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Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren door het

samen ontwikkelen van goed onderwijsmanagement.

Op reis met Edukans combineer je verbetering van je

leiderschapsvaardigheid met bijdragen aan goed

onderwijs in een ontwikkelingsland.

Reis mee!

Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor

alle informatie en �lmpjes van de  werelddocenten

in actie.

“Samenwerkend met mijn Afrikaanse collega’s

besef ik wat een wereldbaan ik heb. Kinderen

inspireren waar ook ter wereld en zij inspi-

reren ons! De kern van mijn vak als leraar en

schoolleider, vond ik daar weer helemaal

terug!”

Arie de Bruin, reisde naar Oeganda
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Uitgelicht
thema _ Techniektalent ontplooien
Structureel Wetenschap & Technologie op elke basis

school in 2020, meer leerlingen in het voortgezet

onderwijs die een techniekprofiel kiezen. De doelen van

het Techniekpact zijn ambitieus maar niet onhaalbaar.

“W&T wordt vaak als ingewikkeld gezien en dat werpt

drempels op.” pagina 8

achtergrond _ ‘Ze verliezen kostbare tijd’
Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingenkinderen

op. Dat gebeurt met volle inzet, maar gaat ook gepaard

met de nodige knelpunten. “We moeten een balans vin

den tussen de belangen van nieuwe kinderen, bestaande

leerlingen en leraren die hun werk goed moeten kunnen

uitvoeren.” pagina 24

achtergrond _ Welke kleur wordt Piet?
Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en bestuur

ders zich het hoofd over de kleur van Zwarte Piet. Alle

Haagse scholen zijn zelfs verplicht de komende sinterklaas

viering een discriminerend kenmerk te schrappen. “De

situatie is heel precair.” Dreigt dit kinderfeest ten koste te

gaan van volwassen emoties? pagina 28

actueel

3 Geld voor 3.000 jonge leraren anders besteed
Banenbehoud

3 Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid
bij stijging ABP-premie
‘Kosten voor overheid’

5 ‘Laat autonomie aan het veld wat vakanties betreft’
Rijnlandse model ver te zoeken

Foto omslag: Sander Morel/TechniekBeeldbank.nu

thema _ Vernieuwende bètadidactiek
Scholen zien zich door onderzoekend en ontwerpend leren

vaak geconfronteerd met een andere manier van werken.

“We willen dat kinderen goede leervragen leren stellen,

onderzoeksvragen. Vragen waarvoor je moet experimen

teren. Zelf nadenken over het hoe en waarom van een

product is iets anders dan een opdracht maken.”

pagina 12
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Inhoud november

Vakinhoud
verbinden
Tijd voor techniek, tijd voor burgerschap, tijd voor Engels, tijd voor

bewegingsonderwijs, tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling, tijd voor…

vult u maar in! De inhoud van het curriculum heeft ons de afgelopen periode

behoorlijk beziggehouden. Het rapport van het Platform Onderwijs2032

is verschenen en waar een basiscurriculum op de zaakvakken wel voor de

hand ligt, wordt er in het veld nog stevig doorgepraat over Engels in de

onderbouw van het basisonderwijs, maar ook over de keuzes die moeten

worden gemaakt om overladenheid te voorkomen.

Afgelopen maand mocht ik als voorzitter van de vakjury de Museum

educatieprijs 2015 uitreiken. Eén van de zaken waar wij als jury erg op

hebben gelet is de inpasbaarheid in het curriculum van de school. Daarmee

doel ik niet op nog een extra, aparte doorlopende leerlijn kunsteducatie,

maar op een brede toepasbaarheid. Er bleken geweldige kansen te liggen.

Een schilderij waarvan de regenboogkleuren ook als basis kunnen dienen

voor een les natuurkunde, perspectieftekeningen die passen bij een reken

les, taalgebruik dat aansluit bij woordenschat of begrijpend lezen, een

creatief portfolio dat de persoonsontwikkeling van een kind weergeeft en

leidt tot goede kindgesprekken. En ga zo maar door.

De vaardigheid van leraren om vakinhouden te verbinden met de doel

stellingen van het curriculum en de school is dan van groot belang. Hoe de

leidinggevende de professionele dialoog weet aan te wakkeren om samen

geïntegreerde leerlijnen te ontwerpen, is een competentie die telt. Het gaat

dan natuurlijk over inspireren, maar ook om het verbinden van mensen en

ambities.

De werk en regeldruk is hoog in het onderwijs. Er is een brede taakstelling

voor scholen om in samenhang met educatieve partners en buitenschoolse

voorzieningen de ontwikkeling van leerlingen in één samenhangend geheel

vorm te geven. Niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. Onze kinderen

hebben de samenhang en een doorlopende ontwikkeling nodig als basis

voor hun toekomst. En die omvat een 24/7economie met vakgebied over

stijgend werk, met globale en lokale verbindingen. Laten we de schooltijd

dus goed gebruiken. _

AVSvoorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het

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

Kaderspel _ door petra van haren
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actueel

inkomsten en uitgaven onder de loep

Lumpsum ter discussie in debat
over Onderwijsbegroting
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs
moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform
Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet Bussemaker in het debat over
de Onderwijsbegroting eind oktober in de Tweede Kamer. Staatssecretaris
Sander Dekker wil de inkomsten en uitgaven in het primair onderwijs nog eens
onder de loep nemen.

Dekker wil nog niet ingaan op
de eerste bevindingen van het
Platform Onderwijs2032 en
wacht het eindrapport af. Hij
wil wel uitzoeken hoe het zit
met in- en uitkomsten in het
po en de structurele tekorten
in de sector. De forse uitgaven
worden veroorzaakt door
hoge werkloosheidskosten,
stijgende pensioenpremies en
hogere kosten voor moderne
lesmaterialen. Op verzoek van
de Kamer gaat Dekker ook
in kaart brengen op welke
manieren het po kan worden
bekostigd. Diverse partijen
geven aan dat door de lump-
sum onvoldoende duidelijk

is waaraan schoolbesturen
hun geld besteden. Ook wil
de Kamer duidelijkheid over
welk effect het geld uit het
Nationaal Onderwijsakkoord
(NOA) en Herfstakkoord heeft
gehad op de banen voor jonge
leraren (zie pagina 3). Dekker
wil een ‘open discussie’ voe-
ren over de mogelijkheden
om meer inzicht te krijgen in
de uitgaven.

Passend onderwijs
Door Passend onderwijs zou
er voor elke leerling met
speciale behoeften een plek
op school moeten zijn, maar
in de praktijk zitten nog

steeds zo’n 10.000 leerlingen
thuis. De SP vindt dat de
gemiddelde klassengrootte
omlaag moet. Ook andere par-
tijen kaartten de problemen
rondom Passend onderwijs en
thuiszittende kinderen aan
in het debat. “Er zijn proble-
men”, erkent Dekker, “maar
die zitten vooral in de uitvoe-
ring en niet in de wet zelf.”
Er moet meer geld beschik-
baar worden gesteld voor
scholen die veel vluchtelin-
genkinderen lesgeven, daar
drongen diverse partijen per
motie op aan. Werkloze lera-
ren zouden kunnen worden
ingezet om deze kinderen les

te geven. Dekker ging hier
niet op in en ontraadde deze
motie (zie ook pagina 4).
Ook andere onderwerpen
als snel internet voor alle
scholen in het primair onder-
wijs en het systeem van de
lerarenopleidingen kwamen
aan bod. Dekker noemde de
motie van de ChristenUnie
om alle po-scholen van snel
internet te voorzien met
behulp van provincies en
gemeenten ‘sympathiek’.
Bussemaker verzekerde dat
flexibiliteit en maatwerk voor
lerarenopleidingen hoog op
de agenda staan. De bewinds-
vrouw gaf aan het idee over
een praktijkbeurs voor lera-
ren interessant te vinden en
wil kijken naar ‘dubbele mas-
ters’: nu is nog een onderwijs-
master nodig bovenop een
gewone master om te kunnen
lesgeven. _

De Tweede Kamer heeft op
3 november gestemd over de
diverse moties. De uitslag
was bij het ter perse gaan van
deze Kader Primair nog niet
bekend.

reageren

Platform Onderwijs2032 vraagt
mening over voorlopig advies
Voorzitter Paul Schnabel presenteerde op 1 oktober het voorlopig advies van
Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het platform roept
nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en anderen op om te reageren,
zodat er aan het einde van het jaar een definitief advies ligt.

De afgelopen maanden spra-
ken de leden van het Plat-
form met een groot aantal
leerlingen, ouders, leraren
en maatschappelijke orga-
nisaties over de vraag wat

kinderen zouden moeten
leren op school om optimaal
voorbereid te zijn op de
toekomst. Dit heeft geleid
tot het conceptvoorstel. Het
platform heeft nog vragen

over onder andere essentiële
kennis en vaardigheden op
school, toetsing en exami-
nering in de toekomst en
de benodigdheden om het
onderwijs te veranderen. _

Belangstellenden kunnen
hun reactie geven via
http://onsonderwijs2032.nl/
wat-vind-jij. Ook kun-
nen scholen een bijeen-
komst van het platform
bijwonen of zelf een
bijeenkomst of gesprek in
de klas organiseren, zie
http://onsonderwijs2032.nl/
bijeenkomsten

Het voorlopig advies
is te vinden op
http://onsonderwijs2032.nl/
advies

2
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actueelactueel

banenbehoud

Geld voor 3.000 jonge leraren anders besteed
De 150 miljoen euro die de regering twee jaar geleden heeft uitgetrokken om 3000 jonge leraren aan het
werk te krijgen, zijn daaraan niet besteed in het primair onderwijs. Het bedrag zou door de scholen gebruikt
zijn om het verlies van andere inkomsten op te vangen, meldt AOb. AVS-voorzitter Petra van Haren geeft
een genuanceerder beeld.

Een groot deel van het budget
is opgegaan aan WW-kosten
voor werkloze leraren en die
lopen al jaren op als gevolg
van krimp, aldus de AOb.
Omdat de werkloosheidscij-
fers in het onderwijs de afge-
lopen vijf jaar zijn gestegen
van 10.000 naar boven de
15.000, is de premie van de
WW-uitkeringen die scholen
via het Participatiefonds moe-
ten betalen, opgelopen.
De AVS herkent ten dele wat
door de AOb wordt gesteld,
maar kijkt er tegelijkertijd
een stuk genuanceerder naar.
Van Haren: “Als inkomsten
gebruikt worden om krimp
op te vangen of te zorgen
dat zittend personeel niet
ontslagen hoeft te worden, is
dat ook een vorm van banen
behouden voor de sector. Het

klopt dan wel dat dit niet
altijd de jonge leerkrachten
zijn die hiervan profiteren.”
Het is voor jonge leerkrachten
nog steeds in veel gevallen
moeilijk om een vaste baan te
krijgen. Van Haren: “Op een
aantal plekken in het land
worden regionale transfercen-
tra opgericht. Deze voorzien
deels in vaste banen, juist ook
voor invallers.”

De AVS-voorzitter stelt dat
voor schooldirecteuren
het behouden van goede,
vaste leerkrachten net zozeer
belangrijk is als het aanstel-
len van nieuwe. “Ze vinden
vooral de onderwijskwaliteit
op hun school, en daarmee
de kwaliteit van de leerkrach-
ten belangrijk en het meest
leidend bij het invullen van
de schoolformatie. Hierbij

kan er niet méér personeel
worden ingezet dan waar
de school middelen voor
beschikbaar heeft. Soms
betekent dit ontslag of het
niet vervangen van een leer-
kracht die met pensioen gaat.
Natuurlijk heeft de situatie
op de onderwijsarbeidsmarkt
gevolgen voor het invullen
van werk of de kosten voor
uitkeringen. Dit is zeker een
punt van aandacht voor de
beleidsmakers.”

Inmiddels heeft de Tweede
Kamer een motie aangeno-
men van Jasper van Dijk (SP)
en Loes Ypma (PvdA) over een
overzicht per schoolbestuur
van het aantal banen dat erbij
is gekomen met het extra
geld dat het kabinet daarvoor
beschikbaar heeft gesteld. _

‘kosten voor overheid’

Sociale partners vragen overheid
om duidelijkheid bij stijging
ABP-premie
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een
dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt
als het komt tot een premieverhoging van het ABP. “De enige oplossing is dat
de overheid de kosten voor haar rekening neemt.”

Op initiatief van het kabi-
net is in de zomer het loon-
akkoord gesloten, waarin de
onderwijsinstellingen zich

hebben gecommitteerd aan
een loonstijging voor 2015 en
2016. Er is daarbij gerekend
met een vermindering

van de ABP-premie als
een van de bronnen voor
deze loonstijging. Het
tegenovergestelde dreigt

nu: een premieverhoging.
Alles overziende is er slechts
één oplossing, mocht het
tot een stijging van de
pensioenpremie begin
2016 komen, en dat is dat
het kabinet de daarmee
gemoeide kosten voor zijn
rekening neemt, zo schrijven
de sociale partners.
Zonder financiële dekking
van dit risico is een voor
alle partijen bevredigend
cao-resultaat in de onderwijs-
sectoren nagenoeg
onmogelijk. _

3k ader prim air november 2015
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actueel

‘uitvoering grotendeels binnen bestaande infrastructuur’

Voorzieningen en maatregelen
onderwijs aan asielzoekers
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden de Tweede Kamer
onlangs een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij
nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.

Op grond van internationale
verdragen hebben vluchtelin-
gen tot 18 jaar, ongeacht hun
verblijfsstatus, recht op een
passende plek in het primair,
voortgezet of middelbaar
beroepsonderwijs. Over de
taakverdeling schrijven Dek-
ker en Bussemaker: “Onder-
wijsinstellingen zorgen voor
een aanbod dat geschikt is
voor anderstaligen. Gemeen-
ten dragen hiernaast zorg
voor de beschikbaarheid van
leslocaties in het po en vo
voor asielzoekers en hebben
de wettelijke taak om een
aanbod te doen van vroeg- en
voorschoolse educatie, zodat
asielzoekers met een taalach-
terstand snel de Nederlandse
taal kunnen leren. Het Rijk
biedt, samen met de sector-
raden, scholen en gemeenten
de ondersteuning die ze
nodig hebben.”

Maatwerk en
2e peildatum
De maatregelen die de
minister en staatssecretaris
beschrijven liggen op het
gebied van maatwerkfinan-
ciering, doorstroom vanuit
internationale schakelklas-
sen, ondersteuningspro-
gramma’s, ondersteuning
voor leraren NT2-onderwijs,
lesmethoden NT2 en exper-
tisebevordering als het gaat
om omgaan met (oorlogs)
trauma’s. “Deze kunnen gro-
tendeels worden uitgevoerd
binnen de bestaande infra-
structuur. Voor 2015 wordt

het budgettaire effect geschat
op enkele miljoenen. Dit
wordt ingepast in de OCW-
begroting.” Een greep uit de
genoemde maatregelen:

• Bij de Regeling nieuw-
komers vo wordt een tweede
peildatum van 1 april inge-
voerd, zodat scholen die
onderwijs aan nieuwkomers
bieden eerder een deel van
de aanvullende bekostiging
ontvangen.
• De sectororganisaties po
en vo en het LOWAN worden
extra toegerust om scholen
en schoolbesturen te onder-
steunen bij het inrichten van
het onderwijs voor asielzoe-
kers en vergunninghouders.
Inmiddels zijn scholen die
ervaring hebben met het
bieden van onderwijs aan
deze doelgroep begonnen
om nieuwe onderwijslocaties
te ‘adopteren’ en hen bij te
staan. Daarnaast krijgt elke
nieuwe school die onderwijs
verzorgt voor asielzoekers en
vergunninghouders, begelei-
ding bij het opzetten van het
NT2-onderwijs en is een help-
desk voor scholen ingericht

om vragen te beantwoorden.
• Meer pabo-gediplomeerden
met bijscholing en een ont-
heffing komen in aanmer-
king om bevoegd les te geven
aan nieuwkomers in het vo.
• Alle nieuwe scholen die
onderwijs aan asielzoekers
en vergunninghouders
geven, ontvangen via de
sectororganisaties po en vo
en het LOWAN een ‘leskist’.
Bestaande methodes wor-
den geactualiseerd en korte
bijscholingscursussen voor
leraren zijn in ontwikkeling.
• De Augeo Foundation ver-
spreidt vanaf december 2015
gratis cursusmaterialen voor
leraren om de veerkracht en
het herstel van kinderen te
bevorderen en om te gaan
met symptomen van trauma-
tische stress.

Rechten geschonden
Kinderombudsman Marc
Dullaert gaat onderzoeken
of de rechten van kinderen
van asielzoekers – op onder
meer onderwijs – mogelijk
geschonden worden door
het gesleep van opvang
naar opvang. Volgens

staatssecretaris Dekker krij-
gen scholen genoeg geld
om goed onderwijs aan
vluchtelingenkinderen te
geven. Dat schrijft hij in een
(andere) brief aan de Tweede
Kamer over de bekostiging
van onderwijs aan vluchte-
lingenkinderen, waarin hij
kritische vragen van diverse
politieke partijen beant-
woord. De bewindsman wijst
erop dat scholen bovenop
de reguliere bekostiging
782 euro extra krijgen per
asielzoekerskind.

Inzet
De instroom van asielzoekers
doet een groot beroep op
de capaciteit, flexibiliteit en
creativiteit van gemeenten,
scholen, leraren en andere
betrokkenen. Bussemaker
en Dekker realiseren zich
dat de ontwikkelingen in de
instroom van asielzoekers
onvoorspelbaar zijn en dat
ze adequaat moeten kunnen
reageren op actuele ontwik-
kelingen en signalen uit het
veld. Het is hun prioriteit, zo
staat in de brief, dat asielzoe-
kerskinderen zo kort moge-
lijk wachten op een geschik-
te onderwijsplek. “Dat vraagt
om een inzet waarbij we
iedereen nodig hebben. Daar-
toe zullen we de voortgang
van onze aanpak monitoren,
creatieve oplossingen uit het
veld blijven ondersteunen en
snel inspelen op eventuele
knelpunten.” _

De AVS maakt deel uit maakt
van het landelijke regieteam
dat aan oplossingen werkt
om vluchtelingenkinderen
een goede plek te geven.
Schoolleiders kunnen bij de
AVS Helpdesk terecht met
vragen of hun input geven
voor aan de regietafel, tel.
030-2361010, helpdesk@avs.nl
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actueelactueel

rijnlandse model ver te zoeken

‘Laat autonomie aan het veld wat
vakanties betreft’
Met verbazing hoorde de AVS 16 oktober op het nieuws de plannen van OCW om
twee vaste weken meivakantie aan te wijzen. Dit geeft voor de AVS aan hoezeer
de politiek worstelt met de manier van omgaan met het geven van vertrouwen,
autonomie en professionele ruimte. “Laat de autonomie aan het veld”, zegt
AVS-voorzitter Petra van Haren. “Schoolleiders zijn met hun besturen in overleg
met de MR aan zet om een goede vakantieplanning te maken.”

“De politiek zegt vaak in
notities dat het uitgaat van
de principes van het Rijn-
landse model (vertrouwen,
autonomie en samenwer-
king), maar handelt keer op
keer op de Angelsaksische
wijze (top down, individualis-
me, controle en competitie)”,
aldus Van Haren.

Margetijd
Dat de overheid meer wil
vastleggen met betrekking
tot vakanties is in strijd
met de Regeldrukagenda
die onder andere is bedoeld
om belemmerende wet- en
regelgeving weg te nemen.
Wat betreft de schooltijden
en vakanties geeft de cao

scholen ruimte om een en
ander zelf te organiseren in
overleg met het team en de
MR. Scholen die met gelijke
schooltijden werken, hebben
meer ruimte om dagen te
plannen waarop de kinderen
vrij zijn en de teamleden
werken. Deze zogenaamde
‘margedagen’ worden jaar-
lijks vastgelegd in de jaar-
planning. Veel scholen geven
al sinds jaar en dag een
tweede week meivakantie.
De margetijd wordt hiervoor
gebruikt. Dit is mede ingege-
ven door het feit dat er maar
zeven ononderbroken vier-
daagse schoolweken mogen
worden gegeven. Van Haren:
“Er is in het veld ingeslopen
dat dit dan ook vakantie is
voor het personeel. Met de
nieuwe cao is dit nu zeer
duidelijk: de jaartaak en het
recht op vakantie vallen niet
altijd samen met de lestijden
en vakanties van leerlingen.”
Leerlingen hebben 37,6-40
schoolweken. Medewerkers
werken 41,3 weken. Het is
aan de schoolleiding om
met de MR te bespreken hoe
de inzet van het personeel
op de margedagen voor de
kinderen wordt gebruikt.
“Inzet van die dagen wordt
met het vakantievoorstel van
staatssecretaris Sander Dek-
ker beknot. Scholen worden
dan verplicht om die tijd in

te zetten voor een tweede
meivakantieweek. Helaas
wordt daarbij ook vergeten
dat er veel scholen zijn die
werken met 23,5 of 24 uur
in de week. De margetijd
is onvoldoende als je dan
de berekening maakt. Of er
is geen ruimte meer voor
studiedagen voor het team.
Daarnaast is in de huidige
vakantieregeling al een situ-
ationeel aspect opgenomen.
Dat geldt voor de provincies
onder de grote rivieren waar
carnaval wordt gevierd.”

