikkelteams	van	leraren,

schoolleiders	en	scholen	zich	in	2018	over	de	vraag

wat	leerlingen	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs

moeten	kennen	en	kunnen.	Dit	gebeurt	voor	negen

thema’s	of	vakgebieden:	Nederlands,	Engels,	Wiskunde	&

Rekenen, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen

&	Sport,	Kunst	&	Cultuur,	Mens	&	Maatschappij	en	Mens

&	Natuur.	Ieder	ontwikkelteam	bestaat	uit	circa	zes

leraren	uit	het	po,	zes	uit	het	vo	en	twee	schoolleiders.

De	ontwikkelteams	starten	in	maart	2018	en	komen	vier

keer	bij	elkaar	in	meerdaagse	(ontwikkel)sessies.	Eind

2018	presenteren	de	teams	hun	resultaten,	die	de	basis

leggen	voor	nieuwe	kerndoelen	en	eindtermen.	Scholen,

leraren	en	schoolleiders	kunnen	zich	tot	half	oktober

aanstaande	aanmelden	als	ontwikkelschool	of	deelnemer

aan	een	ontwikkelteam.	Uit	de	aanmeldingen	worden	130

leraren,	18	schoolleiders	en	84	scholen	geselecteerd.

Deelnemers	aan	de	ontwikkelteams	en	-scholen

ontvangen	een	vergoeding	voor	de	vervanging	van	leraren

en schoolleiders.

Selectiecriteria voor schoolleiders:

• De	schoolleider	is	per	1	september	2017	als	schoolleider

werkzaam	in	het	po	of	vo.

• Het	bevoegd	gezag	gaat	akkoord	met	de	aanmelding.

• De	schoolleider	is	gemotiveerd,	heeft	ervaring	in	het

organiseren	van	ruimte	voor	de	onderzoekende	houding

van	leraren,	is	resultaat-	en	samenwerkingsgericht,

omgevingssensitief en communicatief vaardig.

• Er	wordt	rekening	gehouden	met	spreiding:	geografisch,

denominatief, groot/klein en over onderwijstypen.

• De	combinatie	van	aanmelding	van	schoolleider	(of

leraar)	voor	een	ontwikkelteam	en	van	de	school

als	ontwikkelschool	is	mogelijk,	maar	geldt	niet	als

voorwaarde.

Meer informatie: www.curriculum.nu

‘ w e  z i j n  e e n  a c a d e m i s c h e
o p l e i d i n g s s c h o o l ,  w e  g a a n
n i e t  v a n u i t  d e  o n d e r b u i k
e x p e r i m e n t e r e n ’
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visie

to eg ro ei en  n a a r  i n t eg r a l e  k i n d c en t r a  k a n  a l l een  d o o r  i n t en s i e v e   s a m en w er k i n g  en  ro lw i s s el i n g

Onderwijs en opvang in Nederland zijn steeds

meer gefocust op de ontwikkeling en exploitatie

van integrale kindcentra. Toegroeien naar IKC’s

kan alleen door intensieve samenwerking en

rolwisseling, waarbij de belangen van kinderen

voorop staan. Van ‘blurring’ (functiemenging)

in het sociale domein is echter nog maar weinig

sprake. tekst henk derks en peter vereijken

In de afgelopen honderd jaar is een diversiteit van stelsels
ontstaan. Geïnstitutionaliseerde regelgeving, versnipperd
in een diversiteit aan organisaties. Een bouwwerk met
aangeplakte ruimtes, kamertjes en gestapelde functies
waar de basisstructuur zoek is. Een verre van optimaal
systeem wanneer we het vanuit het perspectief en de
belangen van kinderen en jongeren bekijken. Terwijl
het juist steeds gaat om dat ene kind met als basis dat
ene gezin. De afgelopen jaren hebben in de leefwereld
van het kind (0–18 jaar) nog diverse transities en trans-
formaties plaatsgevonden: de wet Jeugdhulp, WMO,
Participatiewet en de wet Passend onderwijs. Meer samen
en samen meer doen voor het kind en zijn gezin, waarbij
de onderlinge grenzen – zowel tussen organisaties als
tussen functies van professionals – onscherp worden en
soms vervagen.

‘Blurren’ in het sociale domein

IKC BinnensteBuiten in Huissen
Foto: Hans Roggen
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‘Blurren’ in het sociale domein

Afbreukrisico Een integraal kindcentrum (IKC) is
gericht op het herontwerp van diensten, een integratie
van de voorzieningen met als doel een kwaliteitsslag. Het
afbreukrisico daarbij is dat een IKC verwordt tot methode.
Als de enige echte vorm van samengaan, als dé oplossing
voor allerlei problemen van en maatschappelijke uitdagin-
gen in het onderwijs of juist hét antwoord op de (demo-
grafische) krimp. Kortom: een nieuw containerbegrip,
een alomvattend medicijn tegen alle kwalen. Conciërges
hebben het druk met het verhangen van de bordjes aan
de voordeur, maar daar achter blijven medewerkers doen
wat ze altijd al deden. Van enige vorm van ‘blurring’, laat
staan herontwerp en integratie van systemen, is geen
sprake en het wordt ontmoedigd door veel gedetailleerde
wet- en regelgeving die uitgaat van wantrouwen en vooral
gericht is op controle vanuit een verticale beheersstruc-
tuur. Terwijl met IKC-ontwikkeling in wezen wel blurring

wordt bedoeld: situationeel maatwerk, waarbij de verva-
ging van functies geen doel maar enkel een middel is om
een kwalitatief beter resultaat te genereren. Blijkbaar zijn
de belangen van instituten en het perspectief van de pro-
fessional niet meer gericht op het doel waarvoor ze feitelijk
zijn opgericht. In het boek ‘Verdraaide organisaties’ (2012)
maakt Wouter Hart duidelijk hoe beheersbaarheid een
manier van denken is die diep in ons zit en leidt tot ineffi-
ciënte bedrijfsvoering. Het in standhouden van het systeem
is belangrijker dan de doelen waarvoor het is ontworpen.

