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Altijd de juiste invaller voor de klas

Door de huidige wetgeving en afspraken vanuit de cao 2016-2017

is het invullen van vervanging een nog grotere puzzel geworden

dan voorheen. Zeker als u de juiste invaller voor de klas zoekt.

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samen-

werken met andere besturen binnen een vervangingspool én een

krap aanbod van invallers dwingt besturen efficiënt te plannen.

Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie

bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.

Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het

vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt

rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het

doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te

vinden. Elke keer weer.

Kijk voor veel meer informatie op onze vernieuwde website.

Voor AVS-leden hebben wij een aantrekkelijk voordeel.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Onmisbare

planning- en

controlesoftware

Optimale matching van invallers

CAO 2016-2017 en WWZ Proof

Juridisch getoetste software

Eenvoudig in gebruik

Automatische meldingen

Webbased

Goed bereikbare helpdesk

Flexibel in te richten

– Advertentie –
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Uitgelicht
thema _ ‘Iedereen een stappenteller’
Een ‘groene’ kantine, korting op het sportabonnement,

gezamenlijke fietstochten, lunchwandelingen, health

checks of op retraite in een klooster; scholen doen steeds

meer om de gezondheid van het personeel te bevorderen.

“Als je investeert, krijg je dit dubbel en dwars terug.”

pagina 10

achtergrond _ Vervanging regelen
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door

de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een

brief aan de Kamer haar zorgen over de continuïteit en

kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers.

En bracht een handreiking uit over de mogelijkheden die

de CAO PO 2016 – 2017 biedt binnen de Wwz. Want die zijn

er zeker. pagina 28

onderzoek _ ‘Als je leiderschap deelt
bouw je capaciteit op’
Op scholen die actief nieuw onderwijs ontwikkelen, werken

leraren en schoolleiders nauw samen in een professionele

leergemeenschap. Leraren hebben veel ruimte om eigen

expertise in te zetten en de schoolleider ondersteunt hen

daarbij. Hoe scholen dat doen, is onderzocht door het

Welten-instituut. pagina 32

actueel

5 OCW wil snellere fusietoets
En zorgplicht menselijke maat voor besturen

7 Scholen vinden Steve Jobsconcept te duur
Onderzoek

8 Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw
Onderdeel Green Deal Scholen

Foto omslag: CvB-voorzitter Wim Moes van het Alfa-college ondertekent de pledge van

het nationaal preventieprogramma Alles is Gezondheid.

thema _ Signaleren voorkomt re-integreren
”Verzuimpreventie en mobiliteit doen een beroep op andere

kwaliteiten van de schoolleider, zoals afstand kunnen

nemen”, zegt een schoolbestuurder. De schoolleider is de

spil bij het creëren van een klimaat waarin medewerkers

(eerder) uitkomen voor hun kwetsbaarheden. “Signaleren

schiet er nogal eens bij in.” pagina 14
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Inhoud november

Trots

Van 19 tot en met 21 oktober vond verspreid over diverse locaties in Maastricht

de tweejaarlijkse Europese conferentie van de European School Heads

Association (ESHA) plaats voor schoolleiders uit het primair en voortgezet

onderwijs. De AVS was de succesvolle host en organisator (zie ook pagina 2).

Binnen- en buitenlandse deelnemers waren buitengewoon enthousiast over

de inhoud, de ongewone organisatie en experimentele werkvormen. Zelf gloei

ik nu nog na van deze geweldig mooie ervaring, waarin zoveel dynamiek en

samenzijn heeft geleid tot het delen van kennis, ervaring en vriendschap. Ik

ben trots op alle AVS-collega’s en dankbaar voor hun inzet. Trots op alle men-

sen die in de brainstormfase hun denkkracht en tijd hebben gegeven. Trots op

alle schoolleiders uit Limburg die de deelnemers wilden ontvangen op hun

school en trots op onze AVS-commissie ‘Duurzaam vitaal’ die de vijftig school-

bezoeken op de derde en laatste dag organiseerde. Maar bovenal ben ik trots

op alle aanwezige schoolleiders, die dag in dag uit uitstraalden trots te zijn op

hun professie en leiderschap.

Het deelnemen aan lerende netwerken zoals deze tweejaarlijkse internationale

Biennial Conference of straks aan de regionale netwerkbijeenkomsten volgend

op de Nationale Schoolleiders Top (NST) hebben alles te maken met goed en

gezond werkgeverschap. Leiders moeten ook altijd lerend zijn. Door blijvend te

ontwikkelen kan de school als lerende organisatie zichzelf verder ontplooien.

Hierbij zijn twee aspecten van goed en gezond werkgeverschap aan de orde.

Enerzijds is het van essentieel belang dat de schoolleider vanuit persoonlijke

motivatie en vanuit het schoolbestuur de ruimte krijgt én neemt om zichzelf

voortdurend te professionaliseren. Anderzijds is het aan de schoolleider

als operationeel werkgever om hier ook in het team de hoogste prioriteit

aan te geven. In een goed functionerende professionele leergemeenschap

voelen mensen eigenaarschap en grip op hun werk. Door het ervaren van

persoonlijke groei en succes op de gestelde ontwikkeldoelen voor henzelf en

de leerlingen, ontstaat een nieuwe dynamiek met werkplezier

en welbevinden. Gezond werkgeverschap en de lerende

schoolorganisatie vormen een professionele symbiose. _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air november 2016
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esha biennial conference 2016

europese schoolleiders vinden elkaar

Geslaagde ESHA-conferentie in Maastricht
Na een warm welkom door AVS-voorzitter Petra van Haren op 19 oktober, benadrukt voorzitter Clive Byrne van
de European School Heads Association (ESHA) het belang van een leven lang leren en legt onderwijswethouder
Mieke Damsma van Maastricht uit dat ze de Limburgse jeugd wil opleiden tot ondernemende wereldburgers in
de drukste ‘euregio’ van Europa. Staatssecretaris Sander Dekker noemt Maastricht als ‘meest Europese stad
van Nederland’ de ideale setting voor ontmoeting, het opdoen van inspiratie en uitwisselen van ervaringen door
het internationale schoolleidersgezelschap. “Scholen hebben wereldwijd meer met elkaar gemeen dan dat ze
van elkaar verschillen. En schoolleiders kunnen het verschil maken.”

Dekker krijgt door Van Haren
een kersvers rapport van het
Welten-instituut uitgereikt
over de beslissende factoren
voor leidinggeven aan een
lerende schoolcultuur, dat
in samenwerking met de
AVS tot stand is gekomen
(zie artikel op pagina 32).
De Breakdance Squad, met
jonge Nederlandse dansers
van diverse leeftijden, zorgt
voor een flitsende onderbre-
king. Voordat de jongeren
meerdere malen per week
met elkaar dansen, helpen ze
elkaar eerst met hun school-
werk. Hun coach is erop
gefocust individuele talenten
boven te laten drijven.

‘Ja én’ in plaats van
‘Ja maar’
De meer dan zeshonderd
aanwezige schoolleiders
uit binnen- en buitenland

hangen aan de lippen van de
inspirerende keynotes. Innova-
tieve kunstenaar Daan Roose-
gaarde laat tijdens de eerste
conferentiedag een aantal
van zijn ontwerpen zien,
waarin creatieve oplossingen
zijn bedacht voor problemen
als luchtvervuiling. Ook laat
hij zien hoe de ontwerpen
ontstaan door het samen-
brengen van bestaande con-
cepten, zoals Glowing in the
dark stones gecombineerd
met een schilderij van Van
Gogh. Voor al zijn projecten
geldt: als je samenwerkt, is
meer mogelijk. Een IJslandse
schoolleider (vo) merkt
op: “Hij is een voorbeeld
van iemand die niet in een
hokje past. Dat zijn vaak
drop outs in het onderwijs. Ik
vind het een uitdaging om
uitval te voorkomen. Inzich-
ten van creatieve denkers

als Roosegaarde heeft het
onderwijs hard nodig.” De
Amerikaan Zachary Walker,
van het Singapore institute
of education, vertelt in de
ochtend van dag twee hoe
hij ooit begon als mainstream

leraar ‘die mobieltjes meteen
verbood in de klas.’ Totdat
hij zag hoezeer leerlingen

met beperkingen er baat
bij kunnen hebben. “Stel
niet te veel limieten. Geen
yes but maar yes and”, geeft
hij zijn gehoor mee. Een eye

opener volgens velen. In zijn
middagsessies gaat Walker
in op bring your own device-
onderwijs (byod) in de prak-
tijk. Theatervrouw Ismène