Loslaten
De AVS vindt het duidelijk
dat vanuit OCW het ‘wat’
wordt vastgesteld, maar wil
nadrukkelijk het ‘hoe’ aan
het veld overlaten. Twee
verplichte vakanties voor
alle kinderen en de rest aan
de regio of stad overlaten,
waarbij afstemming is tussen
scholen en besturen en waar
medezeggenschapsraden bij
worden betrokken. Daar lig-
gen ook kansen voor overleg
in de bestaande overleg-
structuren als de Lokale Edu-
catieve Agenda (LEA) of de
Regionale Educatieve Agenda
(REA). Van Haren: “Kortom:
overheid laat los en laat het
over aan de professionals
in de school om dit goed te
regelen.” _

wijzigingen

Nieuwe reglement
Vervangingsfonds
bekend
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds is
bekend. De premie, zowel vrijwillig als verplicht,
wordt per 1 januari 2016 verhoogd van 6 naar 6,68
procent, inclusief bedrijfsgezondheidszorgopslag.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• invoering van normbekostiging op basis van vijf

normklassen
• maximering van de vergoeding voor schorsing tot zes weken
• lesbevoegdheid van leraren wordt een voorwaarde voor

bekostiging
• loslaten roostereis
• gewijzigde premiegrondslag
• indieningstermijn voor declaraties voortaan drie maanden
• wachttijden voor onderwijsondersteunend personeel _

Meer informatie: www.vervangingsfonds.nl en AVS Helpdesk,
tel. 030-2361010, helpdesk@avs.nl
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ook zwaarwichtiger schooladvies speelt rol

Vroege selectie vo kan sociale
ongelijkheid bevorderen
In landen die relatief vroeg selecteren voor voortgezet onderwijs, zoals
Nederland en Duitsland, zijn de verschillen in leerprestaties naar sociaal milieu
groter dan in landen waar die selectie op latere leeftijd plaatsvindt. Dat is een
van de opvallendste conclusies uit het rapport ‘Onderwijsstelsels vergeleken:
leren, werken en burgerschap’ dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek
in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Volgens de wetenschappers
uit Amsterdam, Maastricht
en Rotterdam zijn de vroege
selectie in het vo en de
afgenomen invloed van de
eindtoets op het basisschool-
advies nadelig voor kinde-
ren uit een lagere sociale
klasse. In de landen die vroeg
selecteren, zoals Nederland
en Duitsland, blijken de
verschillen tussen kinderen
van laagopgeleide en hoog-
opgeleide ouders groter dan
in landen die laat selecteren,
zoals Zweden of Finland.

Brede brugklas en
burgerschap
De vroege selectie van kin-
deren in groep 8 en het
scherpe onderscheid tussen
beroeps- en havo-/vwo-onder-
wijs, steeds vaker op aparte
locaties, is typerend voor het
Nederlandse onderwijsstelsel.
Vo-scholen korten al geruime
tijd hun brugklassen in naar
een jaar. Om met name de
groeiende groep havo- en
vwo-leerlingen tegemoet te
komen, worden brugklassen
opgeheven en gaat de school
door met aparte afdelingen
havo en vwo. Vmbo’ers krij-
gen regelmatig een eigen
schoolgebouw. Het aantal
brede scholengemeenschap-
pen is in tien jaar tijd met
bijna 10 procent gedaald.
Uit onderzoek van de drie

universiteiten blijkt dat de
ontwikkeling van burger-
schap bij Nederlandse leer-
lingen achterblijft, omdat
veel scholen ervoor kiezen
de brede brugklas helemaal
af te schaffen en de kinderen
van meet af aan te scheiden
op niveau. Het is voor het
eerst dat wetenschappers de
relatie aantonen tussen de
vroege selectie van kinderen
voor de middelbare school
en de ontwikkeling van hun
burgerschap. Volgens de
onderzoekers zou een meer
gemeenschappelijk onder-
wijsprogramma, bijvoorbeeld
in brede schoolgemeen-
schappen, de ‘democratische
gelijkheid’ tussen burgers
vergroten.

Toetsing
Dat de afgenomen invloed
van de eindtoets op het basis-
schooladvies nadelig lijkt
voor kinderen uit een lagere
sociale klasse wijt program-
maleider en socioloog Her-
man van de Werfhorst van de

Universiteit van Amsterdam
onder andere aan de rol van
de ouders. Hoogopgeleide
ouders zetten de leraar mis-
schien eerder onder druk
voor een hoger advies. Ook
is het mogelijk dat de leraar
makkelijker een hoog advies
geeft omdat hij denkt dat
een kind van hoogopgeleide
ouders thuis meer hulp krijgt
en dus meer kans maakt op
een hoger niveau. Volgens de
onderzoekers kan een objec-
tieve toets bij de overgang
van basis- naar voortgezet
onderwijs de verschillen
tussen milieus in schoolloop-
banen verkleinen. In landen
waar een centrale toetsing
ontbreekt, zoals in België, is
de sociale ongelijkheid groter
dan in Nederland. Daarom
lijkt ook het verschuiven
van de toets naar een later
tijdstip, waardoor het
gewicht van het schooladvies
toeneemt, niet verstandig
vanuit het oogpunt van soci-
ale ongelijkheid, aldus de
onderzoekers. De AVS vindt

het belangrijk dat de leraar
zeggenschap heeft en houdt
over het schooladvies.

Doorlopende leerlijnen
De onderzoekers willen niet
oproepen tot het doorvoe-
ren van allerlei ingrijpende
wijzigingen in het onderwijs-
stelsel, maar hopen dat de
bevindingen kunnen bijdra-
gen aan een open debat over
het functioneren van het
Nederlands stelsel. AVS-voor-
zitter Petra van Haren, die bij
voorkeur spreekt over fun-
derend onderwijs: “Binnen
het huidige stelsel ligt er een
uitdaging om afstemming
en doorlopende leerlijnen te
bereiken vanuit het basison-
derwijs naar het voortgezet
onderwijs. Hierbij moeten
gepersonaliseerd leren en
uitgaan van talenten centraal
moet staan. Het is de kunst
om de ruimte in het stelsel te
zoeken en te benutten. Deze
professionele dialoog dient in
de scholen, regionaal en lan-
delijk gevoerd te worden in
het belang van de leerlingen.
Differentiatie naar tempo en
niveau voor verschillende
vakgebieden en integratie
van formeel en informeel
leren moeten een plek krij-
gen in het curriculum van
scholen. Kansen voor ieder
kind en toegang tot kwalita-
tief onderwijs horen daarbij.”
Ook staatssecretaris Sander
Dekker geeft in de Volks-
krant aan dat vrijwel nie-
mand zit te wachten op een
stelselherziening. Hij vindt
het zinniger om tijd en ener-
gie te steken in de flexibiliteit
van het bestaande stelsel, bij-
voorbeeld door te zorgen dat
het stapelen van opleidingen
mogelijk blijft en leerlingen
de kans krijgen hun beste
vakken op een hoger niveau
te doen. _
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Over het thema

Proefjes doen in de Kinderboekenweek,
leren programmeren in de Codeweek,
techniektoernooien en -lokalen, technasia,
vak(manschap)- en technologieroutes,
makersonderwijs… Er gebeurt meer dan ooit
aan het techniekfront. De gestelde doelen
in het Techniekpact 2020 – uiteindelijk
40 procent van de afgestudeerden een bèta-
technisch diploma – lijken zelfs niet onhaal-
baar. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
Leraren vinden lesgeven over ‘W&T’ leuk, maar
ook moeilijk. Het vergt professionalisering,
structurele inbedding in het curriculum
(zonder dat het per se een apart vak is),
verbinding met talentontwikkeling en
vernieuwende didactiek. “Maar in de toe-
komst krijgt iedereen in toenemende mate
met techniek te maken. Daarom zul je enige
technische kennis moeten hebben”, zegt
André van der Leest van de Metaalunie.
Meer aandacht op de pabo, betere loopbaan-
oriëntatie, samenwerken met het (regionale)
bedrijfsleven, doorlopende leerlijnen
tussen de verschillende onderwijssectoren
en enthousiasme zijn onontbeerlijk voor
het succes van techniekonderwijs. Zeker
ook in het vmbo, dat aan de vooravond
staat van ingrijpende vernieuwingen met
minder profielen. Mbo-student en techniek-
ambassadeur Marleen van Loon geeft
gastlessen in het v(mb)o: “Er bestaat zo’n
verkeerd beeld, bijvoorbeeld dat je vieze
handen krijgt. Maar er is zoveel meer mogelijk,
zoals programmeren of het bouwen van
software om apparaten te besturen.”

thema _ tijd voor techniek

t ec h niek pa c t 2020

Alle basisscholen bieden in 2020 structureel

Wetenschap & Technologie aan en meer

leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen

een techniekprofiel. Dat zijn de belangrijkste

doelen van het Techniekpact 2020 en de

bestuurs- en sectorakkoorden voor po en

vo. Betrokkenen bij het pact zijn gematigd

positief: “Ik denk dat we het gaan halen.”

Maar: “Er moet nog veel gebeuren.”

tekst jaan van aken

niet zo’n alfaland‘We zijn
we dachten’

“Weet je wat dit is?”, André van der Leest, voorzitter
van TechniekTalent.nu en projectleider Teqnow bij de
Metaalunie, haalt een soort schroef uit een vitrine bij de
Metaalunie. “Geen schroef, maar een onderdeel van een
kunstheup gemaakt door een 3D-printer”, verklaart hij.
In de toekomst krijgt iedereen in toenemende mate met
techniek in zijn leven te maken, voorspelt Van der Leest.
“Daarom zul je enige technische kennis moeten hebben.
Het opbouwen van die kennis begint in het onderwijs.
Daarnaast is er een tekort aan technici.” Op termijn
ontstaat een jaarlijks tekort van dertigduizend technici,
blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van het Research-
centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

als
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t ec h niek pa c t 2020

Daarom is in 2013 het Techniekpact 2020 gesloten tus-
sen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, zodat
er uiteindelijk meer leerlingen doorstromen naar een
bètatechnische studie op mbo, hbo en universitair
niveau. Daartoe moeten meer basisscholen Wetenschap
en Technologie (W&T) aanbieden, kunnen meer mid-
delbare scholen het keuzevak Natuur, Leven en Tech-
nologie opnemen, moeten leraren worden geschoold
en de samenwerking met het bedrijfsleven verbeterd,
aldus mede-pactondertekenaar Van der Leest en Beatrice
Boots, plaatsvervangend directeur van het Platform Bèta
Techniek, dat een ondersteunende en faciliterende rol
heeft hij bij de uitvoering ervan.

In de lift De instroom in techniekopleidingen zit in
de lift, blijkt uit een rapportage van het Techniekpact
(juni 2015). In tien jaar tijd is het percentage bètatech-
nische studenten op universiteiten gestegen van 26 naar
35 en in het hbo van 18 naar 22. Het aantal havisten
met een bètaprofiel steeg van 30 naar 43 procent, het
vwo ging van 52 naar 62 procent. In het vmbo was een
afname te zien van 32 naar 27 procent. Boots denkt dat
het lange tijd niet zo’n issue was dat de overheid meer
techniekleerlingen wilde. “Er is op gewezen dat scholen
in andere landen wel de techniektalenten van hun leer-
lingen ontplooiden. Talentontplooiing zien leraren wel
als hun taak”, denkt ze.

niet zo’n alfaland‘We zijn
we dachten’

André van der Leest: “Het is hoog tijd
om een alarmbel te laten rinkelen.
Er gebeurt nog veel te weinig, de
goedwillende scholen niet te na
gesproken.” Foto: Martijn van Dam

als
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en wereldoriëntatie verwerken.” Het hoge percentage
vrouwelijke leerkrachten in het primair onderwijs is
deel van het probleem, stelt Van der Leest. “Vrouwen
zijn meestal geneigd ‘talige’ activiteiten te ondernemen,
terwijl ze meer aan het ‘doenerige’ zouden moeten toe-
komen.” Boots vult aan: “Onbekend maakt onbemind.
Deze vrouwen hebben de bètavakken al jong laten vallen,
waardoor techniek niet bovenaan hun kennislijstje staat.
Daarom moeten pabo’s meer aan W&T in de opleiding
doen en zittende leerkrachten kun je bijscholen.”
Een andere mogelijkheid is samenwerking met het
bedrijfsleven. “Waar dat gebeurt, loopt het goed. Nu zijn
het tachtig, negentig bedrijven voor zo’n tweehonderd
vo-scholen via het bedrijvennetwerk van Jet-Net (Plat-
form Bèta Techniek). Er zijn ook basisscholen en meer

Het uiteindelijke doel is dat 40 procent van de afgestu-
deerden (van vmbo tot wo) een bètatechnisch diploma
heeft. Om de doelstellingen uit het Techniekpact te
halen, is er nog flink werk aan de winkel voor het pri-
mair en voortgezet onderwijs, vinden Van der Leest en
Boots. Ook de helft van de leerkrachten in het po vindt
dat er onvoldoende aandacht is voor W&T en volgens
ruim een kwart geldt dat ook voor de eigen school. Het
wordt vaak als ingewikkeld gezien en dat werpt drem-
pels op. Dat blijkt uit een recente peiling van TNS NIPO
onder vijfhonderd leerkrachten. Boots schat dat nu 10 á
20 procent van de basisscholen wetenschap- en techno-
logieonderwijs geeft. Zijn scholen genoeg doordrongen
van verplichting naar 100 procent in 2020, dat kabinets-
beleid is? Boots: “Het staat ook in het beleidsplan van de
PO-Raad, hoe goed kennen de scholen hun eigen beleids-
plan?” Van der Leest: “Het is hoog tijd een alarmbel te
laten rinkelen. Want er gebeurt nog veel te weinig, de
goedwillende scholen niet te na gesproken.”

Obstakels Tijd is een obstakel merkt Boots. “Scholen
hebben het gevoel dat er iets nieuws bij komt. Dat hoeft
niet. Je kunt W&T heel goed in de creatieve vakken

Beatrice Boots: “Er is op gewezen dat scholen in andere landen wel de techniektalenten van hun leerlingen ontplooiden.
Talentontplooiing zien leraren wel als hun taak.”

‘ j e  k u n t  w e t e n s c h a p  &  t e c h n i e k
h e e l  g o e d  i n  d e  c r e at i e v e
v a k k e n  e n  w e r e l d o r i ë n tat i e
v e r w e r k e n ’
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middelbare scholen die willen samenwerken via de Tech-
Net-kringen van TechniekTalent.nu en Jet-Net (junior),
maar er zijn nog niet genoeg bedrijven. Ook moet het
bedrijfsleven leerlingen de beroepsmogelijkheden laten
zien, want een deel van hen heeft geen beeld van techni-
sche banen”, weet Boots. Het bedrijfsleven moet daarin
stappen zetten, stelt Van der Leest. “Ze moeten er niet
op gericht zijn dat ze volgende week een bepaald soort
technische werknemers nodig hebben, maar aan de lange
termijn denken en hun beste medewerkers scholen laten
bezoeken.”

Structureel inbedden Om scholen in de techniek-
flow te krijgen, moeten besturen hun verantwoorde-
lijkheid nemen stelt Boots. “Ze krijgen middelen voor
professionalisering van leraren en voor lespakketten.
Er wordt geïnvesteerd in technieklokalen en het oplei-
den van docenten.” Het is essentieel dat scholen W&T
structureel in het curriculum inbedden. Eerdere initia-
tieven als Technika 10 voor meiden en Techniek Torens
waren niet voldoende om een structurele verandering
te bereiken, erkent Boots. “Dat waren leuke, op zichzelf
staande projecten, maar dat heeft geen zin als het geen
vervolg in de school krijgt. Daarom is het zo belangrijk
W&T te verankeren in het curriculum”, verklaart ze.
“Laat het in het basisonderwijs geen apart vak zijn,
maar biedt het aan bij creatieve vakken bijvoorbeeld.
Daar kun je 21e eeuwse vaardigheden bij betrekken,
maar dat is geen doel op zich. Programmeren en code-
ren dat het Codepact (geïnitieerd door de StartupDelta
met Neelie Kroes) stimuleert, is voor mij onderdeel
van W&T. Na een jaar gaat dit programma op in het
Techniekpact”, vertelt Boots.
Hoe scholen W&T vormgeven mogen ze zelf weten,
benadrukt ze. “Kijk wat bij je past. De ene vo-school
heeft een goede eerstegraads bètadocent en de ander
goede contacten met een universiteit of het bedrijfsle-
ven.” Via het digitaal techniekloket Techniekonderwijs.nl
is veel aanbod van good practices, lesmateriaal en
ondersteuning. “Nemo en Naturalis hebben een lespak-
ket, NTR/Teleac bieden veel programma’s over techniek
en Tata Steel heeft twee technieklokalen ingericht voor
scholieren”, weet Boots.
Van der Leest vindt dat leerlingen opdrachten moeten
krijgen waarmee ze onderzoekend en ontdekkend gaan
leren. “Bij de Junior Vakkanjers, leerlingen van 13 á
14 jaar, krijgen ze bijvoorbeeld de instructie: maak een
amfibievoertuig met vier wielen en een motor. Dan
blijken leerlingen te kunnen schetsen, ze snappen dat
er wieltjes onder moeten zitten en dat hij moet blijven
drijven. Bij een Technasium-wedstrijd bedenken leerlin-
gen oplossingen om bijvoorbeeld de brandveiligheid in
huis te vergroten. Er zaten twee, drie ideeën bij die de
brandweer verder gaat ontwikkelen. Door uitdagende
opdrachten zijn leerlingen zeer gemotiveerd en doe je
een beroep op al hun talenten.”

thema _ tijd voor techniek

Schoolleiders hebben een belangrijke faciliterende rol bij
het inbedden van techniekonderwijs. Boots: “Zorg dat er
een professionaliseringsplan komt voor zittende leraren
en stel tijd voor scholing beschikbaar. Bij het aanname-
beleid kun je een in techniek gespecialiseerde docent
kiezen. Een school kan zich onderscheiden met een
techniekprofiel, helaas doen dat er nog maar weinig.”
Van der Leest vult aan: “Het is belangrijk dat een school-
leider techniekcoaches bij het onderwijs betrekt en de
verbinding met het bedrijfsleven tot stand brengt. En het
is belangrijk met het hele team het idee te krijgen dat je
met techniek aan de slag wil. Je moet er samen voor gaan
en het uiteindelijk zelf doen.”