Disruptieve innovatie Innovatie in het sociale
domein gaat bijzonder traag. Blijkbaar is disruptieve inno-
vatie nog niet doorgedrongen. In het bedrijfsleven is dit
een essentieel begrip: het tempo waarin veranderingen

of het instituut. De kwaliteit, het ondernemerschap, de
innovatieve slimheid en vaardigheden brengen iemand
(geen organisaties, maar mensen) in charge. Of juist niet, bij
gebrek daaraan.
Blurring gaat over de beweging van verbinding in het
sociale domein, het ecosysteem van het kind, dat daarin
centraal staat. De voorzieningen moeten zorgdragen voor
een veilige, ontwikkelrijke omgeving. Binnen de huidige
stelsels zijn er veel instituten die een bijdrage moeten leve-
ren. Blurring gaat over de verbinding tussen de mensen
in die instituten. Deze verbinding gaat over het ‘waarom
en wat’. Het gaat ook wel om het ‘hoe’, met concrete
voorbeelden ter inspiratie. Blurring in het sociale domein
vraagt om (zelf)analyse en reflectie. Vanuit de diversiteit
van mensen en kwaliteiten ontstaat een veel breder scala

o o r s p r o n g  b l u r r e n

Het begrip ‘blurren’ komt uit de fotografie. Feitelijk betekent het verzachten, vervagen. Het wordt vaak toegepast om het

onderwerp van een foto te versterken. Blurring wordt als begrip nu ook gebruikt voor functiemenging. Het houdt in dat

bijvoorbeeld in één (winkel)pand combinaties plaatsvinden van detailhandel, horeca, werken, leren, wonen, zorg, cultuur,

et cetera. Kortom: meerdere functies en branches die doorgaans van elkaar gescheiden zijn (waren), gemengd op één plek.

(Bron: Platform 31, kennis van stad en regio, april 2017)

zich aandienen vraagt om een continue alertheid om te
willen en kunnen veranderen. Blijvend is de vraag gericht
op innovatie, waarbij technologie een belangrijke drijvende
actor is. Bedrijfsprocessen worden voortdurend in bewe-
ging gezet en afgestemd op de vraag van de klant. In het
sociale domein werken kennelijk andere mechanismen. De
nadruk ligt niet op het genereren van winst uit bedrijfsvoe-
ring. Het effect en de opbrengst voor het kind en het gezin
en daarmee de samenleving als geheel zijn de drijfveer, de
ambitie en de uitdaging van de professionals. De invloed
van veranderingen in de samenleving zijn echter onlos-
makelijk verbonden met de inhoud van het werk in het
sociale domein. Professionals en organisaties in het sociale
domein moeten zich verhouden tot deze veranderingen.

Blurring Blurring is een recht van, een opdracht aan,
een uitdaging voor iedere branche of sector in het sociale
domein. Geen privilege. Blurring is democratisch: iedereen
kan en mag – of vanuit de opdracht van de professional
– moet meedoen. Het vraagt om je verantwoordelijkheid
te nemen en je niet te verschuilen achter de organisatie
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aangeboden. De verbinding tussen gezin, buurt, school
en vereniging is daarbij belangrijk. Hoe rijker deze omge-
ving, hoe beter een kind zich ontwikkelt tot een geluk-
kig, aardig, vaardig en waardig mens dat actief mee kan
doen in onze samenleving. Dit is precies waarom onder-
wijs, opvang en welzijn samenwerken in kindcentra en
er blurring moet plaatsvinden. Vanuit die centra wordt
een samenhangend aanbod gedaan voor opvoeding,
onderwijs, ondersteuning en opvang. Dit vertaalt zich
in verschillende ‘routes’, een diversiteit aan diensten.
Kinderen en ouders kunnen het dagarrangement kiezen
dat het beste bij ze past. Ouders kunnen er met hun vra-
gen over opvoeding, jeugdhulp of zorg terecht. Met name
de ouders zijn de pedagogische partners.

Eén visie Ouders en kinderen hebben in een kind-
centrum te maken met één pedagogische visie, één
organisatie en één team met professionals uit opvang,
onderwijs en welzijn. Er is geen ‘knip’ tussen school
en (buitenschoolse) opvang of tussen peuterspeelzaal
en school: voor de kinderen vloeit dit heel natuurlijk
in elkaar over. Een kindcentrum is dus veel meer dan
‘meerdere organisaties onder één dak’. Over organisatie-
grenzen heen wordt één uitdagende leer- en ontwikkel-
omgev ing aangeboden.

aan mogelijkheden. De vraag van het kind, het gezin en de
omgeving staat centraal. Dat wat nodig is moet georgani-
seerd worden, punt.
Blurring kent ook zijn beperking. Het is voorbehouden
aan mensen. Organisaties, systemen, kunnen het niet.
Professionals die ondernemend zijn denken en handelen
in termen van ‘naar buiten kijken’, horen en snappen de
vraag en willen die ook per se beantwoorden. Ze zoeken
een weg, innoveren, zijn niet bang om fouten te maken.
Bij blurring hoort ondernemerschap, eigenaarschap,
leiderschap, energie, durf en ambitie, maar vooral een
professionele grondhouding.

Het leven oefenen Wat vroeger meestal
organisch in het (grote) gezin werd geleerd is
verschoven naar het publieke domein. De
school, opvang, sportclub of straat zijn
de plekken waar ‘geleerd’ wordt. Een
ontmoetingsplek in de wijk kan een
vorm zijn om kinderen de mogelijk-
heid te bieden zich breed te ont-
wikkelen. Dat kan in een IKC: een
vrijplaats om het leven te leren.
Een veilige plek om het leven
te oefenen, waar je fouten mag
maken en waar een breed palet
aan geïntegreerde diensten wordt

VRIJE TIJD

DORP / STAD

BUURT
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ZORG
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Blurring gaat over de beweging van verbinding in het sociale domein,
het ecosysteem van het kind, dat daarin centraal staat.

d e  v e r v a g i n g  v a n  f u n c t i e s  i s
g e e n  d o e l  m a a r  e e n  m i d d e l
o m  e e n  k w a l i tat i e f  b e t e r
r e s u lta at  t e  g e n e r e r e n

De binnen- en buitenwereld van
het integraal kindcentrum
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visie

Hoe die er precies uitziet, hangt af van wat kinderen,
ouders en ‘de wijk’ nodig hebben. Om mee te kunnen
bewegen met (toekomstige) vernieuwingen, hebben kin-
deren heel wat bagage nodig. De professionals van de
samenwerkende partners kunnen kinderen vooral sámen
goed voorbereiden op hun toekomst. In een kindcentrum
zijn zij daarom met elkaar én met de leefwereld van kin-
deren, ouders en hun omgeving verbonden.