Schooldirecteuren uit binnen- en buitenland

Sander Dekker en Roelf Willemstein

Clive ByrnePetra van Haren

2
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Michael Fullan

Elbers verwoordt en zingt
in een muzikaal intermezzo
over de kansen en toekomst-
wensen van leerlingen van
het Porta Mosana College
uit Maastricht voor Europa.
De Canadese onderwijs-
vernieuwer Michael Fullan
gaat vervolgens in op new

pedagogies for deep learning.
En het leidinggeven daar-
aan. “Mind the (power) gap”,
waarschuwt psycholoog
Mark van Vugt in zijn afslui-
tende lezing op 21 oktober
over hoe je de afstand
overbrugt tussen leiders
en volgers. Hij constateert
een mismatch: we werken in
gestructureerde, hiërarchi-
sche, complexe organisaties
met formeel leiderschap,
maar onze hersenen ontwik-
kelen zich in kleine, gelijk-
waardige communities via
informeel leiderschap. Deze
mismatch zorgt voor veel
leiderschapsuitdagingen.

Vluchtelingen
Een scala aan interessante
middagsessies op de eerste
en tweede conferentiedag in
een tweetal hotels in de stad
maakt dat alle deelnemers
iets van hun gading kunnen
volgen. Ze kunnen kiezen uit
vier thematische tracks met
elk vier à vijf workshops.
“Een indrukwekkend verhaal
dat je eigen schoolproblemen
relativeert”, concludeert
een Nederlandse school-
leider na het verhaal van
Ibrahim Issa, schoolleider
van de Hope Flowers School
in Bethlehem. En dat liegt
er niet om. Zelf geboren in
een vluchtelingenkamp,
vertelt hij over de school die
gesitueerd is in het gebied
rond het Palestijns-Israëlische
conflict en de problemen die
dat oplevert. 80 procent van
de leerlingen is afkomstig
uit vluchtelingenkampen en
dorpjes daar direct omheen.

actueelesha biennial conference 2016

ToehoordersZachary Walker

Mieke Damsma Breakdance SquadDaan Roosegaarde

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

Een schoolleider uit Helmond: “Het is echt een feestje.

Ik dronk voor de officiële opening al een kopje koffie met een

Ierse collega en tijdens de gezamenlijke lunches en café talks

in de horecagelegenheden aan het Vrijthof spreek je nog veel

meer binnen- en buitenlandse deelnemers. Ik besef nu beter

dat we het in Nederland in vergelijking met bijvoorbeeld

Zuid-Europese landen lang zo slecht nog niet hebben als het

gaat om zaken als werkdruk, beloning en waardering. Tel je

zegeningen dus!”

Een Noorse schoolleider: "Ik had na het ochtendprogramma in

het Theater aan het Vrijthof op de eerste dag het gevoel alsof

ik uit een mooi concert kwam.”

Een schoolleider uit Oostenrijk:  "Ik heb veel uit het verhaal

van Daan Roosegaarde gehaald. Heel inspirerend hoe hij

spreekt. Het klinkt gemakkelijk: just do it! Wees gewoon

creatief en werk samen."

Een schoolleider speciaal onderwijs uit Venlo: "Ik kom vooral

voor Michael Fullan. Verder wil ik leren van andere Europese

landen, hoe zij omgaan met speciaal onderwijs.”

Een Sloveense schoolleider, voor het eerst in Nederland: “Ik

heb nog niet veel over de grens gekeken, maar tref hier veel

fijne vakgenoten van goede wil en met hart voor onderwijs.”

3k ader prim air november 2016
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esha biennial conference 2016

Veel kinderen zijn getrau-
matiseerd of kampen met
leermoeilijkheden. De school
investeert in onderwijs in
vrede en mensenrechten en
organiseert trainingen voor
leraren, ouders en kinderen
op het gebied van geestelijke
gezondheid, eerste hulp en
traumabehandeling. Bijzon-
der is dat de school gemeen-
schappelijke Palestijns-Isra-
elische lerarenprogramma’s
opzet en voor jongeren van
beide ‘partijen’ maande-
lijkse voetbalevenementen
organiseert.
“De trauma-effecten bij
vluchtelingenkinderen zijn
talrijk”, zegt de Noorse psy-
chologe Unni Marie Heltne
in haar workshop over cri-
sispsychologie. Ze geeft tips
voor psychologische eerste
hulp op school. “Help ze
vooral om tot rust te komen;
de tsunami die in hen woedt
moet tot bedaren komen. Als
je veel kinderen met dezelf-
de ervaring in de groep hebt,
is het makkelijker om de pro-
blematiek aan te pakken.”
Over het zijn en worden van
een Unesco-school – actief
op thema’s als vrede en

wereldburgerschap – vertelt
schoolleider Ruud Grunde-
ken van het Hofstad Lyceum
in Den Haag. “Unesco-school
ben je niet voor de buiten-
wereld. Wij zijn ook geen
speciale school, we dóen
iets speciaals. Het moet in
je DNA komen, dat is een
proces.” Op zijn school, met
53 nationaliteiten, gaat het
om actief tolerant zijn. “Er
is geen recept, maar er zijn
wel aandachtspunten. Kijk
goed welke doelen al in je
bestaande curriculum en
visie zitten en betrek naast
leerlingen en leraren ook
de ouders en andere (lokale)
partijen. En uiteraard heeft
het management een voor-
leeffunctie.” De aanwezige
schoolleiders zijn wat huive-
rig voor ‘weer een label’, dat
ook beperkend kan werken.
Enkelen concluderen dat
veel aspecten op hun school
al terugkomen. “Aansluiting
op je bestaande visie is essen-
tieel”, concluderen ze na een
interactieve werkvorm.
“Het curriculum van de
peuterspeelzaal en kinder-
opvang sluit beter aan bij de
21e eeuwse vaardigheden

dan wat er op school geleerd
wordt.” Dat vindt een Neder-
landse schoolleider uit Lei-
den die de workshop volgt
van Conexus Norway, een
organisatie die digitale tools
ontwikkelt op gebied van
deep learning. Een opvallende
uitspraak. En daar moet vol-
gens workshopgever Yngve
Lindvig wat aan gedaan wor-
den. Het onderwijssysteem
is niet klaar voor de veran-
derende wereld en nieuw
ontstane beroepen. Hij geeft
aan dat life skills veel belang-
rijker zijn dan academic skills.
Conexus hecht dan ook meer
waarde aan individuele pres-
taties en professionele ont-
wikkeling van leerlingen dan
aan het ranken van scholen.

Schoolbezoeken
Na een fantastische feest-
avond met dinerbuffet in
de grotten van Neercanne,
bezoeken de conferentiedeel-
nemers de laatste conferen-
tiedag ’s ochtends in kleine
groepjes zo’n vijftig scholen
in de regio Zuid-Limburg.
“De kinderen nemen hier
hun eigen brood mee naar
school”, merkt een van de

buitenlande schoolleiders
op tijdens een rondleiding
bij VMBO Maastricht (loca-
tie Sint-Maartenscollege).
De rondleiding werd deels
verzorgd door een leerling.
De vragen van de bezoekende
schoolleiders zijn divers.
De een is geïnteresseerd in
hoe de Freinet-gedachte in de
school is ingebed, een ander
wil meer weten of het vaak
voorkomt dat een directeur
van een basisschool school-
leider kan worden in het
voortgezet onderwijs. Na
te hebben geluncht op de
scholen brengen de direc-
teuren van de gastscholen
hun bezoekers naar Chateau
St. Gerlach voor een feeste-
lijke afsluiting.