Der Meister De instroom bij de techniekopleidingen
zal de positieve trend vasthouden, verwachten Boots en
Van der Leest. “De trend zal doorzetten, als we die kop-
pelen aan de vraagkant. Binnen vijf tot tien jaar wordt
van een vakman niet alleen verwacht dat hij zijn vak
goed beheerst, maar vraagt het ook om kennis van ict,
communicatie, creativiteit en ondernemerschap”, denkt
Van der Leest. Op die manier komen we meer richting
Duitsland, waar de keuze voor bèta veel gebruikelijker
is. “In Duitsland staat der Meister, de vakman, met een
diploma hoog in aanzien”, zegt Van der Leest.
Boots constateert dat het onderwijs zich achter de doel-
stellingen uit het Techniekpact heeft geschaard. “Ik denk
dat we die gaan halen, we zijn niet zo’n alfaland als we
dachten. Techniek was helemaal niet zo hip, maar door
de crisis zijn er een hoop banen verdwenen. En door de
benoeming van topsectoren, wat bijna allemaal bèta-
technische thema’s zijn, vinden jongeren een technische
loopbaan een stuk interessanter.” _

m e e r  w e t e n ?
Techniekpact.nl

Techniektalent.nu

Platformbetatechniek.nl/programmas

Techniekonderwijs.nl

Codepact.org

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

11k ader prim air november 2015

927665-02_011_29-Oct-15_14:51:21_walter



b e t ek eni s vo l l er en

Schoolleiders,	bestuurders en leraren zien

zich door onderzoekend en ontwerpend

leren – dat techniekonderwijs met zich

meebrengt – vaak geconfronteerd met een

andere manier van werken. Steeds meer

scholen in het primair en voortgezet onderwijs

geven daadwerkelijk handen en voeten aan

vernieuwende bètadidactiek. Een kijkje in de

praktijk. tekst susan de boer

‘Vragen stellen
waar de leraar geen
antwoord op weet’

“Het gaat erom dat we de nieuwsgierigheid prikkelen. We
willen toe naar een onderzoekende en ontwerpende leer-
houding, en het is steeds de vraag hoe je dat vertaalt naar
het onderwijs”, vertelt bestuursvoorzitter Yvon Prince
van het Limburgse schoolbestuur Stichting Kindante. Het
bestuur is in 2013 gestart met de pilot STEM Kindante.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics. Doel hiervan was om wetenschap en technologie
in te zetten in het onderwijs om de nieuwsgierige leer-
houding van kinderen en leerkrachten te stimuleren. Aan
de opvolger, STEM II, nemen naast Kindante zes andere
schoolbesturen deel. Op dit moment wordt het project op
39 scholen voor basis- en speciaal onderwijs uitgevoerd.
Het is erop gericht STEM-onderwijs binnen vier jaar een
geïntegreerde plek te geven in de scholen.

thema _ tijd voor techniek

Het Limburgse Stichting Kindante wil het STEM
onderwijs (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) binnen vier jaar een geïntegreerde
plek te geven in de scholen: wetenschap en
technologie inzetten om de nieuwsgierige
leerhouding van kinderen en leerkrachten te
stimuleren.
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Eigenaar voelen Het project wordt in fasen uitge-
voerd. In schooljaar 2014/2015 werden op de scholen de
lessen wetenschap en technologie voornamelijk verzorgd
door externe lesaanbieders, zodat leerkrachten konden
ervaren hoe W&T-lessen eruit zouden kunnen zien. Dit
schooljaar gaan leraren met die inzichten zelf aan de
slag. “We zien variëteit in de lessen en verschillen in aan-
pak ontstaan”, vertelt Prince. “Dat is goed, dat betekent
dat scholen zich eigenaar voelen.” Projectleider Fons
Vossen vult aan: “Eén van de gevolgen van het zich eige-
naar voelen is dat er meer ruimte is gekomen voor ande-
re aspecten van onderzoekend en ontwerpend leren. Zo
is er meer plaats voor het integreren van kunst, cultuur,
bewegingsonderwijs en creatieve vakken in het STEM-II
project. We spreken nu ook wel over STE(A)M ,waarbij de
‘A’ staat voor ‘Art’. Het gaat erom dat we op een andere
manier naar de talenten van kinderen willen kijken.”
Voor leerkrachten kan dat een grote omschakeling zijn,
beseffen Prince en Vossen. Prince: “Rekenen en taal zijn
en blijven belangrijk. Maar leraren zijn geneigd vast te

houden aan meetbare, controleerbare opbrengsten en
resultaten en houden daarom vast aan methodieken
die zekerheid bieden.” Vossen: “Scholen en schoolbe-
sturen nemen leerkrachten mee in dit veranderproces.
In samenwerking met de Nieuwste Pabo bieden we bin-
nen STEM-II ook scholing aan. Het is niet zo dat ze het
zelf maar moeten uitzoeken.” Die scholing is populair,
vertelt Prince: “Mensen willen graag professionaliseren;
de cursus was meteen overschreven.”

Recht doen Niet altijd ligt het initiatief bij het
bestuur. In Groenlo bijvoorbeeld heeft basisschool
De Watermolen zelf een aanpak ontwikkeld: een leer-
lijn techniek van groep 1 tot en met 8 waarin tech-
niek is geïntegreerd in verschillende thema’s. Cilia
Stortelder, directeur van De Watermolen: “We konden
deelnemen aan het programma Verbreding Techniek
Basisonderwijs van Platform Bèta Techniek. Dat sprak
ons aan omdat we zo recht konden doen aan de prak-
tisch ingestelde leerling en de technische denkers.”
Deze leerlijn is dekkend voor de kerndoelen het is
zichtbaar welke kerndoelen met welk onderdeel wordt
ingevuld. Naast de techniekleerlijn participeert De
Watermolen in Tech-4-Life. De naam van het techniek-
lokaal waar de ongeveer negenhonderd leerlingen van
de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Groenlo
en Lichtenvoorde vier ochtenden per jaar techniek-
les krijgen in een goed geoutilleerd technieklokaal.

Het programma is tot stand gekomen op initiatief
van het bedrijvennetwerk Industriële kring Groenlo
en Lichtenvoorde (IKGL). Naast het IKGL zelf nemen
negentien scholen voor basisonderwijs, een school voor
voortgezet onderwijs en de gemeente hieraan deel.
Stortelder, ook voorzitter van Tech-4-Life: “Op school
worden de leerlingen voorbereid en krijgen ze theorie.
De uitvoering vindt plaats in het technieklokaal, onder
begeleiding van getrainde vrijwilligers. Daarna is er op
school weer een nabespreking.” Een monitor van de
school laat zien dat het overgrote deel van de leerlingen
techniek leuk vindt en er meer van wil weten. Zestig
procent geeft zelfs aan in de technieksector te willen
doorgaan. Tech-4-Life loopt nu zo’n zeven jaar en het
aantal aanmeldingen voor de technische opleidingen in
de regio stijgt. Stortelder: “We vinden dat kinderen op
jonge leeftijd kennis moeten maken met allerlei gebie-
den. Daar hoort ook de wereld van de techniek bij.”
Inmiddels vindt er in de school onderwijsvernieuwing
plaats. “We zijn bezig onderzoekend en ontwerpend

‘ h e t  g a at  e r o m  d at  w e  o p  e e n
a n d e r e  m a n i e r  n a a r  d e  ta l e n t e n
v a n  k i n d e r e n  w i l l e n  k i j k e n ’
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Advertentie

Welke Master
past bij mij?

Het belangrijkste is dat je de Master kiest die
het best bij je past. Een Master die als een
maatpak bij jouw manier van leren, bij jouw
persoonlijkheid en in jouw levensstijl past. Een
goede keuze maken is méér dan afvinken; het
moet goed voelen. En alleen jij kunt beoorde-
len of dat pak inderdaad ‘als gegoten’ zit.

Sinds 1950 is bewezen dat Action Learning
een krachtige en beproefde manier is om ken-
nis, gedrag en zakelijke prestaties te verbe-
teren. Met deze beproefde Action Learning
leermethode heeft de schoolleider een krach-
tig alternatief in de keuze welke Master het
best bij jou past.

Bij Action Learning is het doel om de echte,
actuele problemen van mensen op te lossen
en ondertussen te leren. Daarom staat bij
Action Learning een eigen project, uitdaging,
kans, vraagstuk of taak centraal waarvan de
oplossing van groot belang is voor een indi-
vidu, team of organisatie.

Ouders, kinderen, docenten en gemeente zijn
slechts voorbeelden waar je mee in gesprek
bent. Mensen en organisaties die niet alleen
kritisch zijn en een eigen agenda hebben, maar
die als ze nog betere vragen aan elkaar stel-
len en luisteren nog heel veel meer kunnen
realiseren.

Daarom kiezen mensen uit het onderwijs
steeds vaker voor de Action Learning methode
om de samenwerking tot stand te brengen.
Waarom? Omdat door het gebruik van de
Action Learning methode mensen niet meer
loodrecht tegenover elkaar staan, maar zij
gezamenlijk het probleem analyseren zonder
direct met oplossingen te komen waardoor er
echt een gezamenlijk doel ontstaat. Dit proces
leidt tot meer creativiteit, betere besluitvor-
ming en een gedragen oplossing.

Kortweg kun je zeggen dat ‘Action Learning’ is
Programmed Knowledge (P) + het stellen van
vragen om inzicht te krijgen in wat mensen
zien, horen en voelen (Q) + Implementatie op
de werkvloer (I) + Reflectie om van de gevol-
gen van je acties te leren (R). Dit doe je niet
als individu, maar in kleine groepen. Ofte-
wel, Action Learning = P + Q + I + R.

Business School Nederland (www.bsn.eu) is
marktleider op het gebied van ‘Action Learning
Management en Leiderschap Opleidingen op
HBO, Master en Doctor niveau. Bij BSN behaal
je niet alleen een erkende Master, maar los
je tijdens de opleiding al diverse belangrijke
eigen vraagstukken op.

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 27-10-15   13:07
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leren meer handen en voeten te geven. Zelf nadenken
over het hoe en waarom van een product is iets anders
dan een opdracht maken. Leraren en vrijwilligers worden
hierin gezamenlijk geschoold.”

Onderzoeksvragen Acht jaar geleden zijn op
basisschool De Biezenhof in Halsteren met subsidie
Techniektorens aangeschaft: drie kasten met opdrachten
en materialen voor de onder- midden- en bovenbouw.
Techniek staat dus op het rooster, maar de school is
nu toe aan vernieuwing en verbetering, en onder meer
nog op zoek naar een nieuwe zaakvakmethode waarin
techniekonderwijs is geïntegreerd. Intern begeleider
Paula Schenk vertelt: “De school wil dat kinderen goede
leervragen leren stellen, onderzoeksvragen. Dus niet
een vraag waarop je het antwoord zo op internet kunt
vinden, maar vragen waarvoor je moet experimenteren
en onderzoek doen en waarop wij als leerkrachten ook
geen antwoord weten. Dat vraagt een andere werkwijze.
De leerkrachten moeten coachingsvragen leren stellen,
om kinderen aan te zetten tot leren en samen op zoek
te gaan naar antwoorden. Met het team zijn we nu bezig
ons te oriënteren hoe we betekenisvol leren gestalte kun-
nen geven en inbedden in het onderwijs.”

Levensecht ‘Betekenisvol leren’, ‘goede leervragen’,
‘onderzoekend en ontwerpend leren’: het zijn termen die
veelvuldig opduiken als het gaat om techniekonderwijs.
In het voortgezet onderwijs timmert onder meer het
Technasium aan de weg met deze didactische aanpak.
“Toen wij in 2003 begonnen met het Technasium, was
een belangrijke motivatie dat leerlingen van de basis-
school geleerd hadden onderzoekend bezig te zijn, maar
dat dat op het vo ineens was afgelopen”, zegt Willy
Reinalda, projectleider van het Technasium en schei-
kundedocent op het categorale Praediniusgymnasium in
Groningen. Samen met docenten ontwikkelde Stichting

Technasium het nieuwe examenvak Onderzoek &
Ontwerpen. Het vak bestaat uit projectopdrachten: liefst
‘levensechte’ opdrachten van buiten de school. “Dat is
soms lastig”, vindt Reinalda. “In de onderbouw werken
we hierin samen met de gemeente, zoals een duurzaam
huis ontwerpen. Dan gaan we aan de slag met een lege
plek in de stad. We werken tegenwoordig ook veel samen
met de Gasunie, bijvoorbeeld rond het ontwikkelen van
biogas.” In de vijfde en zesde klas maken leerlingen
hun ‘meesterproef’ over een onderwerp waarin ze geïn-
teresseerd zijn en waarin ze ook willen doorstuderen.

Dan worden ook contacten gelegd met de universiteit.
Op het Praedinius houdt een team van elf leraren zich
bezig met Onderzoek & Ontwerpen (O&O). “Dat zijn niet
allemaal bèta-leraren. Het gaat erom oplossingen te zoe-
ken voor problemen. Daarvoor zijn ook vaardigheden als
brainstormen, samenwerken en plannen nodig.” De hele
school profiteert mee van de vernieuwende didactiek die
met het vak O&O is binnengekomen. “Het is echt een
andere manier van werken”, zegt Reinalda. “Meer vanuit
de werkelijkheid buiten de school. Tijdens blokuren ga
ik vaak met leerlingen naar buiten. Zo hebben we kennis
gemaakt met Futurelab. Een van de dingen die we daar
kunnen doen is 3D-printing. Omdat we in O&O met blok-
uren werken, hebben tegelijkertijd andere leerlingen ook
een cursus in blokuren, roostertechnisch kan dat niet
anders. Dat brengt met zich mee dat ook andere docen-
ten nieuwe werkvormen inzetten.”

Feestverlichting Techniekdocent Inger Frenz op het
Mondriaancollege in Oss geeft met het vak T-Science ook
invulling aan zaken als onderzoekend en ontwerpend
leren, betekenisvol leren. T-Science is een vak voor de
bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo.
Projectonderwijs met wederom het bedrijfsleven als
opdrachtgever. “We hebben bijvoorbeeld in opdracht
van de centrummanager van Oss feestverlichting
ontworpen voor de winkelstraten.” Daarbij moeten
leerlingen onderzoeken wat klanten verwachten
van feestverlichting, ze krijgen theorieles over de
natuurkundige begrippen die bij verlichting horen en ze
leren aan welke voorwaarden tijdelijke straatverlichting
moet voldoen. Ten slotte voeren ze een ontwerp uit dat
ze presenteren aan de opdrachtgever. “Doordat ze er
kennis mee maken, weten ze beter of de technieksector
voor hen aantrekkelijk is en welke kant daarvan. Zo niet,
dan weten ze ook dat ze geen techniek moeten kiezen.” _

‘d e  h e l e  s c h o o l  p r o f i t e e r t  m e e
v a n  d e  v e r n i e u w e n d e  d i d a c t i e k
d i e  m e t  h e t  v a k  o n d e r z o e k  &
o n t w e r p e n  i s  b i n n e n g e ko m e n ’

Techniek in groep 1 en 2 op De Biezenhof. “Leraren moeten
coachingsvragen leren stellen, om kinderen aan te zetten tot samen
op zoek gaan naar antwoorden.”

Advertentie

Welke Master
past bij mij?

Het belangrijkste is dat je de Master kiest die
het best bij je past. Een Master die als een
maatpak bij jouw manier van leren, bij jouw
persoonlijkheid en in jouw levensstijl past. Een
goede keuze maken is méér dan afvinken; het
moet goed voelen. En alleen jij kunt beoorde-
len of dat pak inderdaad ‘als gegoten’ zit.

Sinds 1950 is bewezen dat Action Learning
een krachtige en beproefde manier is om ken-
nis, gedrag en zakelijke prestaties te verbe-
teren. Met deze beproefde Action Learning
leermethode heeft de schoolleider een krach-
tig alternatief in de keuze welke Master het
best bij jou past.

Bij Action Learning is het doel om de echte,
actuele problemen van mensen op te lossen
en ondertussen te leren. Daarom staat bij
Action Learning een eigen project, uitdaging,
kans, vraagstuk of taak centraal waarvan de
oplossing van groot belang is voor een indi-
vidu, team of organisatie.

Ouders, kinderen, docenten en gemeente zijn
slechts voorbeelden waar je mee in gesprek
bent. Mensen en organisaties die niet alleen
kritisch zijn en een eigen agenda hebben, maar
die als ze nog betere vragen aan elkaar stel-
len en luisteren nog heel veel meer kunnen
realiseren.

Daarom kiezen mensen uit het onderwijs
steeds vaker voor de Action Learning methode
om de samenwerking tot stand te brengen.
Waarom? Omdat door het gebruik van de
Action Learning methode mensen niet meer
loodrecht tegenover elkaar staan, maar zij
gezamenlijk het probleem analyseren zonder
direct met oplossingen te komen waardoor er
echt een gezamenlijk doel ontstaat. Dit proces
leidt tot meer creativiteit, betere besluitvor-
ming en een gedragen oplossing.

Kortweg kun je zeggen dat ‘Action Learning’ is
Programmed Knowledge (P) + het stellen van
vragen om inzicht te krijgen in wat mensen
zien, horen en voelen (Q) + Implementatie op
de werkvloer (I) + Reflectie om van de gevol-
gen van je acties te leren (R). Dit doe je niet
als individu, maar in kleine groepen. Ofte-
wel, Action Learning = P + Q + I + R.

Business School Nederland (www.bsn.eu) is
marktleider op het gebied van ‘Action Learning
Management en Leiderschap Opleidingen op
HBO, Master en Doctor niveau. Bij BSN behaal
je niet alleen een erkende Master, maar los
je tijdens de opleiding al diverse belangrijke
eigen vraagstukken op.
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v er nieu w in g en  in  vm b o

Doorlopende technologie en vakmanschapsroutes, vakcolleges, specifieke mavoprogramma’s,

techniekambassadeurs en vakwedstrijden. Het vmbo probeert op allerlei manieren leerlingen

warm te maken voor en goed voor te bereiden op een baan in de techniek en technologie.

Samenwerking in de regio is de sleutel tot succes, ook in de toekomst. Want het vmbo is bezig

met een ingrijpende vernieuwingsslag. tekst daniëlla van ’t erve

Regionaal samenwerken
is sleutel tot succes

Het vernieuwde vmbo moet volgend schooljaar zijn
gerealiseerd en behelst de invoering van tien profielen
die de huidige 36 afdelingsprogramma’s vervangen, het
realiseren van doorlopende leerroutes (onder andere
op het gebied van technologie en vakmanschap), een
betere loopbaanoriëntatie en het stimuleren van regio-
nale samenwerking. Dat gaat de Onderwijsraad echter
niet ver genoeg. Die kwam in juni met het advies om
het vmbo op korte termijn verder te vereenvoudigen tot
twee opleidingen: vakmanschap en mavo. Door beide
opleidingen nadrukkelijk een eigen identiteit te geven,
moet het onderwijs herkenbaarder en aantrekkelijker
worden. Nu kiezen namelijk steeds minder leerlingen
voor het vmbo, vooral het aantal leerlingen in de basis-
en kaderberoepsgerichte leerweg loopt terug. Terwijl
deze onderwijssector bij uitstek de kiem legt voor uit-
voerende beroepskrachten zoals technici, waar dringend
behoefte aan is.
Naast deze vernieuwingen zijn er tal van initiatieven
om leerlingen te interesseren en klaar te stomen voor
een baan in de techniek en technologie. Gemene deler
daarbij is een intensievere samenwerking met het ver-
volgonderwijs en de beroepspraktijk. Toptechniek in
Bedrijf (TiB) is een voorbeeld, dat sinds 2012 met succes
de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijven
en overheden in met name de grote steden stimuleert. In
de stad Groningen doen bijvoorbeeld alle schoolbesturen
en de twee regionale opleidingscentra (roc’s) mee. “Door
het herstel van de aardbevingsschade, de komst van

thema _ tijd voor techniek
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v er nieu w in g en  in  vm b o elkaar wat ze nodig hebben om de aansluiting met
vervolgonderwijs en beroepspraktijk te verbeteren.”
Een belangrijke maatregel is het vastleggen van de vrij-
dagmiddag voor leerlingen en docenten van vmbo en
mbo van de richtingen bouwkunde, elektro-installatie
techniek, autotechniek en metaal. Hierdoor ontstaat
ruimte om praktijklessen te volgen op het mbo en op
bezoek te gaan bij bedrijven. “Het was een hele puzzel
om alle scholen in te roosteren, maar dat is het meer
dan waard”, vertelt Mertens. “Leerlingen raken in zes
weken alvast vertrouwd met het reilen en zeilen op
een ROC, ontdekken welke mogelijkheden er zijn en
waar hun interesses liggen. Doordat ze beter weten wat
ze kunnen verwachten, kunnen ze een betere keuze
maken.”

In het project de ZonneAcademie werken, leren en maken tweedejaars
leerlingen van vier vo-scholen in Amsterdam samen op het gebied van
techniek en technologie. Het wordt ondersteund door M-Tech, een programma
om technisch talent van mavoleerlingen zo goed mogelijk te benutten en
de doorstroom naar een technische vervolgopleiding te bevorderen. “Veel
scholen met een theoretische leerweg willen wel, maar weten niet goed hoe ze
technologieonderwijs kunnen organiseren.” Foto: David van Dam

een grootschalig windmolenpark en de grote vlucht die
decentrale energieopwekking neemt, laat het tekort aan
technisch personeel zich hier nu al voelen”, vertelt TiB-
projectleider Adri Mertens. “Dat helpt om de samenwer-
king op een hoger plan te tillen.”