Herontwerp voor 5.000 uur Het toegroeien naar
kindcentra kan alleen door intensieve samenwerking
en rolwisseling, waarbij de belangen van kinderen
voorop staan. Per locatie zijn er verschillen waarbij
medewerkers, ouders en kinderen vanuit verbinding,
pedagogisch-educatief partnerschap, elkaar versterken.
Samen toegroeien naar kinddiensten die passen bij de
vraag van kind en ouders. Wachten op nieuwe wet- en
regelgeving is geen optie en bovendien immoreel. Ieder
van de bestaande instellingen heeft zijn eigen problemen
en grenzen van mogelijkheden om een goed antwoord te
vinden op de vraag vanuit het sociale domein. Door blur-
ren, samenwerking en rolwisseling zijn nieuwe antwoor-
den mogelijk die passen in de huidige tijd en bij de vraag
van kinderen, jongeren en gezinnen.

Een kind is 5.000 uur per jaar wakker, zit 940 uur op
school en de rest is ook voor zijn ontwikkeling. Nu ligt
de focus voor onderwijs op 940 uur, voor opvang op zo’n
500 uur en voor jeugdzorg op curatief handelen bij pro-
blemen. Integraal een herontwerp maken van de dien-
sten in het sociale domein met de focus op die 5.000 uur
is de opdracht aan de beleidsmakers van onderwijs-,
opvang- en jeugdbeleid.
In de tussentijd moeten professionals niet stil blijven zit-
ten. Zij kunnen door het mechanisme van blurren (lef,
ondernemerschap, eigenaarschap, reflectie en vooral een
sterke overtuiging van het waarom) ‘praktijk’ maken.
Een praktijk die er voor kinderen toe doet en die beleid-
smakers inspireert om het herontwerp achteraf in beleid
vast te leggen, waarna hopelijk alweer nieuwe praktijk
wordt gemaakt. En één ding is zeker: in het sociale
domein is het werk nooit af. _

Auteurs Henk Derks en Peter Vereijken

van Stichting Social Solutions (S3],

zijn de drijvende krachten achter de

leergangen ‘Ondernemend leiderschap’

en ‘Directeur IKC’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering

1000-21-7000-2186-1 AVS KP 17-18-02 Kleur:

Eenvoudig formeren
met Foleta

Meer weten? Ga naar www.foleta.nl/po

Foleta ondersteunt scholen bij het plannen van
het volgend schooljaar. Aanstellingen, taakbeleid,
groeps- en taaktoedeling en managementrap-
portages zijn allemaal geïntegreerd in één online
systeem.

CAO

Basis- of
overlegmodel

Lessen &
Taken

Duurzame
inzetbaarheid

Professionalisering

Aanstellingen

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 20-09-17   13:49
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1000-21-7000-2284-1 AVS KP 2017-18-02 Kleur:

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

078 3031640 | www.payroll-collectief.nl

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 20-09-17   13:57

1000-21-7000-2173 AVS KP 2017-18-02 Kleur:

Iedere
leerkracht
verdient
een 10

Doe mee! Motiveer ouders om op 5 oktober,

de Dag van de Leraar, hun waardering voor

de juf of meester te laten zien.

Logo en teksten
©

 ‘een 10
 voor d

e juf’ 2
01

7

Voor een kant-en-klaar schrijven naar ouders, of

posters & flyers, mail naar info@een10voordejuf.nl

een10voordejuf.nl

17-135_10vJ_Adv_90x130_v1.indd   1 01-08-17   11:32

1_4_st_AVS_fc_X.indd  1 20-09-17   13:54
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1000-21-7000-0904 AVS KP 2017-18-01 Kleur:

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

• Gratis volgsysteem, door COTAN positief
beoordeeld

• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

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

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

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

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

44 groepsverblijven
door heel Nederland

Omdat je gewoon
 de natuur wilt
Omdat je gewoonOmdat je gewoon

  ontdekken!

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

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

onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder

onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

controversieel
Als nieuw Tweede Kamerlid loop je soms

tegen opvallende zaken aan. Dingen die mis-

schien logisch lijken vanuit de wonderlijke

Haagse kaasstolp, maar die voor mensen

daarbuiten volstrekt onbegrijpelijk zijn.

Zo ben ik al sinds maart Kamerlid en word

ik daarvoor betaald, maar mag er over

bepaalde onderwijsonderwerpen niet gede-

batteerd worden. En als het me dan stiekem

toch lukt, dan is het antwoord nogal eens:

‘Dat onderwerp ligt nu op de formatietafel

en is dus controversieel’. Ofwel: ‘Kwint,

houd even je waffel tot er een nieuw kabinet

zit’.

Eigenlijk vind ik dat raar. Er zijn 150

Kamerleden, die allemaal niet demissionair

zijn, en die echt geen nieuw kabinet nodig

hebben om te bepalen wat ze van iets

vinden. Volwassen mensen waarvan ik de

meesten prima in staat acht om zelf een

mening ergens over te vormen. Maar goed,

het argument is dan dat er nu eenmaal hard

onderhandeld wordt en dat er in die periode

geen grote onomkeerbare besluiten kunnen

worden genomen die mogelijk onderdeel

zijn van die onderhandelingen.

Toch geldt dat niet voor alle onderwijson-

derwerpen. Al lange tijd wordt in Den Haag

gesproken over het zogenaamde onderwijs-

achterstandenbeleid. Extra ondersteuning

voor leerlingen die bijvoorbeeld uit armere

gezinnen komen of met taalachterstanden

te maken hebben. Beleid dat raakt aan de

essentie van wat onderwijs zou moeten

doen; het wegnemen van ongelijke kansen

en iedereen de mogelijkheid geven om

ongeacht zijn of haar omstandigheden het

beste uit zichzelf te halen. En dat begint

al vroeg. Zo zijn sommige grote steden al

bij de voorschoolse opvang begonnen om

segregatie tegen te gaan en kinderen van

verschillende achtergronden samen naar

de opvang te laten gaan. Taalachterstanden

worden eerder opgepakt. Kansen worden

echt gelijk getrokken. Ook de onderwijsin-

spectie roemde het beleid.

En nu dreigt er komend jaar 65 miljoen op

dit beleid bezuinigd te worden. Een besluit

van het kabinet van PvdA en VVD. Dit tot

groot ongenoegen van onder meer mijn

partij, GroenLinks, D66 en het CDA. Maar

mijn pogingen om deze bezuiniging ten-

minste voorlopig uit te stellen tot er een

nieuw kabinet zit, leidden helaas tot niets.