In 2018 vindt de Biennial
Conference van de European
School Heads Association
(ESHA) plaats in Estland. _

Meer informatie: www.avs.nl/
esha2016, www.esha2016.com,
www.esha.org

#esha2016

Foto’s: Loraine Bodewes en

Johannes Timmermans

Diner

Theater aan het Vrijthof

Mark van Vugt

Schoolbezoek obs De Regenboog Schoolbezoek VMBO Maastricht

Ismène Elbers
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en zorgplicht menselijke maat voor schoolbesturen

OCW wil snellere fusietoets
Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker voor de wet Fusietoets aan te passen. Naast de zware
inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere en lichtere toets
voor fusies van beperkte omvang. Daarnaast willen de bewindslieden een
zorgplicht menselijke maat voor alle schoolbesturen introduceren. Dit staat in
een brief die medio oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit zowel de evaluatie van de
wet Fusietoets als een veld-
raadpleging komen stevige
kritiekpunten naar voren.
“De fusietoets draagt niet
altijd bij aan het behoud van
(kleinschalig) onderwijs en
heeft onbedoelde neveneffec-
ten op het onderwijsaanbod”,
aldus Bussemaker. Heel veel
besturen kampen met leerlin-
gendaling (ruim 85 procent
in vo, 75 procent in po).
Scholen, ouders, leraren en
besturen ervaren de huidige
fusietoets als een moeizaam
en complex proces met een
ongewisse uitkomst. Busse-
maker erkent dat de zware
toets vaak een langdurig tra-
ject is dat efficiënter kan.
Met de aanpassingen die
OCW nu voorstelt – meer
aandacht voor de mense-
lijke maat, samenwerking in
gebieden met leerlingenda-
ling niet belemmeren en

het verminderen van de
toetsingslast – worden twee
belangrijke bezwaren van
het veld weggenomen. Ten
eerste wordt de toetsproce-
dure eenvoudiger; het lokale
besluitvormingsproces, het

draagvlak en de menselijke
maat komen centraal te staan
in de procedure. Ten tweede
leiden de aanpassingen ertoe
dat noodzakelijke samenwer-
king beter tot stand komt.

Fusietoets-‘light’
Bij fusies van geringe omvang
wordt het lokale draagvlak

voor de fusie doorslaggevend.
Betrokkenheid van alle inter-
ne en externe belangheb-
benden wordt leidend bij de
lichtere toets. Een dergelijke
procedure kan binnen vier
weken afgerond zijn als:

• met de fusie een breed en
toegankelijk onderwijsaan-
bod in stand kan worden
gehouden;
• de procedure voor mede-

zeggenschap zorgvul-
dig is doorlopen en er
voldoende draagvlak is
onder interne en externe
betrokkenen;

• de menselijke maat in
de instelling voldoende
geborgd is binnen de
aanvraag.

Daarnaast blijven er situaties
waarin een zware inhoude-
lijk toets noodzakelijk is.

Menselijke maat
Minister Bussemaker geeft
aan dat het altijd van belang
is dat scholen, instellingen
en besturen zich organiseren
zonder de menselijke maat
uit het oog te verliezen.
“Iedere leerling en leraar wil
gekend en herkend worden
op school. Zij hechten allen
veel waarde aan de overzich-
telijkheid van onderwijsloca-
ties.” Verder wijst de minister
op het belang van een bereik-
baar bestuur met korte, hel-
dere besluitvormingslijnen.
Een ander belangrijk punt is
de versterking van de positie
van de medezeggenschap
als het gaat om de invulling
van de nieuw in te voeren
zorgplicht menselijke maat.
Naast het instemmingsrecht
ten aanzien van de fusie-
effectrapportage (fer) krijgen
medezeggenschapsraden
in het po en vo een advies-
bevoegdheid. _

actueelac tueel

Op zaterdag 22 oktober 2016 is onze

collega Theo van den Burger overleden.

Theo heeft als adviseur meer dan tien jaar

veel voor de AVS en haar leden betekend.

Daarnaast bouwde hij voor de AVS

een netwerk op van voordeelpartners.

Hij stond altijd klaar om schoolleiders te

ondersteunen en helpen vanuit zijn rol

als helpdeskadviseur en als dgo-onderhandelaar. “We moeten

nog meer voor ze opkomen”, zei hij vaak uit de grond van zijn

hart.

Tijdens zijn loopbaan als schoolleider en later als AVS-adviseur

was de grote drijfveer van Theo het verbeteren van de onderwijs-

kwaliteit en goed zorgen voor de mensen die in het onderwijs

werkzaam zijn. Theo kreeg veel waardering vanuit het veld, zowel

van schoolleiders en -bestuurders als van collega’s van de andere

betrokken organisaties.

We zullen Theo missen. In het bijzonder zijn collegialiteit,

compassie, betrokkenheid en humor.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.

Namens het AVS-bestuur en de medewerkers,

Roelf Willemstein,

Directeur AVS

s c h o l e n ,  o u d e r s ,  l e r a r e n  e n
b e s t u r e n  e r va r e n  d e  h u i d i g e
f u s i e to e t s  a l s  e e n  m o e i z a a m  e n
c o m pl e x p r o c e s m e t e e n o n g e w i s s e
u i t ko m s t .  d at  k a n  e f f i c i ë n t e r
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onderzoek

20 procent leerlingen krijgt programmeerles
De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio
oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de kinderen
programmeerles op school.

Van de 276 ondervraagde
Nederlandse ouders van
schoolgaande kinderen geeft
95 procent aan program-
meren belangrijk te vinden,
ook als hun kind later niet
in de informaticasector
gaat werken. Het voortgezet
onderwijs is vooral verant-
woordelijk voor het leren
programmeren, vindt 60 pro-
cent. De helft vindt het ook
nodig dat het basisonderwijs
er aandacht aan schenkt. Een
derde van de ouders vindt

dat scholen vaker ouders
moeten inschakelen voor
hulp bij programmeerlessen.
Volgens de het Platform voor
de InformatieSamenleving
ECP, de initiatiefnemer van
de Codeweek, krijgt op dit
moment maar 20 procent
van de kinderen program-
meerles op school. De meeste
programmeerlessen worden
gegeven door de eigen leraar
of een ict-docent; gastdocen-
ten of ouders zijn hiervoor
veel minder vaak in beeld. _

belangen kinderen en ouders staan centraal

Taskforce samenwerking onderwijs
en kinderopvang van start
De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De minister
raad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris
Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce.

De Taskforce Samenwerking
Onderwijs en Kinderopvang
gaat de komende maanden
kijken hoe de samenwerking
tussen onderwijs en kinder-
opvang verder kan worden
versterkt. Daarbij staan de
belangen van kinderen en
ouders centraal. Voorstellen
moeten een meerwaarde
hebben voor de ontwikkeling
van kinderen, arbeidspartici-
patie van ouders en gezamen-
lijke inzet van personeel.

Samenstelling
Diana Monissen wordt

voorzitter van de taskforce.
Zij is voorzitter van de Raad
van Bestuur van het Prin-
ses Maxima Centrum voor
Kinderoncologie. Verder
bestaat de taskforce uit ver-
tegenwoordigers van ouders,
onderwijs, kinderopvang,
gemeenten en vakbonden:
Ewald van Vliet (Stichting
Lucas Onderwijs, Den Haag),
Niko Persoon (Zaan Primair,
Zaanstad), Esther Zijl (Forte
Kinderopvang), Pauline Schel-
lart (Kober Groep), Angèle
van der Star (Aob), Jessica
van Ruitenberg (FNV), Mark

Pol (wethouder Almere),
Gjalt Jellesma (BOinK), Peter
Hulsen (Stichting Ouders &
Onderwijs) en Ernst Radius
(Sociaal Werk Nederland).
De Taskforce laat zich daar-
naast bijstaan door een aan-
tal adviseurs met specifieke
expertise op het gebied van
samenwerking onderwijs
en kinderopvang en op het
gebied van migrantenkinde-
ren. In het voorjaar verwacht
de Taskforce met haar eind-
rapport te komen, zodat het
een rol kan spelen tijdens de
kabinetsformatie.