Doorlopende leerlijn Groningen kent daardoor
inmiddels een vakcollege (het Gomarus) waar leerlingen
een technische opleiding van vmbo tot en met
mbo volgen in een doorlopende leerlijn. Daarnaast
bieden andere vo-scholen in Groningen met vmbo-
techniek een vakmanschapsroute voor leerlingen
van Techniek Breed, die de doorstroom naar het mbo
moet vergroten en verbeteren. De vakmanschapsroute
is voor vmbo’ers die nog niet precies weten wat ze
willen en waarbij loopbaanoriëntatie en kennismaking
met praktijk (bedrijfsbezoek) belangrijk is om een
keuze te maken. Tot slot hebben deze scholen de
technologieroute, waarin leerlingen van vmbo tl/gl een
specifiek onderzoeksprogramma (Skillslab) volgen met
praktijkopdrachten die ze uitvoeren op het mbo.
Enthousiaste docenten liggen ten grondslag aan het
succes, benadrukt Mertens. “Dit programma is niet
van bovenaf opgelegd; de docenten bepalen zelf met

‘o m  a a n  d e  v r a a g  v a n  d e  m a r k t
t e  vo l d o e n ,  i s  d e  a m b i t i e
o m  d o o r lo p e n d e  l e e r l i j n e n
p r o c e s t e c h n i e k ,  ko u d e  t e c h n i e k
e n p r o g r a m m e r e n t e r e a l i s e r e n ’
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Dat de lijnen kort zijn, is volgens Mertens de grootste
winst. “Daardoor kunnen docenten concrete afspraken
maken over een betere aansluiting tussen het vmbo
en mbo. Dat gaat van het gebruik van hetzelfde teken-
programma tot het schrappen van dubbelingen in de
opleidingen.”

Een ander voordeel noemt Mertens dat het vmbo zo kan
profiteren van de relaties die het mbo heeft met het
bedrijfsleven. “Het vinden van een gastspreker of het
bezoeken van een bedrijf is voor een vmbo-docent veel
eenvoudiger nu hij een beroep kan doen op de mbo-
docent die al contacten heeft. Bovendien leren docenten
ook van elkaar. Na drie jaar kunnen we constateren dat
vmbo-leerlingen beter voorbereid en geschoold het mbo
binnenkomen. Dat betekent dat we nu kunnen kijken
hoe we het programma kunnen verzwaren en aanpassen
aan de vernieuwingen in vmbo en mbo. Om aan de vraag
van de markt te voldoen, is de ambitie om doorlopende

leerlijnen procestechniek, koude techniek en program-
meren te realiseren.”

Uitruil Een zorg voor veel vmbo-scholen is het
in stand houden van de techniekopleiding. Nu het
aantal leerlingen daalt, worden die toch al dure
technieklokalen onbetaalbaar. Mertens herkent dat
probleem ook in Groningen. “Het onderwerp staat al een
tijd op de agenda. Prettig is dat alle partijen welwillend
zijn en oplossingsgericht denken. De twee ROC’s hebben
in het kader van efficiëntie enkele jaren geleden al
een succesvolle uitruil van enkele techniekopleidingen
gerealiseerd. Nu het vmbo moet vernieuwen en de vraag
is welke profielen de scholen willen aanbieden, nemen
besturen hierin de beslissing over techniek meteen mee:
hoe zorgen we voor een goede verdeling in de stad van
technische opleidingen met goedgeoutilleerde lokalen?”
In Groningen is ook het primair onderwijs bij de plan-
nen betrokken. Zo werken het vmbo en het basisonder-
wijs samen aan de invulling van het vak Wetenschap
en Techniek, zodat het onderwijs ook hier op elkaar
aansluit. Mertens: “En een mooi voorbeeld zijn daarnaast
de pabo-studenten die op de techniekafdelingen van het
vmbo en mbo een studiedag meedraaien. Als ze later
zelf voor de klas staan, kunnen ze uit eigen ervaring
vertellen wat techniekonderwijs inhoudt en hoe leuk het
kan zijn.”
Dat het vertellen van eigen ervaringen aanslaat, merkt
ook Marleen van Loon. Na de mavo stroomde ze door
naar de mbo-opleiding Middenkader Engineering
Mechatronica op ROC Landstede in Harderwijk. “Op de
mavo had ik een technisch pakket met natuurkunde en
wiskunde. Er waren maar twee andere meiden en nu

ben ik zelfs het enige meisje in mijn
klas. Jongens hebben hun kwalitei-
ten en vaardigheden weliswaar meer
geoefend doordat ze thuis knutselen
of aan hun motor sleutelen, maar
qua theorie lig ik op ze voor. Meiden
kijken anders en werken overzich-
telijker. Onze visie is nodig. Wat dat
betreft kunnen jongens veel van ons
leren en wij van hen.” Als technie-
kambassadeur geeft ze gastlessen
op middelbare scholen. “Er bestaat
zo’n verkeerd beeld, dat techniek
alleen voor jongens is of dat je er
vieze handen van krijgt”, vertelt de
mbo-student. “Maar er is zoveel meer
mogelijk, zoals programmeren of het
bouwen van software om apparaten
te besturen.” Ze merkt ook veel ver-
schil tussen opleidingen. Van Loon:
“Een tl-opleiding heeft vaak niets bij-
zonders te bieden, terwijl een kader-
klas met alleen jongens soms zelf een

‘ n a  d r i e  j a a r  k u n n e n  w e
c o n s tat e r e n  d at  v m b o - l e e r l i n g e n
b e t e r  vo o r b e r e i d  e n  g e s c h o o l d
h e t  m b o  b i n n e n ko m e n .  n u  k u n n e n
w e  k i j k e n  h o e  w e  h e t  p r o g r a m m a
a a n pa s s e n  a a n  d e  v e r n i e u w i n g e n
i n v m b o  e n  m b o’
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robotje mag maken. Zo’n bouwpakketje is misschien wel
duur, maar het is wel de toekomst en spreekt veel meer
leerlingen aan.”

Mavo Waar vooral de mavo op dit vlak een ‘vergeten
kindje’ was, ziet projectleider M-tech Jildau Vellinga daar
inmiddels steeds meer mooie dingen gebeuren op het
gebied van techniek en technologie. Zo zijn er lessen
met een 3D-printer, leren leerlingen programmeren of
doen ze mee aan de Lego-league, een wedstrijd waarbij
ze zelf een robot bouwen en aansturen met een modulair
programmeersysteem. M-tech biedt een paraplu aan
al dit soort initiatieven om het technisch talent van
mavoleerlingen zo goed mogelijk te benutten en de
doorstroom naar een technische vervolgopleiding te
bevorderen. “Daar is nog veel winst te behalen”, vertelt
Vellinga. “Juist de vraag naar technici op het hoogste
mbo-niveau is groot. Veel scholen met een theoretische
leerweg willen wel, maar weten niet goed hoe ze
technologieonderwijs kunnen organiseren. Ze vallen
wat dat betreft tussen de mogelijkheden van de basis-
en kaderberoepsgerichte leerweg en het technasium
op de havo/vwo-afdeling. M-tech brengt scholen en
bedrijfsleven samen en helpt ze van elkaar te leren.”
Inmiddels doen ruim honderd scholen mee en zijn er
volgens Vellinga al bijzondere projecten ontstaan.

Zo staat in de brugklas van het Insula College in
Dordrecht het vak techniek drie uur op het rooster en
kunnen leerlingen versneld door de opleiding. Tijdens
de lessen voeren ze echte opdrachten uit. Ze maakten
bijvoorbeeld in opdracht van een zorgcentrum een
bekerhouder voor aan een rollator en ontwierpen een
brug voor de gemeente. “Met dit soort initiatieven maak
je het onderwijs aantrekkelijker. Probleem is dat de
docent niet altijd genoeg ruimte ervaart om zijn of haar
passie over te brengen of zelf geen goed beeld heeft van
de mogelijkheden die er zijn op technisch gebied. Hierin
kan de schoolleider een belangrijke rol spelen. Door de
docent te steunen en te faciliteren in tijd en geld.” _

m e e r  w e t e n ?
www.vernieuwingvmbo.nl

In verband met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving

omtrent het beroepsgerichte curriculum worden extra midde-

len beschikbaar gesteld (t 5.000 per vestiging) voor de na- en

bijscholing van leraren werkzaam in de leerjaren 3 of 4 van de

basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leer-

weg of de gemengde leerweg van het vmbo. De subsidie wordt

in december 2015 uitbetaald. Bron: Staatscourant 7 oktober

2015 (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl)

thema _ tijd voor techniek

Deze vmbo-leerlingen zijn bezig met een opdracht tijdens een
techniekwedstrijd, georganiseerd door hun school. Meerdere vmbo's en
mbo's organiseren zulke wedstrijden, waarbij de leerlingen werken in
groepen, duo's en individueel. Foto's: Sander Morel/TechniekBeeldbank.nu

‘e n t h o u s i a s t e  d o c e n t e n
l i g g e n t e n  g r o n d s l a g  a a n
h e t s u c c e s ’

1000-21-5000-1345 AVS KP 2015-2016-3 Kleur:

www.europeesplatform.nl/vvto

1538429_KADERPRIMAIR_80,5X120MM_DEF.indd  1 01-10-15   11:32
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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!: Jenaplanschool De Kleine Prins in Ede speelde een

rol in de ontwikkeling van de digitale scheurkalender van het Kröller-Müller

Museum, winnaar van de Museumeducatieprijs 2015.

tekst winnie lafeber

Niet voor elke school is het vanzelfsprekend

dat een kunstproject een vast onderdeel

is van het curriculum. Op jenaplanschool

De Kleine Prins hoort het er helemaal bij.

De cultuurcoördinator van de school werd

twee jaar geleden benaderd met de vraag

mee te werken aan de ontwikkeling van een

nieuw kunstproject: de digitale scheurka-

lender. Schooldirecteur Christel Hensema:

“Thematisch werken, museumbezoek en

excursies horen bij wereldoriëntatie. Dit

project past(e) goed bij het concept van

onze school: het onderzoekende, met

elkaar in gesprek gaan over kunst. En het

is makkelijk inpasbaar in ons onderwijs.

We wilden graag onze expertise inzetten om

het project nog beter te laten aansluiten bij

de beleving van leerkrachten en kinderen.”

De scheurkalender, die op het digitale

schoolbord geprojecteerd kan worden en

speciaal voor de gemeente Ede is ontwik-

keld, bevat diverse kunstwerken uit de

museumcollectie van

het Kröller-Müller

waarop je kan klik-

ken. Met daarachter

begeleidende korte en

lange opdrachten en

achtergrondinforma-

tie. Met een vergroot-

glas kun je inzoomen

op details, zodat

kinderen kunnen zien

hoe er geschilderd

is, kleine onderdelen

kunnen ontdekken.

Kunstbeschouwing

dus. Het format

verbindt kunst ook

met (lokale) geschiedenis, filosofie en

aardrijkskunde.

Het idee van de digitale scheurkalender ont-

stond tijdens zogenaamde uitwisseldagen

met leerkrachten en inleidende lessen op

pabo’s. Herman Tibosch, coördinator edu-

catie bij het Kröller-Müller en ex-leerkracht:

“We werken al jaren samen met het

onderwijs. Ik zit vaak met leerkrachten aan

tafel, waar we samen ideeën uitwisselen

en lesprogramma’s ontwikkelen. Uit die

gesprekken kwam naar voren dat er iets

ontbreekt, namelijk het ‘zelf ervaren’ van

kunst. Veel leerkrachten vinden dat ze niet

genoeg bagage hebben om met hun klas

naar een museum te gaan. Om de stap naar

het ervaren van kunst te verkleinen en meer

aan te bieden voor het digitale schoolbord,

is dit idee ontstaan. Pabostudenten heb-

ben de digitale scheurkalender vervolgens

uitgetest in hun stageklassen.”

De band tussen De Kleine Prins en het

Kröller-Müller bestond al langer, de

school bezocht het museum jaarlijks.

Hierdoor was de drempel laag om in de

klas de digitale scheurkalender te testen.

Schoolleider Hensema: “Leerkrachten

hebben gekeken welke vragen je over

de kunstwerken kunt stellen en welke

antwoorden kinderen gaven. De ervaringen

werden teruggekoppeld aan het museum,

dat de reacties heeft meegenomen in een

volgende versie. De leerkrachten en kinde-

ren die de kalender gebruikten, waren zeer

enthousiast.” Tibosch: “Het is een laag-

drempelige manier om kunst te ervaren.

Bovendien staat de kalender los van een

museumbezoek.”

Hoewel de school al eerder projecten met

musea deed, was dit de eerste keer dat ze

betrokken waren bij de mee-ontwikkeling.

De gemeente Ede dekte de kosten,

scholen die ermee aan de slag willen

krijgen alles vergoed. Tibosch: “Nu we de

Museumeducatieprijs van 50.000 euro heb-

ben gewonnen, kunnen we dit project nog

verder ontwikkelen en er een landelijke edi-

tie van maken. Ook kunnen we dan samen-

werken met andere musea die zo’n kalender

willen en nog meer scholen bedienen.”

Hensema: “We zijn van plan de scheurkalen-

der een keer in de week in te zetten in een

aantal klassen. Het is een verrijking en een

aanrader voor andere scholen: eenvoudig

in te passen in een overvol programma en

het kost de leerkracht nauwelijks voor-

bereidingstijd.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

kunst ervaren met
digitale scheurkalender

Kinderen van De Kleine Prins in Ede volgen een les met de digitale
scheurkalender van het Kröller-Müller Museum.
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pa ssend onderwijs

Met online videoles krijgen leerlingen
die niet naar school kunnen toch de
mogelijkheid klassikaal onderwijs
te volgen. Zo kunnen ze leren én
een sociaal isolement voorkomen
of doorbreken. Ook de eerste
bevindingen van een pilotonderzoek
naar de ‘webchair’ wijzen in die
richting. Momenteel wordt onderzocht
of het apparaat thuiszitters met
autisme kan helpen bij de overstap om
ook fysiek (weer) naar school te gaan.

tekst lisette blankestijn

Met de webchair zit de leerling niet fysiek,

maar via een scherm in de klas. Denk aan

Facetime of Skype. Leraar en leerlingen zien

en horen de webchairleerling en andersom.

Eén van de leerlingen die meedoet aan

de pilot gaat naar de Goudenregenschool

in Hilversum. Directeur Nils Bakker:

“Deze leerling volgt onderwijs in het ACIC

(Centrum voor autisme en onderwijs), maar

was nog nooit naar school geweest. Hij had

door zijn autisme veel negatieve ervaringen

en daardoor angst. Nu zit hij via de webchair

bij zijn klasgenoten, die op een heel natuur

lijke manier met hem praten. Het apparaat

heeft een vrij fors beeld, je ziet zijn gezicht

op ware grootte. Voordat hij kwam, hebben

we de andere ouders geïnformeerd en is de

leerkracht op bezoek geweest bij de leerling

om zich voor te stellen: ‘Je gaat mij zien.’

We zijn begonnen met wereldoriëntatievak

ken, omdat die zijn interesse hebben. We

werken er nu een jaar mee, en de jongen

kon over naar groep 7. Hij is ook een keertje

komen kijken, al vond hij dat wel eng. We

hopen dat hij als hij richting groep 8 gaat,

ook fysiek kan overstappen.”

Veilig Biopsycholoog dr. Martine Delfos

leidt de pilot. “We volgen twee leerlin

gen met autisme die regelmatig via de

webchair in een klas zitten. We begonnen

voorzichtig, met tien minuutjes inloggen.

Daarna bouwden we op. Hun klasgeno

ten reageren heel positief. Ze vinden het

wel stoer, zo’n klasgenoot, en willen hem

helpen. Als ze een boek willen laten zien

houden ze dat voor zijn gezicht, alsof hij

daar fysiek zit. Met groepsopdrachten doet

de webchairleerling mee. Naast cognitief

succes, zien we dat angst en onzekerheid

afnemen. De webchairleerlingen leren heel

veilig met de andere kinderen om te gaan.

Ik beschouw autisme als een vertraagde

(sociale) én een versnelde (cognitieve)

rijping van het centraal zenuwstelsel. Deze

(thuiszittende) kinderen zijn vaak gepest en

bang geworden. Met de webchair kunnen

ze het schoolse leven veilig onderzoeken.

Ieder kind moet leren van andere kinderen.

Neem kinderen van een jaar of 5: die moe

ten samen in de zandbak kunnen spelen.

Maar als je mentaal 2,5 bent, ga je speel

goed afpakken. Daarom is het fijn als je

eerst rustig op de speelplaats kunt kijken

hoe dat moet, samen spelen. Zo kan de

webchair een rol spelen in de (sociale) ont

wikkeling van kinderen met autisme.”

De webchair kost de Goudenregenschool

geen geld. Bakker: “Deze is gesponsord

via het ACIC en Webchair zelf. Ons samen

werkingsverband zal een tweede webchair

sponsoren. Het ACIC begeleidt de leerling,

met zijn ouders hebben we geen contact.

Onze leerkracht heeft er nauwelijks extra

werk aan, al kan hij iets minder flexibel met

het rooster zijn.”

Risico Bakker verwacht dat de webchair

ook een goed instrument is voor het voor

gezet onderwijs. “Wellicht is een kleinere

variant daar handiger.” Delfos: “Ook voor

lichamelijk zieke leerlingen of kinderen in

het buitenland is de webchair nuttig. Ik ver

wacht dat het in de toekomst grootschaliger

gebruikt wordt.” Maar er kleven ook risico’s

aan, ziet ze. “De webchair dient om de

overgang naar school mogelijk te maken.

Het mag niet zo zijn dat het gebruikt wordt

om bepaalde leerlingen niet in de klas te

hebben. Ik weet van scholen waar ‘moei

lijke’ leerlingen in een aparte ruimte via de

computer les krijgen. Dat is geen goede

ontwikkeling.” _

m e e r  w e t e n ?
www.webchair.com

wennen aan school met
de webchair

Met de webchair zit de leerling niet fysiek, maar via een scherm in de klas. Ook met groeps
opdrachten doet de webchairleerling mee.
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Advertorial Advertorial

Mooi hè 
nieuws-
gierigheid...

Wetenschap en
technologie in de klas met
Kinderboekenweek
Op 7 oktober a.s. gaat de Kinderboekenweek weer

van start die dit jaar volledig in het teken staat van

wetenschap, natuur en techniek. In samenwerking met de

partners van het Techniekpact is een lespakket ontwikkeld

met allemaal gave proefjes in het teken van het

Kinderboekenweekgeschenk. De proefjes zijn per groep

uitgewerkt en kunnen met weinig materialen en ervaring in

de klas worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie over

alle activiteiten tijdens de Kinderboekenweek op school

op www.kinderboekenweek.nl/school.

Meer informatie? Ga naar 
www.kinderboekenweek.nl/school

2501-PBT Adv Primair Kader 165x256-DEF.indd   1 26-08-15   10:37

Van 7 oktober tot 18 oktober 2015 vond

de Kinderboekenweek plaats met het

thema Raar maar waar! Natuur, weten-

schap en techniek. Ruim 8000 leer-

krachten meldden zich aan op de site

van CPNB voor aanvullende lesmateri-

alen. Overal in het land vonden activi-

teiten plaats van een wetenschapper

in de klas tot een eigen Museum van

Bijna Briljante Uitvindingen op school.

Nooit eerder werd het Kinderboeken-

weekthema met zoveel enthousiasme

door zo veel verschillende partijen

opgepakt. Dit biedt perspectieven om

nu door te pakken en wetenschap en

technologie (w&t) een vaste plek te

geven in het curriculum , zoals in 2020

op alle basisscholen gerealiseerd dient

te zijn. Onderzoek wijst uit dat de leer-

krachten er klaar voor zijn, maar alleen

met duidelijke randvoorwaarden van

hun schoolleider.
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Zo is een breed gedragen en gedeelde visie de eerste
stap. Waarna opname in het schoolplan, uitgesproken
vertrouwen en ruimte in het lesprogramma volgen. Deze
voorwaarden,  zo blijkt uit de peiling, beïnvloeden de
houding van
leerkrachten ten opzichte van wetenschap en techno-
logie positief. Zowel affiniteit met het thema als het ver-
trouwen in eigen kunnen (self-efficacy) groeit significant
bij stimulering vanuit de schoolleiding middels boven-
staande stappen.
Om verduurzaming te bewerkstelligen is een sterke
visie op het thema als school dus onmisbaar. Wat is
ons einddoel, welke stappen zullen worden gezet en
hoe moeten deze geïmplementeerd worden? Er zijn
vele goede voorbeelden van scholen die reeds grote
stappen hebben gezet naar de verankering van w&t in
hun onderwijs. Daarnaast zijn er in het land regionale
netwerken actief. Deze netwerken bestaan uit scholen
en schoolbestuurders die elkaar hebben opgezocht
rondom het thema van w&t. Zij onderschrijven alle-
maal het belang van op jonge leeftijd aanleren van w&t
vaardigheden. In acht regio’s hebben zij zich verenigd
waarin zij samen met partners als universiteiten, pabo’s
en science centra  nadenken over hoe w&t in de klas
vorm moet krijgen zodat in 2020 elke leraar en elke leer-
ling met dit thema aan de slag kan. Naast kennis, zijn er
in het netwerk ook middelen en materialen beschikbaar
om u als schoolleider te ondersteunen. Verandering is
altijd onzeker, maar de toekomst vraagt erom. Het hoeft
gelukkig ook niet van de één op de andere dag gereali-
seerd te zijn. Het begint bij de eerste stap. Sluit u nu aan
bij het netwerk in uw regio.