De onderhandelende partijen (VVD, D66,

ChristenUnie en CDA) vinden dat dit maar

door een nieuw kabinet bekeken moest

worden. Ondertussen verdwijnen in grote

steden belangrijke projecten om kinderen

gelijke kansen te geven. En zal een nieuwe

minister er straks binnen een paar weken

achter komen dat er hartstikke belangrijke

initiatieven kapot bezuinigd zijn, die dan

vervolgens weer opnieuw opgestart moeten

worden. Dat is niet alleen een oerstomme

vorm van kapitaalvernietiging, maar ook

doelbewust succesvolle projecten om

zeep helpen. Dat vind ik trouwens niet

alleen. Ook de PO-Raad en VO-raad, de

organisaties voor kinderopvang, Sociaal

Werk Nederland en de Algemene Vereniging

Schoolleiders vinden dat. En de 32 grootste

steden die hier dagelijks mee te maken

hebben en die toch echt door vrij breed

uiteenlopende politieke partijen geregeerd

worden. Eigenlijk is iedereen tegen.

En gebeurt het straks toch. Dat lijkt me pas

echt controversieel. �

Reageren?
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl

d e  n i e u w e  o n d e r w i j s -
m i n i s t e r  z a l  e r  s t r a k s
b i n n e n  e e n  pa a r  w e k e n
ac h t e r  kom e n  dat  e r
h a rt s t i k k e b e l a n g r i j k e
i n i t i at i eve n  o p  h e t
g e b i e d  va n  o n d e r w i j s -
ac h t e r s ta n d e n  k a p ot
b e z u i n i g d  z i j n ,  d i e
da n  ve rvo lg e n s  w e e r
o pn i e u w  o p g e s ta rt
m o e t e n  wo r d e n

Foto: SP/Nynke Vissia
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Van	de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Gedragsregels voor ouders
“Gedragsregels	voor	ouders	geven	een	leraar

handvatten	en	scheppen	duidelijkheid”,	zei

AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	begin	septem-

ber	in	het Algemeen Dagblad	en	naar	aanlei-

ding	daarvan	ook	in Noord-Holland Nieuws.

Bijvoorbeeld	dat	ouders	niet	tijdens	de	les

verhaal	komen	halen	over	een	probleem	met

hun	kind,	maar	dat	de	leraar	daar	na	schooltijd

met	ze	over	praat.	“Dan	is	dat	een	standaardregel	en	hoeft	de	leraar

zichzelf	niet	te	verdedigen.	Zo	doet	de	school	dat	gewoon.” Veel

basisscholen	hebben	een	gedragscode	voor	ouders	opgesteld	om

ongewenst	gedrag	in	het	klaslokaal	te	voorkomen,	zoals	schelden,

bedreigen,	discrimineren	of	het	op	negatieve	wijze	aanspreken	van

de	leraar	in	het	bijzijn	van	kinderen	of	andere	ouders.	Het	zijn	regels

die	ouders	moeten	ondertekenen	als	zij	hun	kind	naar	school	willen

sturen.	Bij	negeren	ervan	kan	de	school	met	een	waarschuwing

komen.	Als	dat	niet	helpt	is	de	school	vrij	om	aangifte	te	doen	bij	de

politie.

Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen
veiligstellen als ik in de WW kom?

tekst ritsert haitsma, jurist bij de avs

Ouderen	die	vlak	voor	hun	pensioen	de WW	in	moeten,	dreigen	een

deel	van	hun	pensioen	–	het	zogenaamde	voorwaardelijk	pensioen

–	te	verspelen.	Het	voorwaardelijke	pensioen	is	het	deel	van	uw

pensioen	dat	u	extra	heeft	gekregen	in	verband	met	de	afschaffing

van	de	FPU,	zeg	maar	de VUT	voor	het	onderwijs.

Bent	u	geboren	op	of	na	1	januari	1950	en	bent	u	(binnenkort)	ouder

dan	60	jaar,	dan	is	er	een	simpele	manier	om	uw	voorwaardelijke

pensioen	veilig	te	stellen.	U	kunt	op	uw	pensioenoverzicht	van	het

ABP	zien	hoe	hoog	uw	voorwaardelijk	pensioen	is.	Is	dat	een	bedrag

dat	de	moeite	waard	is,	dan	kunt	u	dat	veiligstellen	door	één	maand

voor	de	ingangsdatum	van	uw	werkloosheid	10	procent	keuzepen-

sioen	op	te	nemen.	Als	u	dan	ook	één	maand	voor	de	ingangsdatum

van	uw	werkloosheid	al	voor	10	procent	deeltijdontslag	neemt,

wordt	het	bedrag	dat	u	maandelijks	aan	keuzepensioen	van	het	ABP

zult	ontvangen	niet	gekort	op	uw WW-uitkering.	Het	laatste	volgt	uit

een	uitspraak	van	de	Rechtbank	Noord-Holland	van	22	maart	2017*.

Pensioen	is	geen	‘inkomen	in	verband	met	arbeid’	in	de	zin	van

artikel	47	van	de Werkloosheidswet	als:

• die	pensioenuitkering	door	de	uitkeringsgerechtigde	vóór	het

intreden	van	de	werkloosheid	werd	ontvangen,	en

• als	die	pensioenuitkering	samenhangt	met	een	eerder	verlies	van

arbeidsuren	(uit	datzelfde	dienstverband).

Verliest	u	bijvoorbeeld	per	1	januari	2018	uw	baan	en	bent	u	ouder

dan	60	jaar,	dan	ziet	het	er	als	volgt	uit:

• Beëindiging	dienstverband	voor	0,1	fte	en	opname	keuzepensioen

voor	10	procent	per	1	december	2017

• Beëindiging	dienstverband	voor	0,9	fte	per	1	januari	2018

• Dagloonberekening	over	referteperiode	1	december	2016	tot	en

met	30	november	2017

*	De	letterlijke	uitspraak	is	te	vinden	op www.rechtspraak.nl	onder

ECLI:NL:RBNHO:2017:2519.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer

u	contact	opneemt. Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	staan	ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

e d u c at i e v e r e i z e n

Nieuw schooljaar, nieuw
reisaanbod!