Kritiek
Afgelopen zomer uitte de
PO-Raad en Kindcentra 2020
kritiek op de taskforce-
plannen van Asscher. De
opdracht van de taskforce
zou te beperkt zijn. Die
mocht volgens de plannen
namelijk alleen onderzoek
doen naar mogelijkheden
voor samenwerking binnen
de huidige wet- en regelge-
ving, terwijl de sectorraad
ook de wet- en regelgeving
zelf onderzocht wil zien.
Kindcentra2020 vond het
vreemd dat de taskforce niet
de ruimte kreeg eventuele
nieuwe (organisatie)vormen
te onderzoeken voor onder-
wijs en kinderopvang.
Scholen en kinderopvang
werken al veel samen, blijkt
ook uit eerder onderzoek van
Oberon. Vaak vanwege peda-
gogische motieven. _

Nederland heeft tijdens de Codeweek het wereldrecord programmeren
gevestigd door met 11.368 kinderen op 473 basisscholen door heel
Nederland tegelijk te programmeren. Dit maakte ZKH Prins Constantijn
(links) bekend. De jaarlijkse Codeweek laat leerlingen en leraren in het
po en vo kennismaken met programmeren. Ook moet de week kinderen
stimuleren zelf aan de slag te gaan.
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onderzoek

Scholen vinden Steve Jobsconcept
te duur
Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Het concept
wordt strikter gehanteerd dan in het begin en de kosten nemen toe. Sommige
Steve Jobsscholen aarzelen of zij zullen doorgaan met het officiële concept.

Het Onderwijsblad van de
AOb rapporteert in het okto-
bernummer over een eigen
onderzoek naar de zoge-
noemde Steve Jobsscholen of
‘Onderwijs voor een Nieuwe
Tijd’ (O4NT), een initiatief
van Maurice de Hond waarbij
een vernieuwend onderwijs-
concept hand in hand gaat
met een belangrijke rol voor
ict-toepassingen zoals iPads.
Van de 25 Steve Jobsscholen
die vanaf 2013 zijn gestart,
zijn er inmiddels vier gestopt.
Een belangrijke reden is
dat sinds 2015 het concept

strikter wordt bewaakt. Maar
het inrichten van de bijbeho-
rende ‘ateliers’ en het aanbod
van ‘workshops’ kunnen op
praktische bezwaren stuiten,
zeker bij kleine scholen.
Ook wordt van scholen
gevraagd uitsluitend O4NT-
school te zijn, terwijl een
school bijvoorbeeld ook het
gedachtegoed van Michel Ful-
lan omarmt. Dat is dan niet
te combineren. Een andere
voorname reden om af te
haken is de hogere financiële
vergoeding die O4NT vraagt
voor software, training en

begeleiding. Oorspronkelijk
was O4NT een netwerkorga-
nisatie waarbij kennis delen
centraal stond, nu is het een
commerciële onderneming
met een verdienmodel. Scho-
len die al een paar jaar mee-
doen, krijgen nu offertes van
10.000 euro of meer. Acht
van de vijftien eerste Steve
Jobsscholen aarzelen daarom
of zij het O4NT-concept wel
zullen doorzetten.

Nieuwe afspraken
Voor nieuwe scholen gelden
volgens Maurice de Hond

inderdaad nieuwe afspraken.
Wat de eerste scholen betreft
vindt hij de offertes in lijn
met de oude vergoedingen.
Wel moeten de scholen de
gestandaardiseerde aan-
pak uitvoeren. Scholen die
zich door het concept laten
inspireren, maar niet de
officiële O4NT-aanpak hante-
ren, mogen zich geen O4NT-
school noemen.
Tijdens het AVS-congres in
maart 2016 sprak Maurice
de Hond over het onderwijs
zoals dat hem voor ogen
staat. Een sleutelelement
is het individueel ontwik-
kelingsplan waarmee ieder
kind een eigen onderwijs-
route kiest en ook bepaalt
met welke andere kinderen
het samenwerkt. Leerlingen
krijgen zo uitdagingen en
ondersteuning op maat en
zijn flexibeler en onafhanke-
lijker van de leerkracht. _

één loket voor voedseleducatie

Bijna 6 miljoen voor aanpak ‘Jong Leren Eten’
Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk leerlingen
voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen,
groente en fruit in de klas, schooltuinen, boerderijeducatie, bedrijfsbezoeken en voedingslessen, worden
voortaan via één loket aangeboden. Hiervoor is jaarlijks 5,7 miljoen euro beschikbaar.

Uit onderzoek blijkt dat
Nederlandse kinderen nu
onvoldoende gezond eten:
minder dan 1 procent van
hen eet de aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid groente en
minder dan 5 procent de aan-
bevolen twee stuks fruit per
dag. Meer dan één op de tien
kinderen tussen de 4 en 20
jaar heeft overgewicht. Boven-
dien weten veel kinderen niet
waar hun eten vandaan komt,
hoe het geproduceerd wordt,

wat pure smaak is en hoe
zij eten kunnen bereiden en
bewaren.
Vanaf nu is er één loket waar
scholen terecht kunnen voor
voedseleducatie. Via Jongle-
reneten.nl kunnen scholen
zien welk aanbod er zowel
landelijk als in hun regio
beschikbaar is en aangeven
van welke mogelijkheden ze
gebruik willen maken. Een
landelijk dekkend netwerk
van adviseurs gaat de wensen

van scholen koppelen aan het
aanbod, zodat een pakket op
maat kan worden samenge-
steld. Deze makelaars, voor
een groot deel afkomstig van
de GGD en Natuur- en Milieu-
educatie, gaan vanaf januari
2017 aan de slag. Het aanbod
waaruit scholen kunnen
kiezen wordt fors uitgebreid.
Daarnaast wordt er geïnves-
teerd in landelijke onderwijs-
ondersteuning via nascho-
lingsvouchers voor leraren.

Met ‘Jong Leren Eten’ moet
het aantal scholen met het
vignet Gezonde School op het
thema ‘voeding’ jaarlijks met
5 procent groeien. _

Meer informatie:
www.jonglereneten.nl en
www.gezondeschool.nl

AVS-adviseur Tom Roetert
is Gezonde School-adviseur
en bereikbaar via de
AVS, tel. 030-2361010 of
t.roetert@avs.nl
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doorgaande lijn belangrijke voorwaarde

Overgang van kinderopvang naar
school kan beter
Er bestaan grote verschillen in overdracht tussen scholen en kinderopvang
organisaties. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzochten
Sardes en Regioplan hoe deze overgang beter kan.

De twee onderzoeksorgani-
saties zochten via enquêtes
en gesprekken met profes-
sionals en ouders uit hoe het
momenteel gesteld is met de
overgangsrituelen van kin-
deropvang naar school. Het
onderzoek ‘Condities voor
kwaliteit in kindvriendelijke
overgang’ geeft enkele ele-
menten aan die bijdragen
aan een kindvriendelijke
overgang. De overgang wordt
kindvriendelijker naarmate:
• voorschoolse voorzie-

ningen en scholen meer
samenwerken;

• de informatieoverdracht
tussen voorschoolse

voorzieningen en scholen
geregeld is;

• er sprake is van een door-
gaande lijn tussen voor-
schoolse voorzieningen en
scholen;

• ouders en kinderen meer
worden meegenomen in
het overgangsproces.

Bijna een kwart van de scho-
len, 15 procent van de peu-
terspeelzalen en 15 procent
van de kinderdagverblijven
zegt actief te zijn op elk van
deze elementen. Ze geven
er op hun eigen manier
invulling aan. Vier van de
vijf scholen en voorschoolse
voorzieningen geven aan

dat ze voor de overdracht
gebruikmaken van een for-
mulier. Bij ruim de helft van
de kinderdagverblijven en
twee derde van de scholen
en peuterspeelzalen wordt
informatie ook overgedra-
gen via een gesprek (warme
overdracht). De organisaties
en scholen zeggen het minst
actief te zijn in het realiseren
van de doorgaande leerlijn.
Juist dit is een belangrijke
voorwaarde voor een kind-
vriendelijke overgang, aldus
de onderzoekers.