Vind uw regionale netwerk op www.kiezenvoortechnolo-
gie.nl/primair-onderwijs.

Er wordt veel gesproken over onderwijsvernieuwing.
Dagelijks komen er berichten voorbij met nieuwe
thema’s, nieuwe verplichtingen en nieuwe taken voor
het basisonderwijs. Er komt veel op scholen af. Soms
begrijpelijk, soms iets minder begrijpelijk. Met het oog
op de snel veranderende technologische toekomst
waarbij het onzeker is voor welke banen we kinderen
moeten opleiden, staat de noodzaak van verandering op
het gebied van technologie buiten kijf. Naast kennis zal
ook de ontwikkeling van w&t vaardigheden zoals kritisch
denken, oplossingsgerichtheid en ICT-geletterdheid een
plek moeten krijgen binnen de basisschool om de kin-
deren voor te bereiden op de toekomst. Het overgrote
deel van de leerkrachten is zich hiervan bewust. Uit een
recente peiling onder 400 leerkrachten uitgevoerd door
IVA Onderwijs in opdracht van Platform Bèta Techniek
blijkt namelijk dat het belang van wetenschap en tech-
nologie breed wordt erkend. Daadwerkelijke toepassing
lijkt echter nog een grote stap. De peiling laat zien dat
met name het gebrek aan vertrouwen in eigen kennis
en kunde omtrent w&t een drempel blijkt om ermee te
starten in de klas. De Kinderboekenweek heeft ech-
ter gezorgd voor een zeer positieve boost waar veel
leerkrachten erg enthousiast over zijn. Nu leerkrachten
door Kinderboekenweek hebben kunnen ervaren welke
mogelijkheden er zijn en hoe ze het zelf kunnen toepas-
sen in de klas, biedt het kansen om een begin te maken
met het bestendigen.

Het lijkt een open deur om te stellen dat bij elke vernieu-
wing in het onderwijs, de schoolleiding een cruciale rol
speelt bij het succes en dat is het ook. Echter wat die
rol dan precies inhoudt, is niet altijd even duidelijk. De
peiling geeft inzicht in wat leerkrachten nodig hebben
van hun schoolleiding om wetenschap en technologie
een plek te geven in de klas.

Appèl aan schoolleiders voor visie,
vertrouwen en ruimte

Leerkrachten klaar
voor wetenschap en
technologie

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   3 27-10-15   10:08
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hoe moeten deze geïmplementeerd worden? Er zijn
vele goede voorbeelden van scholen die reeds grote
stappen hebben gezet naar de verankering van w&t in
hun onderwijs. Daarnaast zijn er in het land regionale
netwerken actief. Deze netwerken bestaan uit scholen
en schoolbestuurders die elkaar hebben opgezocht
rondom het thema van w&t. Zij onderschrijven alle-
maal het belang van op jonge leeftijd aanleren van w&t
vaardigheden. In acht regio’s hebben zij zich verenigd
waarin zij samen met partners als universiteiten, pabo’s
en science centra  nadenken over hoe w&t in de klas
vorm moet krijgen zodat in 2020 elke leraar en elke leer-
ling met dit thema aan de slag kan. Naast kennis, zijn er
in het netwerk ook middelen en materialen beschikbaar
om u als schoolleider te ondersteunen. Verandering is
altijd onzeker, maar de toekomst vraagt erom. Het hoeft
gelukkig ook niet van de één op de andere dag gereali-
seerd te zijn. Het begint bij de eerste stap. Sluit u nu aan
bij het netwerk in uw regio.

Vind uw regionale netwerk op www.kiezenvoortechnolo-
gie.nl/primair-onderwijs.

Er wordt veel gesproken over onderwijsvernieuwing.
Dagelijks komen er berichten voorbij met nieuwe
thema’s, nieuwe verplichtingen en nieuwe taken voor
het basisonderwijs. Er komt veel op scholen af. Soms
begrijpelijk, soms iets minder begrijpelijk. Met het oog
op de snel veranderende technologische toekomst
waarbij het onzeker is voor welke banen we kinderen
moeten opleiden, staat de noodzaak van verandering op
het gebied van technologie buiten kijf. Naast kennis zal
ook de ontwikkeling van w&t vaardigheden zoals kritisch
denken, oplossingsgerichtheid en ICT-geletterdheid een
plek moeten krijgen binnen de basisschool om de kin-
deren voor te bereiden op de toekomst. Het overgrote
deel van de leerkrachten is zich hiervan bewust. Uit een
recente peiling onder 400 leerkrachten uitgevoerd door
IVA Onderwijs in opdracht van Platform Bèta Techniek
blijkt namelijk dat het belang van wetenschap en tech-
nologie breed wordt erkend. Daadwerkelijke toepassing
lijkt echter nog een grote stap. De peiling laat zien dat
met name het gebrek aan vertrouwen in eigen kennis
en kunde omtrent w&t een drempel blijkt om ermee te
starten in de klas. De Kinderboekenweek heeft ech-
ter gezorgd voor een zeer positieve boost waar veel
leerkrachten erg enthousiast over zijn. Nu leerkrachten
door Kinderboekenweek hebben kunnen ervaren welke
mogelijkheden er zijn en hoe ze het zelf kunnen toepas-
sen in de klas, biedt het kansen om een begin te maken
met het bestendigen.

Het lijkt een open deur om te stellen dat bij elke vernieu-
wing in het onderwijs, de schoolleiding een cruciale rol
speelt bij het succes en dat is het ook. Echter wat die
rol dan precies inhoudt, is niet altijd even duidelijk. De
peiling geeft inzicht in wat leerkrachten nodig hebben
van hun schoolleiding om wetenschap en technologie
een plek te geven in de klas.

Appèl aan schoolleiders voor visie,
vertrouwen en ruimte

Leerkrachten klaar
voor wetenschap en
technologie
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o n d er w i j s er va r in g en m e t v l u c h t el in g en k in d er en

Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingen op. Dat gebeurt met volle inzet, maar het is

altijd te weinig, zeggen schoolleiders. “We doen ons uiterste best, toch verliezen kinderen

kostbare tijd.” In ’sGravenzande zei een schoolleider onlangs ‘nee’ tegen drie Syrische kinderen

die bij zijn school werden aangemeld. “Wij kunnen deze kinderen nu niet bieden wat ze nodig

hebben.” tekst irene hemels

‘Iedereen doet zijn best en toch is het te weinig’

Het is niet zomaar botweg ‘nee’, benadrukt directeur
Erik de Jong van basisschool De Driekleur in ’s-Graven-
zande. Maar zijn weigering kenmerkt wel de situatie
waarin veel scholen verkeren. Want hoe geef je goed
onderwijs als communiceren met ouders niet goed
mogelijk is en expertise en goede begeleiding niet
voorhanden zijn? Afgelopen juni nam basisschool De
Driekleur drie andere vluchtelingenkinderen uit Syrië

onder haar hoede, die hun vader waren nagereisd in
het kader van gezinshereniging. Omdat de kinderen
een half jaar in een asielzoekerscentrum (azc) hadden
gewoond, spraken ze al enkele woorden Nederlands, ver-
telt directeur Erik de Jong. “Waar ze precies zitten qua
niveau kun je niet meteen achterhalen, maar omdat we
met hen een beetje Nederlands konden spreken was er
wel contact mogelijk. We hebben ze een jaar lager dan

Op De Regenboog in Maastricht is het
creëren van rust en veiligheid minstens zo
belangrijk als het aanbieden van taal.
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o n d er w i j s er va r in g en m e t v l u c h t el in g en k in d er en

‘Iedereen doet zijn best en toch is het te weinig’

een balans vinden tussen de belangen van nieuwe
kinderen, de bestaande leerlingen en de leerkrachten
die hun werk goed moeten kunnen uitvoeren.”
Een gemeentelijke werkgroep in het Westland buigt
zich inmiddels over het onderwijs aan vluchtelingen-
kinderen. De Jong: “In plaats van dat elke school een
paar kinderen opvangt en we allemaal opnieuw het
wiel moeten uitvinden, is het veel slimmer om een
gezamenlijke taalklas neer te zetten. Daarbij kun je een
taalspecialist inkopen die ook de reguliere leerkrachten
kan ondersteunen. Door samen te werken en expertise
te bundelen, laten we minder potentie bij de kinderen
liggen.”
Andere schoolleiders begrijpen het dilemma van
de directeur uit het Westland. “Zo’n vraag mag niet
terechtkomen bij een individuele school, die wordt
ermee overvallen en heeft de deskundigheid niet in
huis. Dat brengt ongelooflijk veel onrust met zich mee”,
aldus Fred Berends, voorzitter College van Bestuur van
Leerplein055 (27 openbare basisscholen in Apeldoorn).
Hij is pleitbezorger van een gezamenlijke aanpak.
Carlos Veraart, directeur van basisschool De Regenboog
in Maastricht, beaamt dat. “Mijn onderwijshart zegt

hun leeftijd in de klassen laten instromen en dat gaat
redelijk. Als je buiten beschouwing laat dat ze uit een
vertrouwde omgeving in Damascus zijn weggehaald, een
tijdje in een azc hebben gewoond en nu in een vreemd
dorp wonen, hebben we niet de indruk dat ze getrauma-
tiseerd zijn binnengekomen. Ze doen vrolijk aan alles
mee. Dat scheelt al heel veel.”
De Jong onderschrijft volledig de conclusies van de
recente peiling die de AVS hield onder schoolleiders
over de opvang van vluchtelingenkinderen. Er is vraag
naar tolken, extra leraren en NT2-docenten. “Het is alsof
ik mijn eigen evaluatie las. De taalbarrière is een groot
probleem. Tijdens de intake was er iemand van Vluch-
telingenwerk die als tolk optrad. Verder loopt de enige
communicatie met de ouders via de kinderen. Dat is
verre van ideaal.”

Tijd kopen De Jong herkent de zorg van schoolleiders
dat het onderwijs veel potentie bij vluchtelingenkinde-
ren laat liggen. “We doen ons best, maar doen tegelijk te
weinig. Deze kinderen zijn heel leergierig. Willen heel
graag. Het zijn slimme kinderen waarvan de leerkrachten
zeggen dat ze snel leren.” Vluchtelingenkinderen wor-
den vaak in een lagere groep geplaatst dan hun leeftijd
om ‘tijd te kopen’. Dat geldt ook voor De Driekleur. De
Jong: “We hebben hier in het Westland geen ervaring
met anderstaligen, geen NT2-aanpak. We labelen alles in
de klas met woordkaartjes, moeten zelf uitvinden wat
de beste werkwijze is. Dat gaat snel, maar kost wel tijd.
Een gepensioneerde leerkracht leest op vrijwillige basis
extra met deze kinderen. Terwijl we met z’n allen ons
best doen, verliezen kinderen toch kostbare tijd.”
Drie andere Syrische kinderen wees hij onlangs nog de
deur. “Dat klinkt hard, maar we moesten ergens een
grens trekken. Je kunt wel tegen iedereen zeggen ‘kom
maar’, maar je wilt je werk ook goed doen. Wij kunnen
deze kinderen nu niet bieden wat ze nodig hebben. Ze
spraken geen woord Nederlands en kwamen bij wijze
van spreken net het vliegtuig uit. De leerkrachten heb-
ben al hun handen vol aan de normale verschillen die er
zijn in de groepen. Nog meer specifieke onderwijsbehoef-
ten erbij gaat ten koste van medeleerlingen. We moeten

meteen ‘ja’ als mij wordt gevraagd deze kinderen op te
vangen, maar je moet eerst een aantal zaken overden-
ken. Kinderen die werkelijk geen Nederlands spreken,
dat vraagt nogal wat.” Toch zou hij niet snel tot dezelfde
beslissing als die van De Driekleur zijn gekomen. “Wij
hebben altijd kinderen in de verdrukking opgevangen”,
zegt hij eufemistisch.

Gekkenhuis Marieke Postma van Lowan, de lande-
lijke organisatie ondersteuning onderwijs aan nieuw-
komers, heeft haar handen vol aan de telefoontjes die ze
krijgt vanuit het basisonderwijs. “Steeds meer reguliere
basisscholen nemen asielzoekerskinderen op. Het is een
gekkenhuis, de vraag naar informatie neemt per dag toe.
Nog steeds worden scholen overvallen door een toeloop
van vluchtelingenkinderen. Iedereen is van goede wil,
maar scholen weten vaak niet waar te beginnen. Alle
goede intenties ten spijt, worden er bijvoorbeeld vrijwilli-
gers ingeschakeld of ad hoc beslissingen genomen, maar
dat leidt tot een houtje-touwtje-systeem waarbij je uit-
eindelijk onderwijs onder de maat aan het leveren bent.
Het toegezegde Regieteam Asielzoekerskinderen (waar de
AVS deel van uitmaakt, red.) moet voorkomen dat elke
school het wiel zelf uitvindt en dat good practices wor-
den verspreid.”

‘ j e  k u n t  w e l  t e g e n  i e d e r e e n
z e g g e n ‘ ko m  m a a r ’ ,  m a a r  j e  w i lt
j e w e r k  o o k  g o e d  d o e n ’
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Advertentie

Het Frisse
Scholen ABC

www.ithodaalderop.nl

Voor alle klassen Frisse Scholen een passende
ventilatie-oplossing

Met klasse-ventilatie-oplossingen van Itho Daalderop wordt de luchtkwaliteit in

klaslokalen verbeterd. Klasse-ventilatie-units worden decentraal ingezet en automatisch

per ruimte geregeld op basis van de gewenste CO2-waarde. Voor alle klassen Frisse

Scholen hebben wij een passende oplossing, afhankelijk van de ambitie, het Programma

van Eisen en budget.

Uniek in Nederland is de DCWSi 1000; de nieuwste klasse-ventilatie-unit met nog meer

capaciteit, behoud van comfort en een fluisterstille werking. Hierdoor is bijvoorbeeld

Frisse Scholen B eenvoudig te realiseren. De DCWSi 1000 is er als onderbouw of

2/3 inbouwmodel en beschikt over toegepast anti-geluid en een nieuw ontwikkeld

uitblaaspatroon. Uw leerlingen en leerkrachten werken iedere dag weer in een frisse

klas en presteren beter.

Jan Costa, Bloemendal Bouw:

“Door samenwerking naar
  Frisse scholen B”

“In Amsterdam kregen we de afgelopen zomer opdracht om op bestaande schoollocaties
klasse Frisse Scholen B te halen. Ruim 950m3/h bij maximaal 33 dB(A) en nog extra
energiezuinig ook! Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is dit
gelukt, met het installeren van de nieuwste Itho Daalderop decentrale ventilatie-unit.
Nu werken de juffen, meesters én kinderen in een gezond en fris leerklimaat.”
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26

927665-02_026_29-Oct-15_13:51:11_walter



Het slechtst denkbare is dat kinderen geen goede start
meekrijgen en dat gebeurt nog te vaak, zegt Postma.
Zij vindt het van moed getuigen om als school een keer
‘nee’ te zeggen. “Dat moet voor een directeur verschrik-
kelijk zijn om te doen, want deze kinderen zitten nu wel
ongewenst thuis. Maar hij maakt hiermee een statement
en dwingt beleid en visie af bij zijn schoolbestuur en
gemeente.”

Inspectie Ook als een school ervaring heeft met een
aanbod NT2 aan nieuwkomers, zijn er problemen te tac-
kelen. De aantallen nieuwkomers waarmee scholen nu
te maken hebben zijn ongekend. Er is gebrek aan perso-
neel en tijd en er is ondersteuning nodig op sociaal-emo-
tioneel gebied. Ook de opbrengst- en prestatiegerichte
visie van de inspectie en de overheid is een probleem,
zegt een schoolleider uit het midden van het land die dit
schooljaar elf kinderen uit Syrië en een uit Somalië heeft
geplaatst . “De kinderen drukken uiteindelijk op de Cito-
eindresultaten waardoor we een ‘slechtere school’ gaan
lijken. Dat is vanuit onze onderwijsvisie niet zo’n groot
probleem. Wij kijken naar de doorstroom en vinden dat
elk kind zijn eigen wedstrijd moet winnen. De inspectie
denkt daar echter anders over!”1

Gebrek aan geld en middelen is een veelgehoorde
klacht, ook als aanspraak gemaakt kan worden op extra
financiering. Schoolleider Veraart: “Het blijft onderwijs
ontdaan van alle franje. De gelden zijn misschien net
voldoende om een leerkracht gefinancierd te krijgen.
Hoewel dat door het systeem van de leerlingtellingen
altijd achteraf is. Maar dan heb je nog geen onderwijsas-
sistenten, geen extra begeleiding die de ib’er geeft en
wat doe je met de extra contacten die coördinatoren
hebben met het azc? Allemaal taken die niet worden
vergoed.”

Taalgroepen In Maastricht vangt Veraart sinds
januari kinderen rechtstreeks op uit het azc in aparte
groepen in een leegstaand bijgebouw van de basisschool
en wordt er gewerkt met een aangepast NT2-programma.
Er zijn nu vijf van zulke taalgroepen waar kinderen
een jaar worden opgevangen. Veraart: “We hebben er
bewust voor gekozen niet op elke school een aantal
kinderen te plaatsen. Die versnippering zou betekenen
dat elke school goedwillend, maar deels onwetend bezig
is. We missen nu het voordeel van het taalbad dat kin-
deren te midden van Nederlandse leerlingen krijgen. In
onze taalklassen komt 80 procent van de kinderen uit
Syrië. Ze spreken dus onderling Syrisch. Maar naast het
aanbieden van de taal is het creëren van rust en veilig-
heid en bieden van vertrouwen minstens zo belangrijk.
Vandaaruit kan een kind straks stappen zetten in zijn
eigen leerproces.”

De Maastrichtse leraren zijn geworven uit het eigen
lerarencorps van de stichting en volgen momenteel een
training traumaverwerking. “Kinderen zijn soms moei-
lijk aanspreekbaar. Er is een taalbarrière, maar ze sluiten
zich ook nogal eens op in hun eigen wereld achter hun

charmante glimlach. Ze hebben
ervaren dat ze niet iedereen kunnen
vertrouwen. Zo hebben onze leer-
krachten moeten leren balanceren
tussen hechten en afscheid nemen.
Als leerkracht geef je je helemaal en
wil je een band opbouwen. Afscheid
nemen is daardoor moeilijk en dat
komt nogal eens voor. Zeker als dat
onverwacht gebeurt en er geen tijd
voor is geweest.” _

1 Leerlingen die nog geen vier jaar

in Nederland zijn, tellen niet mee voor

de Cito-eindresultaten.

In Kader Primair 4 (december) is

meer te lezen over het onderwijs aan

vluchtelingenkinderen.

achtergrond

Op De Driekleur in ’s-Gravenzande loopt de enige communicatie met de ouders via de kinderen. “Dat
is verre van ideaal.”

‘ v r i j w i l l i g e r s  i n s c h a k e l e n
e n a d  h o c  b e s l i s s i n g e n  n e m e n
l e i d e n  tot  e e n  h o u t j e - to u w t j e -
s ys t e e m  w a a r b i j  j e  u i t e i n d e l i j k
o n d e r w i j s  o n d e r  d e  m a at
l e v e r t ’
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Scholen ABC

www.ithodaalderop.nl

Voor alle klassen Frisse Scholen een passende
ventilatie-oplossing

Met klasse-ventilatie-oplossingen van Itho Daalderop wordt de luchtkwaliteit in

klaslokalen verbeterd. Klasse-ventilatie-units worden decentraal ingezet en automatisch

per ruimte geregeld op basis van de gewenste CO2-waarde. Voor alle klassen Frisse

Scholen hebben wij een passende oplossing, afhankelijk van de ambitie, het Programma

van Eisen en budget.

Uniek in Nederland is de DCWSi 1000; de nieuwste klasse-ventilatie-unit met nog meer

capaciteit, behoud van comfort en een fluisterstille werking. Hierdoor is bijvoorbeeld

Frisse Scholen B eenvoudig te realiseren. De DCWSi 1000 is er als onderbouw of

2/3 inbouwmodel en beschikt over toegepast anti-geluid en een nieuw ontwikkeld

uitblaaspatroon. Uw leerlingen en leerkrachten werken iedere dag weer in een frisse

klas en presteren beter.