In	schooljaar	2017/2018	organiseert

de	AVS	drie	geplande	reizen:	naar	de

Noordse driehoek	(Zweden,	Finland	en	Estland

van	8	t/m	14	april	2018),	naar Dublin	(16	t/m

20	april	2018)	en	naar IJsland	(13	t/m	19	mei

2018).	Daarnaast	is	er	een	groot	aanbod	van

maatwerkreizen	naar	landen	als Denemarken,

Finland/Lapland, Italië, Marokko	en Slovenië.

Rond	de	ESHA-conferentie	in Tallinn, Estland,

die	volgend	schooljaar	plaatsvindt	(17 – 19

oktober	2018)	organiseert	de	AVS	ook	een

brede	studiereis.

Kijk	voor	meer	informatie	op www.avs.nl/educatievereizen
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a c t i e

Word nu lid van de AVS en ontvang
een kadobon van 50 euro!

Wie nu lid wordt van de AVS ontvangt een kadobon van

50 euro*.

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap en
het aspirant-lidmaatschap.

AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting
op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden
is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.

* Het lidmaatschap geldt met ingang van 1 augustus 2017 en u blijft minimaal lid tot 1 augustus 2019.

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

boekbespreking

In het hele land is de ontwikkeling en realisatie van kindcentra zichtbaar. Het

is een duidelijke trend die volop in de belangstelling staat. Er ontstaan allerlei

samenwerkingsvormen tussen onderwijs en kinderopvang, schoolbesturen en

kinderopvangorganisaties. Er is ook al veel over geschreven. Begin 2017 kwam

daar nog een praktisch en inspirerend boekje bij. tekst jan stuijver, avs

De schrijvers Yvette Vervoort en Job van

Velsen werken al jaren aan de ontwikkeling

van brede scholen en kindcentra. In hun

publicatie ‘Een kindcentrum’ stellen ze de

vraag waarom je dat zou willen en hoe je dat

kunt realiseren. Naast praktische en oplos-

singsgerichte tips geven de auteurs ook

een doorkijkje in de wet – en regelgeving

en de bestaande knelpunten. Het uitgave

is inspirerend voor iedereen die in of met

onderwijs en kinderopvang werkzaam is,

zoals bestuurders, ondernemers, managers,

schoolleiders, directeuren, leerkrachten,

pedagogisch medewerkers, beleidsmede-

werkers van gemeenten en vertegenwoor-

digers van medezeggenschapsraden en

oudercommissies.

Vervoort en Van Velsen geven een doorkijkje

in alle ontwikkelingen die organisaties ertoe

zetten de vraag te stellen: hoe realiseren we

een kindcentrum: waarom en hoe?
het onderwijs anno 2017? Op een duidelijke

manier wordt de context waarin onderwijs

en kinderopvang zich begeven, beschreven.

Alle veranderingen brengen uitdagingen

en vragen met zich mee. De publicatie

geeft een mooi beeld hiervan, inclusief

kansen en mogelijkheden, do’s en don’ts.

Centraal staan de vragen waarom, hoe en

wat. In ieder hoofdstuk wordt de theorie

nader geduid met veel praktijkervaringen.

De schrijvers slagen erin om de lezer op

heldere en enthousiaste wijze nieuwsgierig

te maken.

De kracht van de uitgave schuilt in het

duidelijke taalgebruik en de inspirerende

praktijkvoorbeelden. Ik raad iedereen die in

het onderwijs of de kinderopvang werkzaam

is deze publicatie te lezen. Het inspireert,

enthousiasmeert en laat zien dat het proces

om te komen tot een kindcentrum een uitda-

ging is die de moeite waard is. _

Een kindcentrum. Waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat

realiseren? Yvette Vervoort en Job van Velsen, januari 2017,

www.bredeschool.nl

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leergang Bouwen aan een lerende school

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

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

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

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

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school

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

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

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

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

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

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

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap voor

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

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

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! ***(po) 1 december Tom Roetert

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 6 december Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 6 december Tom Roetert

(onder voorbehoud)

Foto’s: Hans Roggen
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16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleidingen Schoolleider
Basis- én Vakbekwaam

In	de	Opleiding	Schoolleider

Basisbekwaam	werkt	u	aan	de

ontwikkeling	van	uw	persoonlijk

leiderschap	en	het	ambachtelijke	deel

van	het	schoolleiderschap:	het	sturen	in	de	domeinen

schoolorganisatie,	onderwijsorganisatie,	personeel,	facilitair	en

cultuur.	De	vijf	basiscompetenties	komen	aan	bod.	Belangrijkste

casus:	een	verbetertraject	op	uw	eigen	school.

In	de	Opleiding	Schoolleider Vakbekwaam	wordt	het	ambachtelijke

deel	van	het	schoolleiderschap	naar	een	hoger	niveau	getild.

Verdieping	en	verbreding	van	persoonlijk	en	onderwijskundig

leiderschap,	organisatieontwikkeling	(zoals	veranderprocessen)

en	onderzoek.	Na	afloop	kunt	u	onder	andere	leiding	geven	aan

duurzame	schoolontwikkeling	en	een	‘lerende	organisatie’.

Doelgroep (Basisbekwaam):	leerkrachten,	adjunct-directeuren,

ib’ers	en	coördinatoren	met	leiderschapsambities	(po).

Doelgroep (Vakbekwaam):	functioneel	leidinggevenden	met

aantoonbare	competenties	op	het	niveau	van	Schoolleider

Basisbekwaam	(middenmanagementopleiding	afgerond)	en

bevoegdheid	om	leiding	te	geven	aan	een	verbetertraject	in	de

eigen	school	(po).

Startdatum:	17	januari	2018

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

cel/sv

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

Data: 6	december	2017,	7	februari	2018	of	4	april	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Regie	en	strategie’

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

(Trainingen)

4 eendaagsen

Leergang Begrijpen vóór
ingrijpen: systeemdenken in
een lerende school

Systeemdenken	is	het	vermogen	om

relaties	te	zien	en	daardoor	de	werkelijk-

heid	beter	te	begrijpen.	Hoe	beter	we

begrijpen,	hoe	effectiever	we	kunnen

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	veranderen.	Met	name

bedoeld	voor	leiders	die	zich	willen	verdiepen	in	de	rijke	mogelijkhe-

den	van	de	vijfde	discipline. Trainer	Jan	Jutten	schreef	het	enige

Nederlandstalige	boek	over	systeemdenken	in	een	lerende	school.