Verbeterpunten
Verbeteradviezen uit het

onderzoek: het helpt om
elkaars locaties te bezoeken,
gedragsprotocollen op elkaar
af te stemmen en te werken
met hetzelfde kindvolgsys-
teem. Vraag ook toestem-
ming aan de ouders bij over-
dracht van kindinformatie en
investeer zoveel mogelijk in
een warme overdracht.
Verder is het belangrijk om
al op de opvang een vertrou-
wensband met ouders te
ontwikkelen (deelonderzoek
‘Ouderbetrokkenheid bij
de overdracht’). En om hen
voortdurend op de hoogte
te houden over het welzijn
en de ontwikkeling van het
kind. Andersom moeten
ouders ook input leveren
over hun kind bij de over-
dracht. Een andere suggestie
is dat kinderopvangmedewer-
kers samen met ouders het
overdrachtsgesprek op school
voeren. Zij kunnen ouders
dan ondersteunen bij het
beschrijven van hun kind. _

onderdeel green deal scholen

Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw
De overheid stelt subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor
verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een
maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruikmaken. De subsidie maakt onderdeel
uit van de Green Deal Scholen.

“Het verbeteren van het
binnenklimaat op school of
het groener maken van het
gebouw is vaak een behoor-
lijke klus. Met hulp van
experts wordt het voor scho-
len makkelijker om verbete-
ringen door te voeren”, aldus
staatssecretaris Dekker van
Onderwijs. “Schone lucht,
een lage energierekening en

een prettig werkklimaat is
voor iedereen winst.”
De Green Deal Scholen is een
samenwerking tussen verte-
genwoordigers van het pri-
mair en voorgezet onderwijs,
gemeenten, milieuorganisa-
ties, huisvestingsdeskundigen
en verschillende ministeries.
Het steekt schoolbesturen
en gemeenten een helpende

hand toe door kennis te bun-
delen en scholen op weg te
helpen in de stappen die zij
kunnen nemen. De Green
Deal Scholen doet dit onaf-
hankelijk en berekent hier-
voor geen kosten. Het draagt
bij aan duurzame groei zoals
afgesproken in het Nationaal
Energie-Akkoord. _

Aanmelden voor de subsidie
kan via het eLoket van de
Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland: www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidie-
advies-verduurzaming-
scholen

Meer informatie:
www.greendealscholen.nl
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Over het thema

Naast de Gezonde School – vooral gericht op
het stimuleren van een gezondere leefstijl
en daardoor ook betere leerprestaties
van leerlingen – is het natuurlijk ook zaak
dat onderwijswerkgevers goed voor hun
personeel zorgen, zowel op mentaal als fysiek
vlak. Steeds meer (onderwijs)organisaties,
waaronder de AVS, sluiten zich dan ook aan
bij het nationale preventieprogramma Alles
is Gezondheid. Hoe geef je als school vorm
aan gezondheidsmanagement en -beleid?
Wat levert het op en – niet geheel onbelangrijk
– wat kost het? “Begin klein en breidt
langzaam uit. Wandelen tijdens de lunch kost
niets. Samen sporten zorgt voor verbinding.”
Als er dan toch iemand uitvalt, doet dat
een beroep op de kwaliteiten van de
leidinggevende om te zorgen voor een
soepele re-integratie. Of nog beter: voorkom
verzuim door signalen eerder en beter te leren
herkennen.
Tot slot een uitstapje naar het lerarentekort.
Welke ‘ziekmakers’ liggen daaraan ten
grondslag? Hoe kun je het tij keren door
een aantrekkelijke en gezonde werkgever
te zijn? Voor het werven en behouden van
(beginnende) leraren worden inmiddels
leaseauto’s en premies uit de kast getrokken.
Mooi meegenomen, maar meer tijd (voor)
en betere begeleiding lijken minstens zo
belangrijk. “Gun een startende leraar een
inwerkperiode.” En wat te denken van
differentiëren in je team. Want waarom mag
een goede leraar niet excelleren? “Ik snap het
taboe op dat woord niet. Als je goed bent, mag
dat best beter beloond worden.”

thema _ de gezonde werkgever

a l fa- co l l eg e  b iedt  in t eg r a l e  a a n pa k om v i ta l i t ei t t e b e vo r d er en

Een ‘groene’ kantine, korting op het

sportabonnement, gezamenlijke fietstochten,

lunchwandelingen, health checks of op

retraite in een klooster; het Alfa-college biedt

het allemaal en doet nog veel meer om de

gezondheid van onder andere het personeel

te bevorderen. “Als medewerkers enthousiast

zijn, worden ze vanzelf ambassadeur.”

tekst daniëlla van ’t erve

“Kom op, een beetje doorlopen”, maant de sportinstruc-
teur de mbo-studenten die de school verlaten voor een
rondje hardlopen. Het is niet alleen een normaal beeld
voor studenten van de opleiding Sport & Bewegen in
Groningen. De les is een onderdeel van het programma
Fit for life, dat op alle zes hoofdlocaties van ROC het
Alfa-college wordt aangeboden. En niet alleen voor stu-
denten, ook voor medewerkers is er zo’n programma.
“Alles begint bij een goede gezondheid”, verklaart Nanda
Vinken, adviseur gezondheidsmanagement van het Alfa-
college. “Gezondheid vormt de basis om met plezier te
kunnen werken en goed te kunnen presteren.”
De vergrijzing en het feit dat mensen langer moeten door-
werken vormde voor de HRM-afdeling van het Alfa-college
eind 2014 de reden om een integraal vitaliteitsbeleid op te
stellen. Het doel is dat medewerkers nu en in de toekomst
geestelijk en lichamelijk fit zijn en blijven en het beleid
gaat verder dan het bieden van activiteiten alleen. Vinken:
“Het omvat alle relevante onderwerpen zoals professionali-
sering, mobiliteit, verzuim of Arbo, waardoor het stevig in
de organisatie wordt verankerd”, vertelt Vinken. “Belang-
rijk is dat het onderdeel is van het strategisch beleid, zodat
het gedragen wordt door het bestuur en er ook budget voor
wordt vrijgemaakt.”

‘Alles begint bij een goede gezondheid’
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a l fa- co l l eg e  b iedt  in t eg r a l e  a a n pa k om v i ta l i t ei t t e b e vo r d er en

Stoelmassage Maar gezondheid van bovenaf opleg-
gen werkt volgens haar niet. Begin klein en breidt lang-
zaam uit, is haar advies. “We zijn gewoon begonnen met
wat leuke activiteiten op één locatie en dat sloeg aan”,
vertelt ze. “Als medewerkers enthousiast zijn, worden ze
als vanzelf ambassadeur en met hun ervaringen halen
ze anderen over de streep.”
Inmiddels biedt het Alfa-college een breed scala aan
acties die de fysieke, mentale of sociale gezondheid
bevorderen. Van samen hardlopen, fietsen of korting op
een sportabonnement tot een stoelmassage, een cursus
mindfulness, health checks en leefstijltesten. “Het gaat dus
niet alleen om sporten”, benadrukt Vinken. “Dat zou
mensen ook kunnen afschrikken. Met een aansprekend,
afwisselend en gratis aanbod proberen we steeds aan te
sluiten bij de behoefte van medewerkers.”

‘Alles begint bij een goede gezondheid’
Leidraad vormen de ‘bravo-thema’s’: bewegen, roken,
alcohol, voeding en ontspanning. Een succes is bijvoor-
beeld de online cursus ‘Afvallen zonder zweten’, die
inzet op een gedragsverandering. ‘Door de cursus ben
ik bewust geworden van nut en noodzaak om te veran-
deren. Sinds januari 2015 ben ik dertig kilo afgevallen
en ik ben in staat om dit vast te houden’, schrijft een
docent die deelnam enthousiast. Vinken: “Als je iedere
dag de trap neemt, op de fiets gaat of de auto iets

Medewerkers van het Alfa-college na afloop van een hardloopwedstrijd. “Maar het gaat niet alleen om sporten. Dat zou mensen ook kunnen afschrikken.”

‘ i k  f i t n e s s  e n  b e n  a l  d r i e  k e e r
o p  r e t r a i t e  i n  h e t  k lo o s t e r
g e w e e s t .  g e w e l d i g  d at  d e
s c h o o l  d i t  m o g e l i j k  m a a k t ’
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salades samenstellen. Kroketten of saucijzenbroodjes
zijn sinds twee jaar niet meer verkrijgbaar. “Niemand
vraagt er naar hoor, in het weekend eten ze die al
genoeg”, vertelt cateringmedewerker Janette Oostland.
Ze wijst trots naar de twee zilveren schalen, het bewijs

verder wegzet, levert dat meer op dan dat je elke week
naar de sportschool gaat. De cursus gaat ook over wat er
in je keukenkastje staat en waarom je ergens voor kiest.
Ik besefte zelf opeens dat ik eigenlijk de hele dag zat: in
de auto, aan het bureau, weer in de auto, aan de keuken-
tafel en vervolgens op de bank.”
Vandaar dat de adviseur gezondheidsmanagement nu
gesprekken voert aan de lange witte statafel midden in
haar werkkamer, met daarop een karaf water en een
bordje appels, peren en mandarijnen.