Jan Costa, Bloemendal Bouw:

“Door samenwerking naar
  Frisse scholen B”

“In Amsterdam kregen we de afgelopen zomer opdracht om op bestaande schoollocaties
klasse Frisse Scholen B te halen. Ruim 950m3/h bij maximaal 33 dB(A) en nog extra
energiezuinig ook! Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is dit
gelukt, met het installeren van de nieuwste Itho Daalderop decentrale ventilatie-unit.
Nu werken de juffen, meesters én kinderen in een gezond en fris leerklimaat.”
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s c h o o l l ei d er  pro b eer t  a l l e  pa r t i j en  b i j  el k a a r  t e  h o u d en

Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en	bestuurders zich het hoofd over de kleur

van Zwarte Piet. Schoolbesturen geven hun scholen een richting aan of laten hen vrij. Scholen

kiezen steeds vaker voor een kleine of grote aanpassing van de traditionele zwarte Zwarte Piet.

De sinterklaasviering zal in het hele land veelkleuriger zijn. tekst astrid van de weijenberg

Wessel (11) staat zoekend voor het rek chocoladelet-
ters in de supermarkt. Hoe vindt hij dat Zwarte Piet er
uit moet zien: helemaal zwart, met roetvegen, regen-
boogkleuren of een stroopwafelpiet? “Hij is altijd zwart
geweest. Ik vind dat dat zo moet blijven”, zegt hij.
Sanne (12) vindt dat de kleur van Zwarte Piet vooral een
probleem is van oudere mensen. “Mijn kleine broer-
tje merkte er helemaal niets van toen een Zwarte Piet
alleen maar roetvegen had.” “Maar het is onze traditie”,
werpt Lorenzo (12) tegen. “Daar moeten mensen zich
dan maar overheen zetten”, zegt Lobke (12) die voor ver-
andering is. “Ja, maar met vegen herkennen kinderen
hun buurmeisje als die voor Zwarte Piet speelt”, vindt
Dewi (11).
“Kinderen zeggen wat hun ouders zeggen”, zegt direc-
teur Karin van der Berg van de Godfried Bomansschool
in Rijswijk. “Dat geldt voor alles en dat is logisch. Je
hoort de ouders praten via de kinderen.” De Godfried
Bomansschool bevindt zich midden in de zwartepie-
tendiscussie. De lokale partij Beter voor Rijswijk heeft

achtergrond

aangekondigd dat ze leerlingen van de school zwart
wil gaan schminken uit protest tegen het beleid van de
Haagse basisscholen. Die besloten namelijk gezamenlijk
dat ze overgaan op een neutrale versie van Zwarte Piet,
zonder discriminerende kenmerken. Die gezamenlijk-
heid is bijzonder. Den Haag is voor zover bekend de eer-
ste stad waar alle scholen zich achter dit beleid scharen.
De Godfried Bomansschool zit niet te wachten op acties
van politieke partijen. “De situatie is heel precair”, zegt
Van der Berg. “Daarom wil ik er nu ook niet te veel over
zeggen. We proberen alles in goede banen te leiden. En
dat is natuurlijk waar het voor de schoolleider altijd om
draait: alle partijen bij elkaar houden en proberen weg
te blijven bij de emoties van ouders.”
De Haagse scholen stappen binnen drie jaar volledig over
op een neutrale Piet. “Scholen mogen zelf beslissen of
ze nu al helemaal stoppen met de klassieke Zwarte Piet
of dat ze dat geleidelijk doen”, zegt bestuursvoorzitter
Gerard van Drielen van de Stichting Christelijk Onder-
wijs Haaglanden in het AD. Maar ze zijn wel verplicht

Zwarte Piet vooral
probleem volwassenen
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s c h o o l l ei d er  pro b eer t  a l l e  pa r t i j en  b i j  el k a a r  t e  h o u d en

Kroonen wel wat in. “Het Sinterklaasjournaal is in Neder-
land tamelijk leidend en wordt ook bij ons op school beke-
ken en gevolgd. Als die regenboogpieten hebben of Pieten
met vegen dan moeten wij daar natuurlijk bij aansluiten.
Het zal dan opnieuw onderwerp van gesprek zijn bij de
werkgroep en wij zullen dan onze wensen kenbaar maken
aan de sportclub.”
In Groningen bij de openbare scholen van O2G2 kiezen
wel alle scholen dezelfde lijn. Schooldirecteuren hebben
samen gekozen voor een kleurrijke sinterklaasviering.
Woordvoerder Joyce Dekker vindt dat dit standpunt goed
past bij het karakter van het openbaar onderwijs in Gro-
ningen. “Wij hebben een heel divers leerlingen-, ouder- en
leerkrachtenbestand. We houden zoveel mogelijk rekening
met al die verschillende achtergronden en hebben daar
respect voor.” Kleurrijk houdt voor O2G2 in dat zwart
mag, maar dan zonder de stereotiepe zwartepietkenmer-
ken als volle rode lippen, zwart kroeshaar en gouden
oorring. En het pietencorps is ook niet alleen maar zwart.
”Het geheel moet straks een echt kleurrijke uitstraling
hebben.” Net als diverse andere scholen verwijst O2G2 in
haar persbericht naar de recente uitspraken van het Colle-
ge van de Rechten van de Mens, de Rechtbank Amsterdam
en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties.

“De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral
een probleem van de volwassenen”, zegt psycholoog Gerrit
Breeuwsma van de Universiteit Groningen in De Telegraaf.
Cabaretier Arjen Lubach zegt het in Zondag met Lubach
zo: “Het belangrijkste is dat Sinterklaas blijft wat het is.
Een leuk feest voor volwassenen.” _

de komende sinterklaasviering in elk geval al een van de
discriminerende kenmerken te schrappen.
Bij lang niet alle scholen is de zwartepietendiscussie een
echte discussie. “Bij ons leeft het niet of nog niet echt”,
zegt Pim van Kampen, bestuursvoorzitter van Nobego,
stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord-Beveland en
Goes. “Vorig jaar alleen omdat de media erover bericht-
ten. Wij hebben in het directeurenoverleg in ieder geval
besloten dat iedere school zelf beslist hoe Sinterklaas
gevierd gaat worden. Dat is een kwestie van overleg
met het team en met de oudergeleding. Daar worden de
afspraken gemaakt. Zij moeten er samen uitkomen. Wij
willen er pragmatisch mee omgaan. Op een dorpsschool
in Noord-Beveland kan het namelijk heel anders liggen
dan in Goes, dat meer multicultureel is. Ik kan me voor-
stellen dat daar groene, blauwe en Pieten in alle kleuren
van de regenboog zullen zijn. Voor kinderen maakt
het helemaal niets uit welke kleur Zwarte Piet heeft.
Voorop blijft staan dat het een kinderfeest is en dat moet
zo blijven.”

Ontspannen en respectvol
Anita Kroonen van de St. Plechelmusschool in Hengelo
heeft van haar bestuur, de Dr. Schaepmanstichting, per
brief de vrije opdracht om op een respectvolle en ont-
spannen manier met Zwarte Piet om te gaan. Dat is het
uitgangspunt, omdat ‘elke school een discriminatievrije
en respectvolle omgeving moet zijn. Als zwart schminken
door een deel van de leerlingen, ouders of personeelsle-
den wordt beschouwd als respectloos of discriminerend
‘kan de school besluiten om Piet geen of een andere
kleur te geven’, schrijft bestuursvoorzitter Hans Timmen
aan de schooldirecteuren.

Kroonens OR, MR en het team hebben laten weten voor
het traditionele sinterklaasfeest te willen gaan. “Zwarte
Piet blijft dus in principe bruin of zwart bij ons. En dat is
van het roet uit de schoorsteen en heeft niets te maken
met het slavernijverleden. Piet is voor kinderen de grapjes-
maker die Sint helpt, omdat hij zo oud is.”
“Vorig jaar is het ook besproken in de diverse geledingen,
maar is er geen enkele discussie geweest”, vertelt ze. De
werkgroep Sinterklaas organiseert samen met de ouder-
raad het sinterklaasfeest. Sint en Pieten worden ingehuurd
bij de plaatselijke sportclub. “Altijd keurig verzorgd. Vorig
jaar was dat voor het eerst een meisjespiet met staartjes.”
Een ouder uit de medezeggenschapsraad van de St. Ple-
chelmusschool kwam met het voorstel dat de school zich
conformeert aan wat landelijk gaat gebeuren. Daar ziet

Schoolbestuurder Pim van Kampen: “Wij hebben in het
directeurenoverleg besloten dat iedere school zelf beslist hoe
Sinterklaas gevierd gaat worden.”

‘ h e t  s i n t e r k l a a s j o u r n a a l  i s
ta m e l i j k  l e i d e n d .  d a a r  m o e t e n
w i j  b i j  a a n s l u i t e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema,

woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.

politieke column

het korte geheugen
van de politiek
Ik zal u vertellen hoe ik het eerste

gesprek ervaren heb met het Platform

Onderwijs2032. Enkele mensen van het

platform kwamen met voorzitter Paul

Schnabel verslag doen van de eerste vorde-

ringen in het traject. Ik had al twijfels over

de ideeënarmoede van het onderwijsveld en

de bewindspersonen. Waarom anders een

prijsvraag uitschrijven over het onderwijs

in de toekomst? Een prijsvraag waaraan

iedereen mag meedoen. En dat op het

onderwijsterrein, waar al zoveel drukte is

met vakbonden, een lerarencoöperatie,

sectorkoepels, een Onderwijsraad en

studentenorganisaties die over alles in

onderwijsland gehoord, gelezen en gezien

willen worden.

Maar dat was niet het ergste. Mijn grote

schrik kwam toen de voorzitter van het

platform de ideeën van alle stakeholders

ontvouwde. Zelden hoorde ik zoveel open

deuren. Wist u bijvoorbeeld dat ict de

komende jaren een grote rol gaat spelen

in het onderwijs? Joh! En wist u dat er veel

meer maatwerk moet worden geleverd?

Dat de opdeling in vakken best weleens

achterhaald kan zijn? En dat toetsen en

testen leidt tot het perfide teaching to the

test – iets wat ik vroeger ‘oefenen voor het

examen’ noemde en dat door mijn leerlin-

gen erg werd gewaardeerd omdat het ze

vertrouwen gaf en routine bood.

Maar het kan nog erger. De voorzitter kwam

met het inzicht dat Kennis – ik schrijf dat

met opzet met een grote K – er niet zoveel

meer toe deed. Waar had ik dat eerder

gehoord? O ja, bij de introductie van het

competentieonderwijs. Want alles is op te

zoeken. Op Google!

Pas vijf jaar ben ik volksvertegenwoordiger.

Toch kan het in de politiek dus gebeuren dat

na zo’n korte tijd trends en hypes voor de

tweede of zelfs derde keer langskomen.

Intussen is tijdens Rutte I door CDA, VVD en

PVV het competentieonderwijs ontmaskerd

als een bezuinigingsoperatie die managers

een excuus bood om zeventig leerlingen

in een grote zaal vol computers te prop-

pen en ze daar hun geïndividualiseerde,

eenzame leertraject te laten afvinken.

Zo werd er ‘maatwerk voor allen’ geleverd.

En nu komen de onderwijs’vernieuwers’

weer tevoorschijn. Met dezelfde ideeën als

altijd. Net nu we het competentieonderwijs,

Iederwijs en het iPad-onderwijs dachten de

wind uit de zeilen te nemen, komt daar de

volgende commissie met dezelfde platitu-

des die sinds 1968 de kop opsteken. Wel

heel mooi verwoord dit keer door de huidige

voorzitter. Tongue in cheek en high brow,

zoals geen andere voorzitter in Nederland

dat kan. En zonder een enkel oogcontact

te maken met mij als vragensteller namens

de PVV. Ik vroeg hem of er niet meer

aandacht zou moeten zijn voor integratie

en assimilatie en voor het onderwijzen van

onze Westerse verworvenheden in plaats

van het aanbieden van Engels aan kleuters.

Erg duidelijk was het antwoord niet.

Jammer dat dit platform is opgericht.

Jammer ook dat er alweer een onderwijs-

gremium in het leven is geroepen dat

verder bijdraagt aan de politisering van het

onderwijsveld. Den Besten van de PO-Raad,

Rosenmöller van de VO-raad, De Graaff

van de Vereniging Hogescholen: allemaal

(linkse) ex-politici. Een monocultureel

gezelschap dat de multicultuur predikt.

En daar komt D66’er Paul Schnabel nu bij

als voorzitter van het prestigieuze Platform

Onderwijs 2032. Ik blijf de verrichtingen

van het platform volgen. Maar van de zijlijn.

Ik heb genoeg gehoord en gezien. In 2032

gaan we zien hoe de wereld er dan uitziet.

Ik heb een vermoeden. En dat stemt niet

vrolijk. _

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

Foto: Jeroen van der Meyde

m i j n  g r ot e  s c h r i k  k w a m  to e n  p l at fo r m
o n d e r w i j s 2 0 3 2  d e  i d e e ë n  v a n  a l l e  s ta k e 
h o l d e r s  o n t vo u w d e .  z e l d e n  h o o r d e  i k
z o v e e l o p e n  d e u r e n
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Van de AVS

Wat is er veranderd bij het toekennen van ouderschapsverlof?

tekst jan stuijver

Enkele bepalingen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn per

1 januari 2015 gewijzigd. Daarmee wil de regering het gebruik

van verlofrechten en de mogelijkheid van aanpassing van de

arbeidsduur verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en

werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van

verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden. Over de

wijzigingen bij het bevallings en ouderschapsverlof krijgt de AVS

Helpdesk veel vragen.

Ouderschapsverlof
Bij de inwerkingtreding van de 40urige werkweek uit de CAO PO

(uiterlijk 1 augustus 2015) zijn de bepalingen over ouderschaps

verlof gewijzigd. Naast de bepalingen in de CAO PO 20142015

gelden de regels van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Wettelijk gezien hebben medewerkers recht op 26 maal de arbeids

duur per week aan ouderschapsverlof. Voor een fulltime medewer

ker komt dit neer op 26 x 40 (1.040 uur) verlof. Voor deeltijders

geldt dit naar rato. De hoeveelheid betaald ouderschapsverlof

(415 uur) blijft ongewijzigd. De woensdag wordt als acht uur

gerekend conform de CAO PO 20142015. We denken niet meer in

lesuren maar in werkuren.

Ouders hebben een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname

van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee

krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee dagen – meer

mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun

kind. De eis dat men een jaar in dienst moet zijn bij de werkgever

voor het aanvragen van ouderschapsverlof vervalt.

Het is mogelijk af te wijken van de standaardverdeling (artikel 6:2,

lid 4):

• De werknemer kan ook minder uren per week verlof opnemen dan

de helft van de normale werkweek. Het verlof duurt dan langer

dan zes maanden. Denk hierbij aan ouders die één dag per week

een papa of mamadag willen opnemen.

• Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer juist meer verlof wil

dan de standaardverdeling aangeeft, dus meer uren per week

dan de helft van de normale werkweek. Zelfs fulltime verlof is in

principe mogelijk. Natuurlijk alleen als beide partijen het hierover

eens zijn.

• Werkgever en werknemer kunnen het verlof ook in twee of drie

delen van tenminste een maand opsplitsen.

De werkgever kan alle vormen buiten de standaardverdeling

weigeren. Dit moet dan wel op grond van ‘zwaarwegende bedrijfs

of dienstbelangen’ gemotiveerd kunnen worden.

Compensatie vakantieverlof bij bevalling
Als er in een schoolvakantie sprake is van zwangerschaps/

bevallingsverlof dan dient dit buiten de vakanties gecompen

seerd te worden. In artikel 4:29 en 5:31 van het reglement van

het Participatiefonds wordt verwezen naar het gecompenseerd

vakantieverlof van maximaal drie weken. Het bestuur van het

Participatiefonds heeft besloten dat het gecompenseerd vakantie

verlof wordt uitgebreid. Een werkgever kan een vergoedingsverzoek

indienen wanneer een tijdelijk dienstverband door eerder genoten

zwangerschaps/bevallingsverlof niet wordt voortgezet. De termijn

van drie weken is vanaf 1 augustus 2015 niet langer van toepassing.

Vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer

die het vakantieverlof – dat is samengevallen met het zwanger

schaps en bevallingsverlof – opnieuw opneemt, kunnen worden

ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of

5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle

schoolvakanties, niet alleen de zomervakantie.

Als het einde van de vervanging leidt tot werkloosheid telt deze

vervanging ook mee. Het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken

in te dienen voor de kosten van de WW.

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

‘ u  h e e f t  m i j  u i t s t e k e n d  g e h o l p e n
o m  e e n  vo lg e n d e  s ta p  t e  z e t t e n ’

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 0302361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

De AVS Helpdesk is op zoek naar een enthousiaste
collega-adviseur, zie de vacature op pagina 44.
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a v s  i n  d e  p e r s

Engels in groep 1, ‘vaste’
meivakantie en jonge leraren

Het Platform Onderwijs2032 lanceerde op 1 oktober haar eerste

visie op een toekomstbestendig curriculum. Verplicht Engels leren

vanaf groep 1 is een van de speerpunten. AVS-voorzitter Petra van

Haren reageerde naar aanleiding hiervan bij BNR Nieuwsradio op de

stelling ‘Kleuters zijn heel goed in staat tegelijkertijd Nederlands

en Engels te leren’. Van Haren is het daarmee eens. “Meerdere talen

leren heeft een positief effect op het taalcentrum in het brein van

een kind. In het kader van doorlopende leerlijnen in het po en vo

is het goed om meertaligheid te integreren in andere vakken. Het

onderwijs kan deze ontwikkelingen aan, mits daar professionalise-

ring voor leraren en schoolleiders tegenover staat.”

Landelijke dagbladen en online-uitingen besteedden medio oktober

aandacht aan de felle reactie van de AVS op de plannen van OCW

om twee vaste weken meivakantie aan te wijzen. “Laat de autono-

mie aan het veld”, zegt AVS-voorzitter Van Haren. Dat de overheid

meer wil vastleggen met betrekking tot vakanties is volgens de AVS

in strijd met de regeldrukagenda, die onder andere bedoeld is om

belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen.

Eind oktober nuanceerde Van Haren tegenover het ANP de kritiek

dat het geld voor jonge leraren in het basisonderwijs alleen gebruikt

wordt om financiële gaten te dichten (zie ook pagina 3).

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

Schoolleidersregister PO On Tour:
laatste bijeenkomst in Assen

Drie van de vier bijeenkomsten van het Schoolleidersregister

On Tour hebben inmiddels plaatsgevonden. Schoolleiders krijgen

informatie over SRPO-gecertificeerde trainingen en opleidingen,

waaronder die van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Via informele speeddates en flitssessies komt het professionalise-

ringsaanbod van verschillende aanbieders aan de orde. De laatste

van deze bijeenkomstenserie is op 12 november in Assen.

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

registerpoontour. Zie pagina 37 voor het door SRPO gecertificeerde

professionaliseringsaanbod van de AVS.

Flitssessie en speeddaten op de bijeenkomst in Rotterdam

o n d e r w i j s p o o r t 1 2 n o v e m b e r

‘Leraar en school op weg
naar 2032’

De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag-
middag 12 november in Nieuwspoort Den Haag een debat
tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden over
onderwijs voor de toekomst.

Er wordt op dit moment een

breed maatschappelijk debat

gevoerd over wat voor onderwijs

leerlingen nu nodig hebben om

klaar te zijn voor de toekomst.

Platform Onderwijs2032 heeft

onlangs zijn hoofdlijnadvies

gepresenteerd. Eind dit jaar zal het platform het definitieve advies

aanbieden aan het kabinet. Het advies heeft naar verwachting grote

impact en doet een beroep op de innovatiekracht van de scholen.

Wat gaat dit advies veranderen aan de rol van de leraar en aan de

rol en inrichting van de school? Curriculair leiderschap, wat vraagt

dat van de leraar en de schoolleider? Wat betekent het nieuwe cur-

riculum voor de school en voor de omgeving?

Het debat, onder leiding van Boris van der Ham, begint om 16.30 uur

(inloop vanaf 16 uur) en duurt tot circa 18 uur. Na afloop kunnen

aanwezigen napraten met een hapje en een drankje.

Aanmelden: www.onderwijspoort.org

Foto: Jelle IJntema

AVS-voorzitter Petra van Haren (links) was juryvoorzitter van de
Museumeducatieprijs 2015. Deze werd gewonnen door het Kröller-Müller
Museum voor het basisschoolprogramma ‘Elke dag kunst’ (zie ook
pagina 20). De prijs, die samenwerking tussen basisscholen en musea
stimuleert, werd op 14 oktober 2015 voor het eerst uitgereikt in het
Tropenmuseum. Coördinator educatie Herman Tibosch nam de prijs
in ontvangst van Marjan Hammersma (OCW).
Foto: Bibi Veth/Visualstoryteller.nl
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GECERTIFICEERD voor
SCHOOLLEIDERSREGISTER PO

Laatste opleidingsplaatsen november
VERBINDEN EN VERANDEREN IN DE SCHOOL

lata Onderwijsacademie
4 blokkenvan 2 dagen

Transactionele Analyse

www.plataonderwijsacademie.nl
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Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

kanjertraining.nl
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Nieuwe scholen stichten
Naar aanleiding van de notitie ‘Meer ruimte voor nieuwe
scholen’ was een medewerker van het ministerie van
Onderwijs op 25 september te gast bij een bijeenkomst
van de AVS-commissie Onderwijs, om te bespreken hoe
schoolleiders tegen de voorstellen uit de notitie aankijken.
Ook Passend onderwijs, krimp, museumeducatie, de
40-urige werkweek en WWZ stonden op de agenda.