Dit	boek	is	leidraad	voor	de	leergang.

Doelgroep:	(startende)	schoolleiders/directeuren,	bovenschools

managers/eindverantwoordelijken/bestuurders,	middenkader	en

docenten	lerarenopleidingen	(po	en	vo)

Startdatum:	18	januari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Toekomstgericht	onderwijs’

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

begrijpenvooringrijpen

3  t weeda agsen en 2 eenda agsen
(+ intervisiebijeenkomsten)

Leergang Interim-management:
iets voor u?

Interim-manager	zijn	vraagt	van	een

zelfstandige	professional	specifieke

kwaliteiten	op	het	gebied	van	inhoud,

ervaring	en	mentaliteit.	Daarnaast	zijn

eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	transparantie	en

professionaliteit	van	groot	belang.	Juist	het	met	distantie	kunnen

werken,	maar	wel	met	voldoende	nabijheid	om	mensen	te	kunnen

bewegen,	is	een	belangrijke	voorwaarde	om	succesvol	te	zijn.

In	de	leergang	komt	onder	andere	aan	de	orde	welke	competenties

interim-managers	nodig	hebben	(de	drie	C-’s)	om	organisatie-

veranderingen	aan	te	sturen.

Doelgroep:	(ervaren)	directeuren,	schoolleiders,	middenkader,

adjunct-directeuren	en	interim-managers	die	een	volgende	stap	in

hun	loopbaan	overwegen.

Startdata:	25	januari	2018	of	22	maart	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’,	‘In	relatie	staan	tot	de	omge-

ving’	en	het	deelthema	‘HR-beleid’	(horende	bij	‘Regie	en	strategie’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/im
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5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

U geeft richting aan een organisatie in

voortdurende verandering en in een

dynamische omgeving. Bestuurlijk lei-

dinggeven is vooral strategisch denken

en handelen. In de leergang leert u onder andere:

• handelen als een bestuurder met een herkenbare eigen stijl

• omgaan met de veelheid aan spelers en stakeholders in de

onderwijsorganisatie en het werkveld

• intern en extern toezicht alsmede medezeggenschap effectief in

te richten

• omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen (zoals standvastig

zijn versus meebewegen)

• verantwoord risico’s te nemen.

Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk voor de

eigen organisatie wordt u tijdens de hele leergang uitgedaagd op

vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar

uw strategische beleid voor de middellange termijn. Ook reflecteren

op het eigen handelen staat centraal.

Doelgroep: bestuurders po

Startdata: 9 en 11 januari 2018 (intakegesprekken)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

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

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

(‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

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

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

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 17 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

4 eendaagsen

Leergang Theorie U in de
school – samen leren van de
toekomst

We leven in een tijd van grote complexe

problemen en uitdagingen. We kunnen

veel leren van succeservaringen en van

fouten uit het verleden, maar anno 2017

is deze vorm van leren onvoldoende. Of zoals Einstein al zei: “De

problemen die we veroorzaakt hebben, kunnen niet opgelost wor-

den op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.” De vraag

waar we voor staan, is hoe we wel een antwoord vinden op deze

grote uitdagingen. In zijn U-theorie introduceert Otto Scharmer een

nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden

van mensen met hun ziel, hun moreel besef. Wie je bent als leider of

leraar speelt een belangrijke rol. Om de omslag te maken van leren

uit het verleden naar leren van de toekomst doorlopen deelnemers

de vijf bewegingen van de U. In de leergang komen ze uitgebreid

aan bod met een praktische vertaalslag naar de school.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, intern begeleiders, bouw/teamleiders) po en vo. Ook voor

mensen die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 22 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

eendaagse training

Pensioen in zicht voor een van
uw teamleden

In uw team zit waarschijnlijk een aantal leraren

waarvoor het pensioen in zicht is. Verschillende

vragen houden hen bezig. Als schooldirecteur is

het belangrijk op het juiste moment het gesprek

aan te gaan. Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe kunt u

die uitleggen aan uw medewerkers? Hoe nodigt u iemand uit voor

en hoe voert u het gesprek? De AVS en pensioenuitvoerder APG

scholen deelnemers zowel pensioeninhoudelijk als in gespreks-

technieken. Via herkenbare casuïstiek krijgt u zicht op de meest

voorkomende situaties waarin leraren zich kunnen bevinden.

Via discussie, intervisie en gesprekssimulaties worden directeuren

klaargestoomd om het gesprek hierover met hun teamleden op een

professionele manier te voeren.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Data: 30 november 2017 en 17 mei 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

Kosten: slechts t 150

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/zichtoppensioen
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leergang cultuurpracticum

Je eigen schoolcultuur positief beïnvloeden

Scholen zijn zich bewust van het belang van een sterke
cultuur, maar schrikken vaak terug voor de mogelijke
consequenties bij het aangaan van een cultuurverandering.
Zo’n traject zou ‘stroperig’ zijn en veel tijd en geld kosten.
De nieuwe leergang Cultuurpracticum van het AVS Centrum
Educatief Leiderschap laat zien dat de schoolleider zelf in
korte tijd de schoolcultuur positief kan beïnvloeden

tekst winnie lafeber

“Het begrip ‘cultuur’ is een blackbox, een groot deel is onzichtbaar.

In de leergang maak ik het onderwerp concreet. Deelnemers leren

met eigen ogen naar hun schoolcultuur te kijken. Wil je die beïn-

vloeden, dan moet je nadenken over je eigen rol

daarin”, aldus hoofddocent Peter de Roode. Het

idee voor de leergang ontstond toen De Roode,

ook zelfstandig adviseur en auteur van diverse

managementboeken, van een opdrachtgever

uit het roc de vraag kreeg of hij schoolleiders

kon helpen hun eigen schoolcultuur positief te

beïnvloeden. “Dat kan inderdaad en is het unieke

aan deze leergang. Doorgaans besteden cursus-

sen alleen aandacht aan wat cultuur inhoudt, met

algemene oefeningen. Wij laten elke directeur zijn

eigen schoolcultuur onderzoeken en specifieke

praktijkopdrachten doen. We laten deelnemers

zelf nadenken en reflecteren.”