‘Totaal ontspannen’ In de kantine kiest een meisje
na wat aarzeling voor een broodje gezond. Alle broodjes
zijn vers belegd en studenten kunnen hier hun eigen

p r i m a i r  o n d e r w i j s  vo lg t

Van een rookvrij schoolplein, sport-

activiteiten in de middagpauze tot een

gratis sportabonnement. Ook steeds

meer basis- en middelbare scholen

besteden aandacht aan de gezondheid

van medewerkers. “Met een hoog

percentage burn-out, een toename van

diabetes en het feit dat iedereen langer

moet doorwerken, is het een legitieme

taak voor onderwijsorganisaties om een

gezonde leefstijl te bevorderen”, vindt

Eddie Heerings. Hij is adjunct-directeur

van basisschool De Plantage in Houten

en sportcoördinator voor zijn bestuur

Openbaar Onderwijs Houten (OOH).

Voor dit bestuur van vijf basisscholen

organiseert hij een sportprogramma voor

alle personeelsleden. Onder de naam

OOH Beweegt kunnen ze gratis meedoen

aan hardlopen, sportief wandelen,

spinning, yoga en diverse groepslessen

zoals bootcamp of core stability.

Hij bedacht het plan

twee jaar geleden

naar aanleiding van

de vraag van het

Vervangingsfonds

naar ideeën om het

werkplezier terug

te brengen. “Een

fitte werknemer

is een blije

werknemer”, meent hij. “Bovendien zorgt

samen sporten voor verbinding tussen

mensen die elkaar anders niet zo snel

tegenkomen. Dat geldt voor leerkrachten,

maar ook voor ondersteunend personeel

of bestuursleden.”

Het bleek een succes, rond de 60 procent

van het personeel van OOH doet mee en

het ziekteverzuim daalde van 6,9 naar

3 procent. “Het is moeilijk hard te maken

dat dat komt door het sportprogramma,

maar dat draagt daar natuurlijk wel

aan bij”, vertelt

Heerings. “Een

andere winst is

die verbinding.

Collega’s wisselen

ervaringen uit en

komen bij elkaar

in de klas kijken.

Dat het onderwijs

hierdoor verbetert,

is helemaal mooi

meegenomen.”

Met subsidie

van het

Vervangingsfonds kon het programma van

start en inmiddels financiert het bestuur

dit. Heerings is ervan overtuigd dat elk

bestuur zoiets kan organiseren. “Maak

één iemand eigenaar en hou het vooral

laagdrempelig. Alle lessen starten in of

bij school en aansluitend op de werkdag.

Plezier met elkaar, daar gaat het om. Zelfs

een kleine daling van het ziekteverzuim

maakt dit programma al meer dan de

moeite waard.”

Begin klein, tipt hij. “Het gaat letterlijk en

figuurlijk om kleine stappen. Als je opeens

elke dag 35 kilometer wil gaan fietsen,

is de kans groot dat je dat niet gaat

volhouden. Met de stappenteller die elk

personeelslid heeft gekregen, kunnen ze

heel eenvoudig zien hoeveel ze bewegen

elke dag. Via challenge dagen we ze uit

om steeds een stapje meer te zetten, dat

is haalbaar en werkt motiverend.”

Eddie Heerings begeleidt besturen bij

het opzetten van een sportprogramma.

Meer informatie: eddie.heerings@oo-h.nl

‘ b e l a n g r i j k  i s  d at  h e t
o n d e r d e e l  i s  v a n  h e t
s t r at e g i s c h  b e l e i d ,  z o d at
e r  o o k  b u d g e t  vo o r  w o r d t
v r i j g e m a a k t ’
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dat de kantine
al twee jaar op
rij voldoet
aan het keur-
merk Gezonde
school. “Dit
jaar gaan we
voor de gouden
schaal waarbij
80 procent van
het assorti-
ment gezond

is.” Het werk bevalt haar uitstekend, ook zij doet actief
mee aan de activiteiten. “Ik fitness en ben al drie keer
naar het klooster geweest. Geweldig dat de school dit
mogelijk maakt. Tevredenheid van het personeel hangt
af van de organisatie. Als je investeert, krijg je dit dub-
bel en dwars terug. Zo’n weekend in het klooster zorgt
voor verbinding met collega’s en ik kom er totaal ont-
spannen van terug. Heerlijk.”

In twee jaar zag het Alfa-college het ziekteverzuim
onder personeel dalen van 5,2 naar 3,2 procent en
medewerkers geven hun werkgever een 7,8 voor bevlo-
genheid en betrokkenheid. “Dat heeft een positief
effect op het onderwijs en de resultaten”, stelt Vinken.
“We doen dit voor de medewerkers, maar wel vanuit het
idee dat alles wat je doet bij de leerling terechtkomt.
Een vitale docent geeft bovendien het goede voorbeeld
van hoe de leerling straks binnen een werksetting
zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen
gezondheid.”
Als eerste roc van Nederland besloot het Alfa-college
zich via een pledge te verbinden aan het nationaal pre-
ventieprogramma Alles is Gezondheid. Bijna negenhon-
derd organisaties, waaronder de AVS, werken hierin aan

Budget is wel belangrijk, maar ook zonder is er volgens
haar al heel veel mogelijk. Zo kost samen wandelen
tijdens de lunch niets, net als een complimentendag.
“Elkaar een compliment geven zorgt voor meer werkple-
zier”, aldus Vinken. “Verder kijken we nu ook steeds meer
hoe we talenten binnen de organisatie kunnen inzetten.
Zo geef ik zelf bijvoorbeeld Shiatsu en een collega Taichi
en Mindfulness. Een volgende stap is dat we ook studen-
ten inzetten om clinics te organiseren. Op die manier raakt
de hele school bij het thema gezondheid betrokken.” _

m e e r  w e t e n ?
www.allesisgezondheid.nl, www.gezondeschool.nl

www.duurzameinzetbaarheid.nl/weekvandewerkstress

(14 t/m 17 november)

thema _ de gezonde werkgever

een vitaler en gezonder Nederland via acties op school,
in de wijk, op het werk en in de zorg. “We doen al heel
veel om een gezonde en veilige school te zijn, maar we
denken dat het nog een tandje beter en meer kan. Door
ons te verbinden aan Alles is Gezondheid hopen we hier
een impuls aan te geven”, aldus CvB-voorzitter Wim
Moes bij de ondertekening.
Gezondheidsmanagementadviseur Vinken probeert met
de acties steeds aan te sluiten op thema’s die spelen.
Elke locatie van het Alfa-college heeft inmiddels oplaad-
punten voor elektrische fietsen en je kunt twee weken
lang gratis een e-bike uitproberen. “Om te kijken of dat
bevalt en of je er zelf een wilt aanschaffen.”