De commissie Onderwijs van de AVS, versterkt met twee nieuwe

leden, is positief over het loslaten van richting als oprichtingscri-

terium en ook over de manier waarop het onderwijsveld betrokken

wordt. Daadwerkelijke belangstelling en de vraag van ouders zijn de

nieuwe criteria. Deze moeten objectief onderzocht worden, waarna

er een sterk en duidelijk startdocument kan worden overlegd. De

commissieleden vragen zich wel af of het stichten van scholen echt

zoveel makkelijker wordt. Het tijdspad dat ermee gepaard gaat,

lijkt niet korter te worden. En een objectief onderzoek brengt hoge

kosten met zich mee.

Publicaties en de AVS-peiling over Passend onderwijs doen de com-

missie Onderwijs inzien dat niet alles goed gaat op dit vlak. Veel

gaat echter wel goed. De commissie mist die aandacht en positieve

berichtgeving daarover.

Ten aanzien van leerlingendaling adviseert de AVS-commissie:

“Krimp kun je niet oplossen, je moet er constructief mee omgaan.

Heb oog voor samenwerking en creatieve oplossingen om scholen

in kleinere kernen te behouden. Stel behoud hiervan en van onder-

wijskundige concepten boven de absolute grootte, en maak proble-

men op dit gebied regionaal bespreekbaar. Bijvoorbeeld door het

samengaan van openbaar en bijzonder onderwijs of het oprichten

van personele unies.”

Met betrekking tot de handhaving van de 40-urige werkweek signa-

leert de commissie zeer diverse geluiden. Scholen en teams zoeken

naar oplossingen. Oude patronen loslaten is noodzakelijk maar

moeilijk. Good practices verzamelen en delen is gewenst.

Zorgen zijn er nog over de uitgestelde maatregel met betrekking tot

de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de nieuwe regelgeving tijde-

lijke contracten. De commissie adviseert de AVS om onmiddellijk

aan de slag te gaan met het vinden van oplossingen. Want een jaar

is snel om. De commissie vindt dat het voorstel losgekoppeld moet

worden van kortdurende vervangingen, maar zeker niet van langdu-

rige vervangingen en aanstellingen van jonge leraren.

Op verzoek van de Taskforce Museumeducatie deed de commissie in

een informeel overleg met enkele leden ervan suggesties om goede

lespakketten en leskisten te maken, alsmede het ontwikkelen van

leerlijnen: waar sluit je bij aan, welke subsidies kunnen worden

ingezet? Naast de interne cultuurcoördinator heeft de schoolleider

hier ook een grote verantwoordelijkheid in. De commissie Onderwijs

van de AVS vindt dat het aan de musea is om de interactie met scho-

len aan te gaan (zie ook pagina 20).

a v s  v o o r d e e l

Staples Advantage nieuwe AVS
Voordeelpartner

Staples Advantage is per september 2015 als nieuwe
partner binnen AVS Voordeel van start gegaan. Samen met
de AVS heeft Staples Advantage een inkoopoplossing op
maat ontwikkeld.

Staples is totaalleverancier van kantoorproducten en biedt een

compleet assortiment producten en oplossingen op maat aan om in

de behoeften van schoolorganisaties te voorzien. Naast kantoorarti-

kelen, papier en computertoebehoren levert Staples ook presenta-

tiemiddelen, hygiëne- en cateringproducten, hardware, meubilair en

printmanagementoplossingen.

De inkoopoplossing van Staples biedt speciale prijzen, eigen

accountmanagement en een compleet assortiment producten en

diensten tegen de laagste totale kosten. De betrokkenheid bij

Staples-klanten wordt uitgedrukt in de belofte van hun merk: ‘We

make buying office products easy’. Door het online one-stop-con-

cept, besparen afnemers (AVS-leden) tijd en energie, zodat zij zich

op hun kerntaken kunnen richten. Wie nu klant wordt, profiteert

direct van alle voordelen:

• speciale en concurrerende prijzen

• groot assortiment

• eenvoudig online bestellen

• snelle en gratis levering

• hoge kwaliteit

• korting van 40 procent.

Aanmelden: www.avsvoordeel.nl/schoolvoordeel/staplesadvantage

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact

op met accountmanager Kevin Rijnvis, tel. 06-53287222,

kevin.rijnvis@staples.com

Vijftien Chinese schoolleiders waren half oktober te gast bij de AVS.
Na een welkom en introductie over de AVS door voorzitter Petra van
Haren, zijn de Chinezen geïnformeerd over het Nederlandse en Duitse
onderwijs, de Europese schoolleidersvereniging ESHA en ontwikkelingen
rond het thema Leiderschap.
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op
 met de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
December 2015 en januari 2016
Opleiding / leergang / training / masterclass (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

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

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

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

• Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school:

van moetisme naar moreel besef** (po en vo) 10 december Jan Jutten

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

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum – IKC** (po) 12 januari Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Middenkader (po) 13 januari Bob Ravelli

• Meesterlijk coachen*** (po en vo) 13 en 28 januari Tom Roetert

• Masterclass Opbrengstgericht Passend onderwijs** (po) 13 januari Menno van Hasselt, Wijnand Gijzen

• Geluk voor leidinggevenden*** (po) 13 januari Clara den Boer

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 14 januari Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 14 januari Ruud de Sain

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 15 januari Erno Eskens en Dick Middelhoek

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 20 januari Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 20 januari Tom Roetert

• Leergang Professioneel bestuurder (po) 21 januari Vera Ruitenberg

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 21 januari Tom Roetert

• Diferenci, de wereld van verschillen *** (po en vo) 21 januari Angelique Janssen

• Bouwen aan een lerende school – Werken met de vijf disciplines

in de dagelijkse praktijk** (po en vo) 22 januari Jan Jutten

• Leergang Strategische communicatie & PR** (po) 26 januari Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 27 januari Jan Stuijver

• Loopbaanbezinning*** (po en vo) 27 januari Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school** (po en vo) 28 januari Jan Jutten

• Professioneel kapitaal en uplifting leadership: opwaartse kracht in de school** (po en vo) 29 januari Jan Jutten

(onder voorbehoud)

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

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

of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg,

programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via

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

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

het land om schoolleiders te informeren over registreren, her-

registreren en de professionaliseringsthema’s. Ze krijgen onder

andere zicht op het aanbod van gecertificeerde trainingen en

opleidingen, waaronder dat van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap. De laatste bijeenkomst is op 12 november aan-

staande in Assen. Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

agenda/schoolleidersregisterpoontour
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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.

leergang: 1 tweedaagse, 5 eendaagsen

Oriëntatie op bestuurlijk
leiderschap
Schoolleiders Marja in der Maur en Henny van den
Berg oriënteerden zich het afgelopen half jaar op een
bestuurlijke rol in het onderwijs als volgende stap in
hun carrière. Een van de onderdelen van de leergang is
vier dagen in de praktijk meelopen met een onderwijs
bestuurder buiten de eigen organisatie.

tekst winnie lafeber

Marja in der Maur-Cunnen, directeur van kbs

Aventurijn in Houten: “Deze leergang heeft me

meer gebracht dan ik had verwacht. Ik vond het een

‘oriëntatie plus’, vanwege de diepgang. Tijdens het

meelopen met een bestuurder heb ik veel geleerd

over de dagelijkse gang van zaken en de uitdagin-

gen waar je voor staat. Ik weet nu beter welke rol van nature bij

me past, waar mijn drive ligt en waar nog een uitdaging. De functie

van bestuurder zou bij me kunnen passen. In welke vorm is nog de

vraag. Of ik het op dit moment al ambieer, weet ik nog niet. Over

een paar maanden komen we weer bij elkaar met alle leergangdeel-

nemers. En we hebben een app-groep, dus sparren kan altijd! De

leergang is een aanrader als je wilt weten of bestuurder zijn iets

voor je is.”

Henny van den Berg, directeur van brede cluster3-

voorziening Olivijn in Almere: “Ik ben de leergang

gaan volgen om me te oriënteren op mijn eigen

perspectief op de middellange termijn, maar ook

omdat ik wilde weten wat ik van mijn bestuurder

kan verwachten, de andere kant dus. Ik kan nu met

meer afstand naar mijn eigen organisatie kijken. Elementen van

de bestuurlijke rol kan ik ook in mijn huidige functie al uitoefenen.

Je kunt door de leergang dus eveneens groeien in je rol als school-

directeur. Het is een evenwichtig pakket, waar voor iedereen wat

te halen is. De stage vond ik heel waardevol, omdat je dan de the-

oretische kennis en de rollen in de praktijk kunt spiegelen. Je gaat

nadenken over hoe je die rollen zelf zou invullen als je bestuurder

zou zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik het kan, maar of en wanneer

zal de toekomst uitwijzen.”

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren,

clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren, interim-managers

die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol.

Data: 4 en 5 februari, 10 maart, 12 april, 2 juni, 30 juni,

15 september 2016

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

Bent u al onderwijsbestuurder? Kijk dan eens wat de leergang

Professioneel bestuurder van het AVS Centrum Educatief leider-

schap u te bieden heeft. www.avs.nl/cel/pb

opleidingen en leergangen
avs centrum educatief leiderschap
gecertificeerd

Alle ingediende verzoeken van het professionalise
ringsaanbod van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap zijn gehonoreerd door het
Schoolleidersregister PO.

Het betreft de volgende opleidingen en leergangen:

Basisregistratie
• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Herregistratie
• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

• Leergang Interim-management

• Leergang Bildung voor schoolleiders

• Leergang Strategische communicatie & PR

• Leergang Persoonlijk leiderschap

• Leergang Action Learning

Meer informatie, zoals voor welke professionaliserings-

thema’s deze leergangen dekkend zijn bevonden, staat

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

(trainingen, masterclasses) is ten behoeve van de

herregistratie merendeels gecertificeerd voor formeel of

informeel leren.
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training: 3 tweedaagsen

Meesterlijk coachen
Aan bod komen het coachen van

‘moeilijke mensen’ (afhankelijk,

manipulatief, introvert), team

coaching (vanuit systeemdenken en groepsdynamica, bij

vernieuwingen) en nieuw gereedschap voor de coachkist (omgaan

met eigen blokkades en valkuilen). Ook nieuwe technieken als

provocatief coachen, conflictcoachen en coachen op enneagrammen

komen aan de orde. Deelnemers boeken resultaat op objectieve

waarneming, waardevrije vraagstelling en beweging en groei vanuit

toegenomen eigenaarschap.

Doelgroep: iedereen die coacht of wil gaan coachen in het po of vo

(goed vervolg op en verdieping van de training competentiegericht

coachen)

Data: 13 en 14 januari, 28 en 29 januari, 5 en 6 april 2016

eendaagse training

Geluk voor leidinggevenden
Omvat de nieuwste inzichten over

geluk, die deelnemers kunnen

vertalen naar de praktijk en toe

passen in het aansturen van een team: sturen op geluk. Trainer

Clara den Boer, psychologe en veranderkundige: “Vanuit de weten

schap is steeds meer bekend over geluk, mentaal vermogen en hoe

je dit kunt bevorderen. Als je leert om deze inzichten toe te passen,

maak je niet alleen je team, maar ook jezelf gelukkiger.” Den Boer

ontwikkelde ook een wetenschappelijk onderbouwd programma

van zeven gelukslessen voor groep 7 en 8.

Doelgroep: leidinggevenden in het po

Data: 13 januari of 7 juni 2016

eendaagse training

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

Hoe houd je als schooldirecteur

regie op het bezoek van de

inspecteur? Hoe bereid je het

bezoek goed voor samen met je team? En hoe zorg je voor een

effectieve informatieuitwisseling daarover met het bestuur en ga

je om met het uiteindelijke inspectierapport? Effectief communi

ceren met de onderwijsinspecteur komt aan bod, evenals de relatie

met zelfevaluatie in de school en wijzigingen in de werkwijze van

de inspectie (verschillende toetsingskaders).

Doelgroep: directeuren, schoolleiders, ib’ers po en vo

Data: 27 januari, 16 maart of 23 juni 2016

eendaagse

Zelfevaluatie in de school
De inspectie gaat in het toezicht

steeds meer uit van zelfevaluatie

door schoolbesturen en scholen,

een planmatige activiteit. ‘In hoeverre is een school de school die

zij wil zijn of zegt te zijn?’ is een belangrijke vraag voor kwaliteits

beleid, positionering en strategische keuzes. Met onder andere

aandacht voor meervoudige publieke verantwoording, vormen van

zelfevaluatie (zoals collegiale visitatie), opbrengsten, de relatie met

het schoolplan en de jaarplancyclus, en ouderbetrokkenheid.

Doelgroep: directeuren po en vo

Datum: 2 juni 2015

minileergang: 6 eendaagsen

Opbrengstgericht leiderschap
Diverse elementen van leiderschap

hebben een positief effect op het

verbeteren van de kwaliteit van het

onderwijs en het verhogen van

leeropbrengsten. Opbrengstgerichte leiders creëren als

systeemdenkers in actie een context waarin leraren zich

voortdurend ontwikkelen. Hoe doen ze dat?

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie

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

ambities hebben richting leiderschap.

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

en 12 mei 2016 (serie 2)

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Interim-management
Interimmanager zijn vergt specifieke

kwaliteiten op het gebied van inhoud,

ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn

eigenschappen als integriteit, zorg

vuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang.

Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende

nabijheid om mensen te bewegen, is belangrijk. Welke competen

ties hebben interimmanagers nodig (de drie C’s) om organisatie

veranderingen aan te sturen?

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunctdirecteuren en interimmanagers die een volgende stap

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor

interimmanagement.

Data: 21 januari, 22 januari, 11 maart, 27 mei, 15 en 16 september,

3 en 4 november 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/im
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zesdaagse training | werken met de 5 disciplines in de dagelijkse praktijk

Bouwen aan een lerende school
Overleven hangt af van het vermogen tot aanpassen, zei
Darwin al. Net als bedrijven die niet ‘naar buiten kijken’
zo failliet zijn, krijgen scholen die niet meebewegen met
veranderingen in de samenleving te maken met burnouts
en moetisme. Tenzij je je school verandert in een lerende
organisatie.

tekst vanja de groot

”Een lerende school is een school waarin mensen niet willen

doen wat werkt, maar samen leren doen wat ertoe doet”, vertelt

Jan Jutten van Natuurlijk leren. Hij verzorgt de training ‘Bouwen

aan een lerende school’ in samenwerking met het AVS Centrum

Educatief Leiderschap. Jutten leert (aankomend) leidinggevenden

de vijf disciplines van Peter Senge – gezamenlijke visie, persoonlijk

meesterschap, mentale modellen, teamleren, systeemdenken – in

samenhang toe te passen. Ze maken kennis met werkvormen,

interventies en acties die ze kunnen ondernemen om van een school

een lerende organisatie te maken. “Vooral de vijfde discipline, het

systeemdenken, is erg belangrijk. Relaties in het grote geheel zien,

is de hefboom voor een lerende school: begrijpen voor je ingrijpt.

Als je de samenhang ziet, voelt niet ieder los brokje als ‘weer iets

dat erbij komt’.” Leidinggevenden die het leren van en met elkaar

willen stimuleren, moeten voortdurend bezig zijn met het verbinden

van leraren; sociaal kapitaal ontwikkelen. “Samen lessen voorberei-

den, cursusstof delen, data bespreken. Use the group to change the

group.”

Actualiteit Adri Trommel, directeur-bestuurder van twee basis-

scholen op Goeree-Overflakkee, volgde de training van Jutten vorig

schooljaar. Voor hem is een lerende school een plek waar iedereen

leert van iedereen: leerlingen, team, schoolleider, ouders. Jutten:

“De vijf disciplines zijn overal toepasbaar, zowel in de klas, in het

team als op bovenschools niveau.” Een van de dingen die Trommel

meteen toepaste was het beter volgen van de actualiteit. “Wat

gebeurt er buiten en wat betekent dat voor binnen? Systeemdenken

heeft onze blik op begrijpend lezen veranderd.” Jutten: “Waak

ervoor dat je niet nadenkt over morgen met de beelden van giste-

ren. De auto zou er ook niet zijn geweest als men alleen maar had

gedacht aan een sneller paard.” Directeur-bestuurder Trommel heeft

de vijf disciplines van de lerende school verwerkt in het schoolplan.

Inmiddels zijn een gezamenlijke visie, missie en schoolkernwaarden

geformuleerd. “Je merkt dat je vaak te snel naar de uitvoerende

fase streeft, zonder je eerst goed af te vragen wat je als school pre-

cies wil bereiken. Dan ligt het gevaar op de loer dat je dingen niet

afmaakt, dat ze verwateren, dat niet het hele team erachter staat.

Het gaat om delen en uitwisselen om tot een gezamenlijke ambitie

te komen, en die met elkaar vormgeven.”

Jutten nodigt deelnemers van de training uit om tussen de bij-

eenkomsten door dingen uit te proberen. Om vervolgens aan het

begin van elke trainingsdag ervaringen uit te wisselen met mede-

cursisten. Zo vroeg Trommel zijn leraren waarom ze hun lokaal op

een bepaalde manier hadden ingericht: welk mentaal model zit daar

onder? “Het kan zijn dat je als leraar onbewust niet het kind, maar

jezelf centraal stelt. Daar kan een drang naar klassikale controle

achter zitten of het argument van een moeilijke groep ‘die toch niet

kan samenwerken’. We zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan.

Dat leidt tot nieuwe inzichten.”

Lampjes “Het waren zes fantastische dagen”, vat Trommel

de training samen. “We bleven soms zelfs langer doorgaan dan

gepland omdat Jutten zo’n inspirerend verhaal heeft. Er is continu

verbinding met de praktijk. Dat maakt de toepasbaarheid erg groot.

Sommige zaken zijn zo simpel dat je denkt: waarom ben ik daar

zelf niet opgekomen? Dan merk je pas goed hoe vast je zit in een

bestaande structuur, in je vak, je school.” In de route op weg naar

een lerende organisatie zit Trommel ongeveer halverwege, schat

hij in. “Het zijn allemaal lampjes die gaan branden, dat worden er

gelukkig steeds meer.”

De training is opgenomen in het

Schoolleidersregister PO in het kader

van de herregistratie (deelthema

Professionele leergemeenschap,

Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling).

Doelgroep: leidinggevenden in het po, vo en s(b)o. Ook voor mid-

denkader en professionals met leiderschapsambities.

Data: 22 januari, 12 februari, 4 maart, 1 april, 20 mei en 10 juni 2016

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

bouwenaaneenlerendeschool

Mindmap met de 5 disciplines uit de training
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voor: schoolbesturen, directeuren en schoolleiders

van: Stichting School & Veiligheid, PO-Raad, Vo-raad

wanneer: 9 en 19 november, 2 en 9 december

waar: Eindhoven, Amsterdam, Zwolle, Utrecht

wat: gratis regiobijeenkomsten en wegwijzer

Sociale veiligheid
De ambassadeurs Sociale Veiligheid zijn in schooljaar

2015/2016 en 2016/2017 de sparringpartners bij vraagstukken

rond het vormgeven van een actief schoolveiligheidsbeleid.

Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag? Hoe kun je de

veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren? Ook krijgen deel

nemers informatie over de stand van zaken van de projecten/

instrumenten van het Actieplan sociale veiligheid op school,

waaronder het model veiligheidsplan en de wegwijzer interven

tie sociale veiligheid. De nieuwe online ‘Wegwijzer programma’s

sociale veiligheid’ kan scholen helpen als zij een keuze willen

maken uit het aanbod van beschikbare antipestprogramma’s.

www.schoolenveiligheid.nl

voor: bovenbouw po

van: Science Center NEMO en Platform Bèta Techniek

wat: initiatief/buitenschoolse activiteiten

Codestarter
Scholen hebben nog moeite programmeerlessen in hun les

pakket te integreren. Doel van Codestarter is zoveel mogelijk

kinderen kennis te laten maken met naschools programmeren

en 3Dprinten. Het gaat verder dan alleen code schrijven:

leren logisch nadenken, problemen oplossen en je creativiteit

inzetten. Op de website zijn allerlei lokale en regionale clubs

en naschoolse activiteiten samengebracht op het gebied van

programmeren en 3Dprinten. www.codestarter.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: (samenwerkende) schoolbesturen primair onderwijs

van: Sectorplan PO

wat: uitgave

Witboek regionale
transfercentra en WWZ

De nieuwe regelingen van de Wet Werk en Zekerheid leveren

veel vragen op, helemaal voor besturen die samenwerken

in een gezamenlijke vervangingspool. De antwoorden zijn

samengebracht in het witboek ‘Regionale transfercentra en

WWZ’. Behalve voor RTC’s is de informatie ook bedoeld voor

ieder andere bovenbestuurlijke samenwerking die gezamen

lijk vervanging en de uitdagingen van de WWZ wil oplossen.