Hoger rendement De leergang richt zich

in eerste instantie op schoolleiders. Bekend

terrein voor De Roode, die zelf ook docent en

bestuurder in het onderwijs was. “Maar als de

schoolleider een collega meeneemt, kan het rendement hoger

zijn. Het proces gaat sneller met iemand erbij om de kennis mee

te delen. Bovendien kun je de praktijkopdrachten meteen toetsen

bij de collega. Het zou geweldig zijn als naast een leraar ook een

bestuurder meegaat. Samen kun je breder en dieper evalueren.

Maar het is niet verplicht.”

Gerichte interventies In acht bijeenkomsten richt de

leergang zich expliciet op cultuur. Uit de intake komt naar voren

wat de specifieke vraag van een deelnemer is. De Roode: “Met de

praktijkopdrachten ga je je eigen vraag verhelderen en oplossen.

Je onderzoekt de belemmerende en bevorderende factoren. Je

stelt je eigen ‘diagnose’. Daarna focust de deelnemer op gerichte

interventies. De acties richt hij juist op de belemmerende factoren.

Met elkaar kijken we wat dit oplevert. Wat gebeurt er in de school?”

De vragenlijst waarmee de schoolleider observeert is een van

de instrumenten die helpt de schoolcultuur te ontrafelen. “De

deelnemers leren neutraal naar gebeurtenissen te kijken en niet

direct een mening te hebben. Neem bijvoorbeeld het observeren

in de lerarenkamer. Noteer de meningen én feiten. Als je aangeeft

dat de lerarenkamer rommelig is, is dat een feit

of een mening? Voor schoolleiders is dit een

eye opener: ze worden zich ervan bewust wat

ze doen. Veel directeuren schieten te snel in de

actiemodus, de waan van de dag is sterk. Toch is

het belangrijk je regelmatig af te vragen waarom

je doet wat je doet.”

Onderschat Het belang van een goede

schoolcultuur wordt meestal wel ingezien, maar

toch onderschat, vindt De Roode. “Iedereen

weet diep van binnen dat als vernieuwingen niet

lopen, dit te maken heeft met de cultuur. Sterker

nog, als resultaten niet gehaald worden, is vaak

de cultuur belemmerend geweest. Het heeft dus

niet per se aan de gekozen strategie gelegen.

Volgens cultuurkenner Schein zijn er soms maar

twee belemmerende overtuigingen die een rol

spelen. Als je deze mindset verandert, daarover

in gesprek gaat en niet oordeelt, kan een cultuurverandering zich

binnen een jaar voltrekken”, voorspelt de hoofddocent.

Ook voor schoolleiders die vinden dat de cultuur op hun school in

orde is, is de leergang geschikt. “Zij leren wat ze moeten doen om

het zo te houden. Het vasthouden van een sterke cultuur is mis-

schien nog wel moeilijker dan het creëren ervan.”

l e e r g a n g  c u lt u u r p r a c t i c u m

Doelgroep: schoolleiders en directeuren po en vo en eventueel een collega (aanbevelenswaardig, niet verplicht)

Startdatum: 30 januari 2018

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

Hoofddocent Peter de Roode is ook verbonden aan de leergang Action Learning, zie www.avs.nl/cel/al

Hoofddocent Peter de Roode: “Een
cultuurverandering kan zich binnen
een jaar voltrekken.”

Nieuw!
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voor: po en vo

van: Ten Brink Uitgevers

wat: boek

Honderd jaar
onderwijsdiversiteit

In het boek ‘Schoolvoorbeelden’ brengen twee onderwijs-

journalisten honderd jaar onderwijsdiversiteit tot leven in

persoonlijke verhalen. Hoort godsdienst in het onderwijs of

moeten alle scholen openbaar zijn? Zorgen die verschillende

scholen voor ongelijkheid? Tien interviews met Nederlanders

over hun schooltijd. Politici en onderwijsbestuurders aan het

woord over de voors en tegens van artikel 23 van de Grondwet.

En verhalen over wat er in honderd jaar is veranderd en wat

hetzelfde bleef. Inclusief achtergrondinformatie over het

Nederlandse onderwijssysteem. ISBN 978-90-77-866-405,

www.tenbrinkuitgevers.nl/schoolvoorbeelden

voor: leidinggevenden (met hun team)

van: Managementplezier

wanneer: 7 november

waar: Theater Figi Zeist

wat: seminar

Rhythm of Life
Corporate antropoloog Jitske Kramer en rapper/zanger Typhoon

laten je met een frisse blik kijken naar samenwerken in orga-

nisaties. Over groepsdenken, macht, leiderschap, de kracht

van verschillen, een open werkcultuur en de voordelen van

diversiteit. Voor (school)organisaties die met cultuurverschillen

te maken hebben, voor teams met vastgeroeste gewoonten en

voor teamleiders die hun team willen verrassen met een inspi-

rerende middag. www.managementplezier.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders en –bestuurders po en vo

van: School & Veiligheid

wat: gratis tool en infoblad

Digitaal Veiligheidsplan School
& Bestuur

Nieuwe, uitgebreide versie van het Digitaal Veiligheidsplan

waarin scholen samen met het schoolbestuur werken aan

het vormgeven van hun veiligheidsplan. Het schoolbestuur

zet al een aantal zaken centraal klaar: die speciale aandacht

vergen, afspraken die centraal al zijn gemaakt en manieren

waarop met het plan in de school gewerkt kan gaan worden.

https://digitaalveiligheidsplan.nl/schoolenbestuur

voor: schoolleiders po en vo

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

CNV Schoolleiders (PO-top)

wanneer: 25 november (11 november VO-top)

waar: Werkspoorkathedraal, Utrecht

wat: bijeenkomst

Nationale Schoolleiders Top
Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen. Schoolleiders

en bestuurders, onderwijsexperts, toonaangevende leiders

uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke en culturele

instellingen, kunstenaars, wetenschappers, politici en

sporters komen bijeen om ervaringen uit te wisselen op het

terrein van leidinggeven, visieontwikkeling, teambuilding

en teamontwikkeling. Meer informatie en aanmelden:

http://ponationaleschoolleiderstop.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: uitgeverij Quirijn

wat: boek

Hoera ik sta voor de klas!
De laatste jaren wordt er steeds vaker negatief gesproken

over werken in het onderwijs. De salarissen zijn te laag, de

werkdruk is te hoog, de constante veranderingen zijn niet bij

te benen, de klassen zijn te groot, de kinderen zijn te lastig

en de ouders staan niet naast maar tegenover de leraar. Tijd

voor een positief boek vol verhalen van bekende en onbekende

Nederlanders en Vlamingen over herinneringen uit het klaslo-

kaal: op scholen gebeuren prachtige dingen! Verhalen kunnen

ook gepost worden op Facebook. ISBN 978-90-79596-40-9,

www.facebook.com/hoeraikstavoordeklas
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voor: onderwijsprofessionals

van: Koninklijke Van Gorcum

wanneer: 9 november

waar: Congreslocatie Gooiland, Hilversum

wat: congres

Verschil in de klas
Hoe ga je om met verschillende onderwijsbehoeften in de klas?