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

Elke locatie van het Alfa-college heeft oplaadpunten voor e-bikes
en je kunt ze gratis uitproberen.
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l eid in g g e v en  a a n  re- in t eg r at ie  v erg t  om s l a g  in  d en k en

“Modern personeelsbeleid gericht op

preventie en mobiliteit doet een beroep

op andere kwaliteiten van de schoolleider,

zoals afstand kunnen nemen”, zegt

Levien Hamelink, bestuurder van Probaz,

een stichting voor basisonderwijs in

Zeeuws-Vlaanderen. De schoolleider is

de spil bij het creëren van een klimaat

waarin medewerkers uitkomen voor hun

kwetsbaarheden. tekst irene hemels

Margriet Barendse, directeur van basisschool De
Vlieger van ATO-scholenkring in Den Bosch, weet
uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat mede-
werkers met een burn-out niet te snel starten met
hun re-integratie. “Tien jaar geleden heb ik zelf een
burn-out gehad. De aandacht vanuit de organisatie
was erg gericht op wat voor mij het beste was: me de
tijd geven. Dat heeft veel vertrouwen gegeven. Deze

ervaring komt me goed
van pas bij de begeleiding
van zieke medewerkers. Ik
weet precies wat medewer-
kers nodig hebben bij hun
re-integratie.”
Vanuit de gedachte dat
werken bijdraagt aan
herstel vindt binnen ATO-
scholenkring re-integratie
veelvuldig plaats op een
andere school binnen de
onderwijsorganisatie. Met
name als overbelasting
een veroorzaker is van
verzuim. Barendse bege-
leidt medewerkers die
komen re-integreren op

De Vlieger. “Een van de valkuilen van burn-out is dat
je voor iedereen dienstbaar wilt zijn. Een succesvolle
re-integratie is dan minder gegarandeerd als je dit

op de eigen school doet. Ik heb zelf meegemaakt dat dit
niet werkt. Kinderen, ouders en leerkrachten kennen
je als directeur, het is voor hen lastig om te zien dat je
op dat moment die rol niet hebt. Dat geldt ook voor
leerkrachten. Op een andere plek zonder binding word
je niet aangesproken: Wil je even invallen? Of juf, mag
ik dit? In alle rust het werk weer opbouwen, zonder dat
iemand je aanspreekt op de functie die je voor die tijd
had, moet heel zorgvuldig gebeuren.”

Grenzen stellen De schoolleider moet goed zicht
hebben op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
de re-integrerende zieke medewerker en als casemanager

op de hoogte zijn van de regelgeving rond ziektever-
zuim, benadrukken bestuurders. Schoolleider Barendse:
“Daarnaast is het belangrijk dat je ook echt de intentie
hebt om tijd en aandacht te geven aan de zieke mede-
werker en duidelijk grenzen durft te stellen. Twee uur
re-integreren per dag betekent niet een half uurtje lan-
ger blijven omdat het ‘toch wel gaat’.”

thema _ de gezonde werkgever

Schoolleider Margriet Barendse
had ooit zelf een burn-out. “Ik weet
precies wat deze medewerkers nodig
hebben bij hun re-integratie.”

‘Verzuimpreventie is veel meer
dan medeleven tonen’
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re-integreren bestaat niet echt een vaste procedure.
Dat kan beginnen met een kop koffie drinken, uit-
groeien naar lesvoorbereidende taken en wordt opge-
trokken in uren en taken tot iemand terug is naar zijn
of haar eigen taak als groepsleerkracht. Daarover ben
je veelvuldig in gesprek met elkaar en de Arboarts.”
Onvermijdelijk is soms het ontslaggesprek. “Formeel
doet de algemeen directeur dat, maar in de praktijk
doe je dat toch samen. Zo’n gesprek is soms best
lastig.”

Enerzijds op de rem kunnen
staan, anderzijds de mede-
werker zo snel mogelijk weer
terug op school krijgen, zegt
schooldirecteur Marja de
Wever van De Parel in Terneu-
zen, onderdeel van Stichting
Probaz. “Wij hebben een heel
hoog ziekteverzuim dat nogal
eens werkgerelateerd is. We
zitten in een krimpgebied.
Mensen die dertig jaar op een-
zelfde plek hebben gewerkt,
moeten opeens verkassen. Die
plotselinge mobiliteit leidt er
soms toe dat mensen vastlo-
pen. Wij vinden het belang-

rijk dat mensen zo snel mogelijk weer terug op school
komen voordat ze er als een berg tegenop gaan zien en
het steeds moeilijker wordt om weer te beginnen. Voor

Bestuurder Levien Hamelink: “Wij
willen dat schoolleiders veel sneller
het gesprek aangaan met zieke
leerkrachten over hun welbevinden.”

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

Foto: Hans Roggen (de personen op de foto komen niet in het artikel voor)

‘Verzuimpreventie is veel meer
dan medeleven tonen’
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‘Opschudmoment’ Bestuurder Levien Hamelink van
Probaz zit naar eigen zeggen als werkgever van school-
leider De Wever redelijk dicht in de ziektedossiers. “In
de gesprekken met de schooldirecteur praten we over
hoe je concreet kunt handelen in een specifiek geval.
Afhankelijk van de situatie kan ik me er wat meer mee
bemoeien. Met name als het een zwaar traject lijkt te
worden, waarbij terugkeer in de eigen functie niet wordt
verwacht. Belangrijk aandachtspunt is om hier tijdig
over in gesprek te gaan met de medewerker. Na een jaar
laten we een objectief advies uitvoeren door een arbeids-
deskundige, het zogenoemde ‘opschudmoment’. Dit
vraagt de nodige tact en wijsheid en is een proces van
vallen en opstaan. Het vraagt andere kwaliteiten van de
schoolleider: afstand kunnen nemen en het gesprek voe-
ren vanuit een andere positie, niet als collega. Niet pam-
peren of het mooier maken dan het is. Dat is niet altijd

“De rol van de schoolleider om medewerkers aan
het werk te houden is bij ons een stuk actiever
geworden.” Foto: Hans Roggen (de personen op
de foto komen niet in het artikel voor)

makkelijk in het onderwijs, waar iedereen elkaar goed
kent en je onderdeel bent van een team. In dat verande-
ringsproces zitten wij nu.”

Cultuuromslag De aandacht voor het voorkomen
van ziekteverzuim is de laatste jaren een belangrijk topic.
Schoolleiders en bestuurders spreken van een cultuur-
omslag. De Wever: “Mensen komen vaak pas als het te
laat is. De enige uitweg lijkt dan stoppen met werken
of elders werken. Ik wil dat medewerkers eerder bij me
komen en dat we als team signalen van elkaar oppakken
en met elkaar praten over wanneer het niet goed gaat.
Die openheid en dat vertrouwen moet ik creëren. Ook
mobiliteit is een belangrijk onderwerp. We moeten af
van de cultuur dat jouw plek op school voor eeuwig is.”
De jaarlijkse gesprekkencyclus speelt binnen de onder-
wijsorganisaties een grote rol bij preventie. Barendse:
“Voor mij staat daarbij centraal dat je de goede men-
sen op de goede plekken wil hebben.” De Wever: “Als
schoolleider krijg je door deze vertrouwelijke gesprek-
ken een duidelijk beeld van iemand. Het is een moment
waarop je zaken kunt signaleren en kunt kijken naar
oplossingen. De gesprekkencyclus houdt ook de mede-
werker zelf alert. Doe je wel genoeg om goed toegerust
te zijn en te blijven?”

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

Jaap Schep, bedrijfsarts bij Arbo Unie en

actief in het primair en voortgezet

onderwijs: “Medewerkers in het

onderwijs hebben een hoog verant-

woordelijkheidsgevoel, gaan lang door.

Als ze uitvallen zijn ze vaak al ver in de

uitputting. De meeste organisaties zijn

voldoende op de hoogte van de regels en procedures rond

verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Schoolleiders

hebben over het algemeen een goed oog voor iemands

mogelijkheden en de omstandigheden bij re-integratie.

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

Het valt mij wel op dat signaleren er nogal eens bij

inschiet. Vroeg signaleren kost tijd en energie, maar

scheelt je uiteindelijk verzuim. Heb als organisatie aan-

dacht voor het frequent verzuimgesprek. Als iemand drie

of vier keer per jaar verzuimt, kan dat een voorspeller zijn

voor langdurig ziekteverzuim.”

Die aandacht voor verzuimpreventie is nog niet voor
iedere schoolleider vanzelfsprekend. De Wever: “We pra-
ten hierover met elkaar en de meesten doen dit al, maar
die paar die het nog niet doen moeten zichzelf hierop
trainen.” Schoolbesturen ondersteunen en faciliteren
schoolleiders in hun nieuwe HR-taak. Hamelink: “In het
verleden was een zieke leerkracht vooral een probleem
voor de organisatie en vervanging regelen de acute zorg

voor de directeur. Wij willen dat de schoolleider daarnaast
veel sneller dan voorheen het gesprek aangaat met de zie-
ke leerkracht over diens welbevinden. Waar liggen de oor-
zaken? Wat kan ik er als schoolleider aan doen? Dat gaat
veel verder dan medeleven tonen. Veel schooldirecteuren
zijn dit nog niet gewend. Binnenkort starten wij met het
trainen van schooldirecteuren in hun nieuwe rol.”