Gratis downloaden: www.sectorplanpo.nl

voor: po en vo, kinderopvang, gemeenten

van: Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK

wanneer: 10 november

waar: MFA de Symfonie in Tilburg

wat: kennisdag

Kwaliteit huisvesting
Hoe krijg en houd je grip op de kwaliteit van huisvesting van

onderwijs en kinderopvang? Met wie doe je dat en wat zijn daar

bij de nieuwste ervaringen? Kennis delen, inspiratie opdoen en

leren van elkaar staan centraal. Duurzaamheid en financiering

van scholen en IKC’s zijn hoofdthema’s. Met voorbeelden en

leerervaringen uit het veld. Ook vindt de officiële aftrap van de

Green Deal Verduurzaming Scholen plaats. www.ruimte-ok.nl

en www.greendealscholen.nl

voor: leraren, ib’ers, bouwcoördinatoren, schoolleiders po

van: Medilex

wanneer: 2 december

waar: Antropia, Driebergen

wat: studiedag

Jongens begrepen
Over de (leer)behoeften van jongens. De afgelopen jaren is de

onderwijsachterstand van jongens gegroeid. Jongens zijn visu

eel ingesteld en beweeglijk, zoeken de grens op en leren door te

onderzoeken. Het onderwijs is echter talig ingesteld en vraagt

vaak een lange concentratieboog van leerlingen. Hoe sluit je uit

leg en instructie aan bij de voorkeur van jongens? En hoe creëert

je een veilige én uitdagende omgeving waarbinnen jongens tot

leren kunnen komen? www.medilexonderwijs.nl/jongens

40

927665-02_040_29-Oct-15_13:51:56_walter



voor: po en vo

van: Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik

wanneer: 16 t/m 21 november

wat: website en actieweek

Week tegen
Kindermishandeling

Jaarlijks worden 119.000 kinderen slachtoffer van (een vorm

van) kindermishandeling. Het is belangrijk dat scholen hierover

met kinderen en ouders in gesprek gaan. Op de speciale site

staan voorbeelden van organisaties die in actie komen. Scholen

kunnen ook een activiteit organiseren en deze aanmelden.

www.weektegenkindermishandeling.nl

voor: bestuurders, beleidsmakers en andere

onderwijsprofessionals po, vo, mbo en hbo

van: Kennisnet en Surf

wanneer: 9, 10 en 11 november

waar: World Trade Center, Rotterdam

wat: ict-congres

Dé Onderwijsdagen
Bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen ten aanzien

van ict in het onderwijs. Thema dit jaar is: Onderwijs op maat.

Wat is er nodig om het onderwijs zo in te richten dat individuele

leerlingen nog beter tot hun recht komen? Met verdiepende

sessies, persoonlijke verhalen en concrete voorbeelden.

www.deonderwijsdagen.nl

voor: vanaf 8 jaar

van: Arno Verweij, Uitgeverij Nieuwezijds

wat: uitgave

Proefjesboek
‘Hoe krijg je een gekookt ei in een fles? Kun je een vierkante

zeepbel maken?’ Op een laagdrempelige manier kennismaken

met natuurkunde, scheikunde en biologie. Vol leuke en span

nende proefjes die kinderen zelf kunnen doen met alledaagse

materialen. Gebaseerd op de website Proefjes.nl. Sluit aan

bij de Kinderboekenweek (7 t/m 18 oktober) die dit jaar over

natuur, wetenschap en techniek gaat. www.proefjesboek.nl

voor: schoolleiders, bestuurders en leraren po en vo

van: Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie

wanneer: 19 november 2015, 27 januari, 10 februari, 9 maart

en 24 mei 2016

waar: De Balie, Amsterdam

wat: debatreeks

Leiding geven aan
schoolontwikkeling

Hoe sluit u aan op complexe maatschappelijke ontwikkelingen

en leidt u kinderen zo goed mogelijk op voor een ongekende

toekomst? Wat zijn mogelijke obstakels en dilemma’s in de

praktijk van alledag? Doel van de debatreeks is het ontwik

kelen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofes

sionals de volgende dag op school al aan de slag kunnen.

Op 19 november is het thema: Vernieuwend leiderschap in het

po. www.debalie.nl

voor: speciaal basisonderwijs

van: SBOwerkverband

wanneer: 20 november

waar: Postillion Hotel, Bunnik

wat: congres

Passend onderwijs: bij de les
blijven

Achterover leunen en wachten tot het allemaal wel goed

komt, kan niet meer. Er is leiderschap nodig. Van kinderen,

leerkrachten en vooral van directeuren. Met een lezing van Tica

Peeman over de essentie van modern leiderschap: wat vraagt

het van jou en hoe kun je leiderschap bij anderen stimuleren.

Erik Dannenberg gaat in op speciaal (basis)onderwijs in de

transities. www.sbowerkverband.nl

voor: po en vo

van: Respect Education Foundation (REF)

wat: gratis lesmateriaal

Respectvol schoolklimaat
Respecteducatie is een interactieve manier van lesgeven waar

met name de sociaalemotionele vaardigheden van leerlingen

worden aangesproken en verder ontwikkeld. In essentie gaat

het om het samen creëren van een omgeving waarin iedereen

zich prettig voelt, zichzelf kan zijn en durft te presteren. REF,

ook organisator van de Week van Respect (9 t/m 15 november),

sluit aan bij het actieplan Sociale Veiligheid van de overheid.

‘Respectzone – bijdragen aan een veilige school’ is online

beschikbaar via www.respecteducation.me.

41k ader prim air november 2015

927665-02_041_29-Oct-15_13:52:00_walter



EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

ONLINE PROJECTENOMGEVING VOOR
PLANNEN, VERANTWOORDEN EN LEREN.

online leerplatform verrijkingsonderwijs •  Passend Onderwijs 2016 •  100-den projecten
voor groep 1 tot 8 •  maak kennis via de Demo-school •  vraag om een presentatie
bovenschools via info@plannex.nl • ga voor meer info naar www.plannex.nl

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

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

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Maak ook kennis met Leesplaneet voor € 25 (tot 1/1/2016).

>

www.arsscribendi.com 076 5041810 info@arsscribendi.com

>
er gaat een wereld open

... en Adopteer een Boek helpt financieren!

... daarom adopteer ik             boek(en) voor jullie schoolbieb.

Het adopteren van een boek kost € 12,50 per boek.

Ja, natuurlijk vind ik het belangrijk dat
kinderen veel en met plezier lezen ...

Adopteer een Boek
Dit boek is geadopteerd door: *)

*) Stelt u geen prijs op uw naam in het boek, vul hier dan niets in.

Naam kind: .....................................
Van meester/juf: ............................

Naam: ............................................

Ik adopteer                boek(en) voor het totaalbedrag van €

Naam incassant: ..........................................................................................................

Adres incassant: ..........................................................................................................

PC / Plaats incassant: ..........................................................................................................

ID incassant:
..........................................................................................................

Kenmerk machtiging: .........................................................................................................  

Naam:        ...........................................................................................................................

Adres:       ...........................................................................................................................

Postcode:  ........................................................................................,..................................

Woonplaats: ..........................................................................................................................

IBAN rekening:  ........................................................................   Handtekening:   

Plaats en datum: ...................................................................... .....................................

MACHTIGING tot eenmalige automatische afschrijving
S€PA

SCHOOLBIEB NEXT

SCHOOLBIEB NEXT

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: .......................................................

om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank

om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht Adopteer een Boek ...................

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

SCHOOLBIEB NEXT

Adopteer een Boek

voor onz
e schoo

lbieb

Kinderen die veel lezen kennen meer woorden,

scoren beter op de cito en presteren beter in het

voortgezet onderwijs en in een beroep later.

Onze juf/meester geeft aandacht aan lezen omdat

dit zo belangrijk is. Hiervoor zijn meer boeken nodig.

Onze schoolbieb heeft niet genoeg boeken en veel

boeken zijn verouderd omdat er te weinig geld is

om zomaar te vernieuwen.

U kunt ons daarom helpen om 1 boek of meer

boeken te adopteren. Uw naam komt in het door

u geadopteerde boek. Zo sparen wij samen voor

een grote, nieuwe schoolbieb!

Doet u mee? Kijk op de achterkant.

Z.O.Z.

Adopteer
een Boek

v
o o r z e

Met Adopteer een Boek helpen wij scholen aan extra budget voor
een schoolbieb met eigen boeken. Soms helpen we directies ook
met de financiering van de hele bieb.

Wij zijn uitgeverij Ars Scribendi, bekend van de informatieboeken
van CORONA en de avi-leesboeken en Villa boeken van Maretak.

Méér weten? Bel of mail voor een afspraak.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

Plannex_leesplaneet_adv_KP3.indd   1 22-10-2015  12:27:35

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 26-10-15   12:07
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boekbespreking

Het Zijlstra Center creëerde in 2013 voor publieke leiders een vrije ruimte voor
gezamenlijke reflectie. Vanuit nieuwsgierigheid en de behoefte aan inspiratie zijn
professionals, managers en bestuurders een Leadership Quest gestart op zoek naar
existentiële vragen in het publieke domein. Dat heeft geleid tot hun leesbare boek
Publiek leiderschap. De brede insteek maakt de uitgave geschikt voor alle leiders
in het publieke domein, waaronder onderwijs.

tekst petra van haren, avs

Het boek, dat mag gelden als een verken

ning van nieuwe perspectieven op publiek

leiderschap, bestaat uit negen hoofdstuk

ken die elk een eigen perspectief uit de

publieke sector aansnijden. Van de affaire

Vestia tot verbindend leiderschap in zieken

huizen en van meervoudige waardenafwe

ging tot ondernemen in de publieke sector.

In het hoofdstuk ‘Lead form the front’

houdt Robert Biemans ons voor hoe de

publieke sector kan leren van de Koninklijke

Landmacht. In het hoofdstuk ‘It takes two to

tango’ wordt vanuit gemeentelijk perspec

tief beschreven hoe belangrijk partnerschap

is. Hoofstuk 5 gaat over de gevolgen van

een beperkt blikveld bij het ontwikkelen van

onderwijs en opleidingen, en dus het belang

van een open vizier.

Als samenleving lopen we aan tegen de

grenzen van de huidige besturingsstruc

turen,	systemen en	instrumenten. De

financiële en economische crisis blijkt ook

een crisis in leiderschap. Professionals,

managers en bestuurders werkzaam in het

publieke domein ervaren dit in hun dage

lijkse praktijk. De auteurs hebben, zo lijkt

het, willen zoeken naar nieuwe dynamieken

die ontstaan vanuit de huidige maatschap

pelijke uitdagingen, naast de hoge verwach

tingen die worden gesteld. Op een aantal

plekken in het boek wordt pijnlijk duidelijk

benoemd hoe in de afgelopen periode in

verschillende publieke domeinen de profes

sionals, managers en bestuurders hun grip

op processen en hun verantwoordelijkheid

daarin zijn kwijtgeraakt. In de media zijn

diverse excessen daaromtrent breed uitge

meten. De schrijvers proberen de gebeurte

nissen meer vanuit leiderschapsperspectief

nieuwe perspectieven op
publiek leiderschap

te analyseren en daarbij te zoeken naar

inzichten in wat er nodig is om anders tot

leiderschap te komen. Daarbij hebben ze

zich laten leiden door vragen als: Waar

laat een publieke leider zich door leiden?

Hoe in het geïnstitutionaliseerde publieke

domein de mens weer centraal te stellen?

De auteurs geven nieuwe denkrichtingen

aan, waar de publieke leiders van vandaag

hun koers mee kunnen verkennen en nieuw

leiderschap vormgeven.

Het is een prettige uitgave, die door de

aparte insteek van elk hoofdstuk een ander

thema, in delen kan worden gelezen. Na

elk hoofdstuk heb je een spiegel voorge

houden gekregen om op je eigen handelen

als publiek leider te kunnen reflecteren.

Er wordt een aantal bekende management

modellen losgelaten en de morele waarden

van leiderschap krijgen een nieuwe dimen

sie door kritische reflectie.

De verkenningen geven geen pasklare

antwoorden, maar sluiten daarmee mis

schien juist wel aan bij de actualiteit van het

hedendaags leiderschap. Immers, oplossin

gen uit het verleden zijn niet altijd passend

voor de vraagstukken van de toekomst. _

Een van de auteurs, Robert Biemans,

verzorgt bij de AVS de training ‘Leiderschap

in onverwachte en onvoorspelbare

situaties’ voor directeuren en bestuurders

in het po en vo. www.avs.nl/cel/

leadingtheunexpected

Publiek leiderschap, Sophia Viet en Gerda van Dijk (red.), 2015,

Boom/Lemma uitgevers, Den Haag, ISBN 9789462365834

of 9789462743533 (ebook)

Met bijdragen van Robert Biemans, Alexandra van ’t Geloof

Witte, René Grotens, Ronald Stevens, Wil Peters, Henk

Bouwmans en Rens van Loon

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair.

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

EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

ONLINE PROJECTENOMGEVING VOOR
PLANNEN, VERANTWOORDEN EN LEREN.

online leerplatform verrijkingsonderwijs •  Passend Onderwijs 2016 •  100-den projecten
voor groep 1 tot 8 •  maak kennis via de Demo-school •  vraag om een presentatie
bovenschools via info@plannex.nl • ga voor meer info naar www.plannex.nl

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

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

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Maak ook kennis met Leesplaneet voor € 25 (tot 1/1/2016).

>

www.arsscribendi.com 076 5041810 info@arsscribendi.com

>
er gaat een wereld open

... en Adopteer een Boek helpt financieren!

... daarom adopteer ik             boek(en) voor jullie schoolbieb.

Het adopteren van een boek kost € 12,50 per boek.

Ja, natuurlijk vind ik het belangrijk dat
kinderen veel en met plezier lezen ...

Adopteer een Boek
Dit boek is geadopteerd door: *)

*) Stelt u geen prijs op uw naam in het boek, vul hier dan niets in.

Naam kind: .....................................
Van meester/juf: ............................

Naam: ............................................

Ik adopteer                boek(en) voor het totaalbedrag van €

Naam incassant: ..........................................................................................................

Adres incassant: ..........................................................................................................

PC / Plaats incassant: ..........................................................................................................

ID incassant:
..........................................................................................................

Kenmerk machtiging: .........................................................................................................  

Naam:        ...........................................................................................................................

Adres:       ...........................................................................................................................

Postcode:  ........................................................................................,..................................

Woonplaats: ..........................................................................................................................

IBAN rekening:  ........................................................................   Handtekening:   

Plaats en datum: ...................................................................... .....................................

MACHTIGING tot eenmalige automatische afschrijving
S€PA

SCHOOLBIEB NEXT

SCHOOLBIEB NEXT

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: .......................................................

om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank

om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht Adopteer een Boek ...................

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

SCHOOLBIEB NEXT

Adopteer een Boek

voor onz
e schoo

lbieb

Kinderen die veel lezen kennen meer woorden,

scoren beter op de cito en presteren beter in het

voortgezet onderwijs en in een beroep later.

Onze juf/meester geeft aandacht aan lezen omdat

dit zo belangrijk is. Hiervoor zijn meer boeken nodig.

Onze schoolbieb heeft niet genoeg boeken en veel

boeken zijn verouderd omdat er te weinig geld is

om zomaar te vernieuwen.

U kunt ons daarom helpen om 1 boek of meer

boeken te adopteren. Uw naam komt in het door

u geadopteerde boek. Zo sparen wij samen voor

een grote, nieuwe schoolbieb!

Doet u mee? Kijk op de achterkant.

Z.O.Z.

Adopteer
een Boek

v
o o r z e

Met Adopteer een Boek helpen wij scholen aan extra budget voor
een schoolbieb met eigen boeken. Soms helpen we directies ook
met de financiering van de hele bieb.

Wij zijn uitgeverij Ars Scribendi, bekend van de informatieboeken
van CORONA en de avi-leesboeken en Villa boeken van Maretak.

Méér weten? Bel of mail voor een afspraak.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

Plannex_leesplaneet_adv_KP3.indd   1 22-10-2015  12:27:35

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 26-10-15   12:07
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de landelijke vak- en beroepsorganisatie voor
alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. Ons kantoor is gevestigd in Utrecht.

De AVS zoekt een

enthousiaste (helpdesk) adviseur
(v/m 24 – 32 uur)

Een van de belangrijkste taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van de leden. De AVS Helpdesk
vervult hierbij wat betreft de eerstelijnsdienstverlening een centrale rol. Ook vertegenwoordigt de helpdesk
adviseur de AVS in landelijke overleggen (caooverleg, inspectie, sectororganisaties, OCW).

AVSleden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over onder andere:
• de eigen rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
• wet en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, onderwijsactualiteiten
• het professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap inzake maatwerk, advies

en opleiding

De helpdeskadviseurs staan AVSleden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen door naar
de tweedelijnsdienstverlening van de AVS.

Belangrijke competenties voor deze functie:
• kennis van de school en onderwijswereld
• kennis van wet en regelgeving, inclusief sociale zekerheid
• kennis van het bestaande AVSaanbod en aanbod van derden
• globale juridische kennis
• vraaggericht en kwaliteitsbewust
• inlevingsvermogen en collegialiteit voor de doelgroep leidinggevenden
• goede attitude van luisteren en doorvragen
• goede communicatieve eigenschappen

De AVS biedt:
• een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband (een overeenkomst op basis van detachering

behoort ook tot de mogelijkheden)
• scholing gericht op de invulling van de functie
• een collegiale omgeving met voldoende ruimte om uzelf te ontplooien

Interesse?
Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u vóór 1 december a.s. onder vermelding van ‘vacature helpdesk
adviseur’ richten aan de directeur van de AVS, de heer Roelf Willemstein, per mail naar e.dejong@avs.nl

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Roelf Willemstein, tel. 0653158256.

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 email info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren door het

samen ontwikkelen van goed onderwijsmanagement.

Op reis met Edukans combineer je verbetering van je

leiderschapsvaardigheid met bijdragen aan goed

onderwijs in een ontwikkelingsland.

Reis mee!

Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor

alle informatie en �lmpjes van de  werelddocenten

in actie.

“Samenwerkend met mijn Afrikaanse collega’s

besef ik wat een wereldbaan ik heb. Kinderen

inspireren waar ook ter wereld en zij inspi-

reren ons! De kern van mijn vak als leraar en

schoolleider, vond ik daar weer helemaal

terug!”

Arie de Bruin, reisde naar Oeganda

WORD WERELDDOCENT

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 28-10-15   13:12

Uitgelicht
thema _ Techniektalent ontplooien
Structureel Wetenschap & Technologie op elke basis

school in 2020, meer leerlingen in het voortgezet

onderwijs die een techniekprofiel kiezen. De doelen van

het Techniekpact zijn ambitieus maar niet onhaalbaar.

“W&T wordt vaak als ingewikkeld gezien en dat werpt

drempels op.” pagina 8

achtergrond _ ‘Ze verliezen kostbare tijd’
Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingenkinderen

op. Dat gebeurt met volle inzet, maar gaat ook gepaard

met de nodige knelpunten. “We moeten een balans vin

den tussen de belangen van nieuwe kinderen, bestaande

leerlingen en leraren die hun werk goed moeten kunnen

uitvoeren.” pagina 24

actueel

x //////
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Het zou mooi zijn
als we kunnen
blijven groeien

Roler is specialist in professionals voor het onderwijs

en openbaar bestuur. Wij geven vorm aan flex op een

manier die recht doet aan het grote maatschappelijke

belang ervan. Heeft uw organisatie groei in het vooruit-

zicht? Dan kunnen wij u helpen die te realiseren. Want

Roler geeft organisaties schaalkracht. Met oplossingen

op het gebied van in-, uit- en doorstroom. Waardoor u

kunt blijven meebewegen met wat speelt.

Wilt u weten wat schaalkracht

voor u kan betekenen? Kijk op

roler.nl of neem contact op met

Taner Celik, Commercieel Directeur

via tanercelik@roler of telefonisch 

via 088 330 22 00.

Wij maken graag kennis met u.

roler.nl  |  detachering  |  payrolling  |  werving & selectie
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