In elke klas zijn er grote (niveau)verschillen, zeker door de

invoering van Passend onderwijs. Praktische handvatten voor

differentiëren waarmee je direct meer resultaat kunt bereiken.

Met workshops en een Exchange Café door een onderwijs-

coach over de vraag: wat kan ik hier nu straks op school mee?

www.verschilindeklas.nl

voor: schoolleiders, (onderbouw)leerkrachten, rt’ers,

ib’ers, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch

medewerkers opvang en pabo/roc-studenten en -docenten

van: SWP en Logacom

wanneer: 7 november

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: jaarcongres

Leve het jonge kind
Over het verbeteren van de kwaliteit in de omgang met het

jonge kind. Deelnemers leren meer over de ontwikkeling van

het jonge kind en hoe je daaraan kunt bijdragen. Sprekers zijn

dr. Bas Levering, prof. dr. Sieneke Goorhuis, prof. dr. Ruben

Fukkink, Wilma van Esch en dr. Lisette van der Poel. Met 23

deelsessies en een informatiemarkt. www.hetjongekind.nl

voor: po en vo

van: OCW

wanneer: 2 november

waar: NDC den Hommel, Utrecht

wat: gratis bijeenkomst

Succesverhalen
leerlingendaling

Aandacht voor positieve verhalen rondom leerlingendaling. In

diverse interactieve workshops en presentaties komen verschil-

lende succesverhalen aan bod. Biedt de mogelijkheid ideeën op

te doen over hoe om te gaan met leerlingendaling, geïnspireerd

te raken door goede voorbeelden en de kans om te netwerken.

Inclusief lunch. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/evenementen/succes-

verhalen-leerlingendaling-in-primair-en-voortgezet-onderwijs

voor: leraren

van: leraren, Onderwijscoöperatie

wanneer: 6 en/of 7 oktober

waar: ROC Midden Nederland, Amersfoort

wat: congres

Lerarencongres 2017
Zo’n 1.500 tot 2.000 leraren komen bij elkaar om hun kennis

en kunde te delen in ruim honderd workshops. Ook wordt

het nieuwe gekozen ‘lerarenparlement’ gepresenteerd

(Afvaardiging van de Deelnemersvergadering) en vindt de

bekendmaking van de Leraar van het Jaar-verkiezing 2017

plaats. https://lerarencongres.onderwijscooperatie.nl

voor: schoolleiders en andere onderwijsprofessionals

van: uitgeverij Pica

wat: boek

Veranderend toezicht
Maakt het waarom, hoe en wat van het nieuwe toezichtkader

van de onderwijsinspectie inzichtelijk. Vanaf augustus 2017

hebben schooldirecteuren en -besturen de eindverantwoorde-

lijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijskwaliteit.

Over het spanningsveld tussen vrijheid en verantwoordelijkheid

en hoe dit samen kan gaan. Behandelt ook de mogelijkheden

van zelfevaluatie en feedback. www.uitgeverijpica.nl/titels/

onderwijs/veranderend-toezicht-pica

voor: onderwijsprofessionals po, vo, s(v)o en mbo

van: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

wanneer: 1 november

waar: De Rijtuigenloods, Amersfoort

wat: congres

Onderwijs en onderzoek
Een goede uitwisseling tussen vraagstukken op de werkvloer

en inzichten uit onderwijsonderzoek draagt bij aan duurzame

schoolontwikkeling. Onderwijs en onderzoek kunnen op

verschillende manieren samenwerken, zoals in professionele

leergemeenschappen, via onderzoekswerkplaatsen en oplei-

dingsscholen. Hoe is die samenwerking georganiseerd en hoe

draagt het bij aan de onderwijskwaliteit? Betrokkenen zoeken

samen naar verschillen, overeenkomsten en succesfactoren

voor een effectieve verbinding tussen onderzoek en schoolont-

wikkeling. www.nro-congres.nl
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Kijk voor profiel: ooada.nl/vacatures

DE GROTE REUS
Max zoekt

Om de wereld

 te ontdekken

Word jij

 onze nieuwe

directeur?

Basisschool De Kleine Reus (Amsterdam
centrum) zoekt een directeur.
Samen met kinderopvang De Kleinste Reus
en buitenschoolse opvangorganisatie De
Kleine Wereld vormen wij een Integraal
Kindcentrum. Met elkaar verzorgen we
ontwikkelingsgericht onderwijs en opvang.

We dagen onze kinderen op een betekenisvolle manier uit om de volgende stap in hun
ontwikkeling te zetten. Naast de leiding over de school zoeken we een directeur die
met veel elan leiding kan geven aan het Integraal Kindcentrum.

Basisschool De Kleine Reus valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
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Uitgelicht
thema � ‘Het geeft veel energie’
Op donderdag 5 oktober leggen tienduizenden

leerkrachten in het primair onderwijs het werk neer.

Initiators Thijs Roovers en Jan van de Ven leggen uit

waarom de maat vol is als het gaat om het lerarensalaris

en de werkdruk in de sector. De schoolleiders van

Thijs en Jan steunen hun bevlogen teamleden.

pagina 10

achtergrond � Curriculum herontwerpen
Curriculum.nu wil vanuit het onderwijsveld leerlijnen en

lesinhouden ontwerpen die passen bij de veranderende

samenleving. Op sommige scholen doen lerarenteams

dit al. “De regie ligt bij de leraar. Wij als schoolleiders

stimuleren de collega’s hun talenten en kwaliteiten in

te zetten.” pagina 26

actueel

3 Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom
Primair en voortgezet onderwijs

5 Stress leraar beïnvloedt manier van lesgeven
Kennisrotonde

7 Nationale Onderwijsweek in teken van gelijke kansen
29 september – 5 oktober Tickets boeken?

www.makingshifthappen.nl
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