Professionele beroepshouding Ook het bestuur
van Stichting Opmaat in Tilburg met achttien scholen in
het primair onderwijs zette twee jaar geleden een koers-
wijziging in. Marius Liebregts, bestuursvoorzitter: “De
rol van de schoolleider om medewerkers aan het werk te
houden is bij ons een stuk actiever geworden. Directeuren
moeten beter signalen leren herkennen die kunnen wij-

zen op aankomend verzuim.
En is er eenmaal sprake van
ziekte, dan hoort het bij goed
en gezond werkgeverschap
om actief de mogelijkheden
te onderzoeken voor het in
contact te blijven met het werk
door het uitvoeren van andere
taken. Bij onze directeuren
zien we een grote diversiteit
in hoe inspirerend zij mede-
werkers mee kunnen nemen
in een professionele beroeps-
houding waarin iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt.
Dat betekent zorgdragen voor
een open sfeer waarin mede-
werkers zich kwetsbaar durven

opstellen en mensen het gesprek met elkaar aangaan over
hun eigen mogelijkheden. Dat is nog niet op iedere werk-
plek zo, maar we zijn op de goede weg.”

Marius Liebregts, bestuursvoorzitter:
“We willen gelukkigere medewerkers
die eigenaar zijn van hun eigen
welbevinden en ziekteverzuim.”

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

Duurzame inzetbaarheid speelt een grote rol bij het
gezond houden van medewerkers. Bij Stichting Opmaat
kunnen medewerkers kiezen uit een groot aanbod: van
yoga, bokstraining tot mindfulness. “We willen geluk-
kigere medewerkers die eigenaar zijn van hun eigen
welbevinden en ziekteverzuim. Dat eigenaarschap willen
we ook terugzien in de digitale gesprekkencyclus waar-
mee we in 2107 beginnen: de medewerker nodigt zijn
leidinggevende uit voor een ontwikkelgesprek en niet
andersom.” _

m e e r  w e t e n ?
Wie de exacte procedure en wetgeving rond ziekte en arbeids-

ongeschiktheid na wil lezen kan terecht op www.avs.nl/artike-

len/procedureziekteenarbeids ongeschiktheidna1april2002

s u b s i d i e  v e r z u i m a a n pa k

De subsidie Lerend werken van het Vervangingsfonds

ondersteunt schoolleiders (po) in hun verdere

professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak

op hun school. De subsidie voor het coaching on

the job traject is beschikbaar tot en met augustus

2018. Meer informatie: www.avs.nl/artikelen/

nieuwesubsidielerendwerkenvoorposchoolleiders
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l er a r en t eko r t  a a npa k k en

‘Op de vacature met leaseauto
reageren veel meer mannen’

thema _ de gezonde werkgever

‘Meer les, minder stress. Ben jij onze vaste invaller met kans op een eigen vaste plek

en leaseauto?’ staat beloftevol in de kop van een vacature voor leraren. Leaseauto’s,

premies, woonruimte: secundaire arbeidsvoorwaarden die bepaald geen gemeengoed zijn

in onderwijskringen. Helpen ze om het lerarentekort op te lossen? Of zit het zijn van een

aantrekkelijke onderwijswerkgever in andere zaken? tekst larissa pans

In groeiregio's staat gemiddeld 1,8 procent van de vacatures op middelbare scholen open.
In het vo speelt het lerarentekort bij vakken zoals scheikunde. Foto: Hans Roggen
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l er a r en t eko r t  a a npa k k en

‘Op de vacature met leaseauto
reageren veel meer mannen’

De leaseauto. Dit ‘lokkertje’ wordt sinds kort ingezet in
onderwijsvacatures op bijvoorbeeld Onderwijstalenten.
nl, een bemiddelingsplatform van aangesloten onderwijs-
werkgevers bij het Landelijk Verband van Gereformeerde
Schoolverenigingen en werkzoekenden. “De voorwaarde
is wel dat een invaldocent minimaal vier dagen per week
beschikbaar is’, vertelt projectleider Ria Havinga-Brand
van de site voor (inval)leerkrachten in het basis- en voort-
gezet onderwijs. “Het is eigenlijk een logisch extraatje:
het is enorm handig om een auto te hebben om op ver-
schillende scholen in de regio te kunnen invallen. Wat
opvalt is dat op de vacatures met leaseauto veel meer
mannen reageren. Het zal te maken hebben met de vol-
ledige werkweek, maar zeker ook met de auto.”

Niet verwonderlijk dus dat Rotterdam besloot om er
een tandje bij te zetten. In nauw overleg met betrok-
kenen uit het lokale onderwijsveld kwam de gemeente
begin 2016 met een eigen LerarenCAO: de Rotterdamse
Lerarenbeurs, de Rotterdampas, de Erasmus Excellentie
Leergang en de Welkomstpremie moeten nieuwe lera-
ren aantrekken en huidige leraren behouden voor de
stad. De kosten: 7,7 miljoen euro. De Welkomstpremie
is een eenmalige premie van 5.000 euro voor leraren
die in Rotterdam komen werken en waar in het onder-
wijs een groot tekort aan is. Denk hierbij aan leraren
met een academische opleiding in het basisonderwijs
en bevoegde leraren in tekortvakken als wiskunde en
scheikunde op middelbare scholen.

Blijk van waardering Helpen deze maatregelen
om lerarentekorten op te lossen? Om nieuw perso-
neel te werven en te zorgen dat zittend personeel niet
wegloopt? De Rotterdamse LerarenCAO is nu een half
jaar van kracht, harde cijfers zijn er nog niet. Else-
Marike Visser (docent pedagogiek aan de Thomas More
Hogeschool, leerkracht bij de Rotterdamse Vereniging
Katholiek Onderwijs, Leraar van het Jaar 2013 en ambas-
sadeur Leraren met Lef) en onderwijsbestuurder Rolf
van den Berg van Stichting Kind en Onderwijs hebben
meegedacht en meeonderhandeld over deze cao. “Ik
ben trots dat ik hieraan heb bijgedragen”, zegt Visser.
Ze komt net van een cursus af, de Erasmus Excellentie
Leergang, onderdeel van de cao. “Heel interessant, over
straatcultuur versus schoolcultuur. Ik ben er ook trots
op dat ik in Rotterdam werk en dat de gemeente het
onderwijs zo stimuleert. Zo’n Rotterdampas (kortings-
pas voor het culturele, sportieve en historische aanbod
van de stad, red.) lijkt klein, maar is een belangrijke
blijk van waardering. De extra’s in de cao zijn mooi
meegenomen, maar het gaat natuurlijk ook om orga-
nisatorische investeringen om beginnende leraren te
trekken. Het is van belang om goed zicht te houden

Te weinig en onbevoegd Het lerarentekort is een
thema dat steeds nadrukkelijker op de agenda staat. In de
zogenoemde groeiregio’s staat gemiddeld 1,8 procent van
de vacatures op middelbare scholen open. Op basisscho-
len wordt zelfs een lerarentekort van 8 procent in 2020
verwacht in de vier grote steden, Haaglanden en Almere,
blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Centerdata. De
PO-Raad meldde afgelopen zomer al dat er over tien jaar
een tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdbanen in het primair
onderwijs dreigt te ontstaan. Vanaf 2020 zullen scholen in
bijna alle regio’s van het land blijven zitten met vacatures.
Scholen in de grote steden merken nu al dat zij proble-
men hebben om vervangers te vinden. In het noorden,
oosten en zuiden van het land daarentegen, kampen
scholen juist met krimp en zijn minder veel leraren
nodig. In het voortgezet onderwijs speelt het lerarente-
kort bij vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
informatica, Duits en levensbeschouwing. Ook het per-
centage onbevoegde leraren is inmiddels een politieke
hot topic. Staatssecretaris Dekker lanceerde dit jaar een
plan van aanpak om het aantal onbevoegde docenten
terug te dringen, onder andere door het opzetten van
een lerarenregister. In het vo wordt zo’n 10 procent van
de lessen door onbevoegde docenten gegeven. Dat cijfer
is een landelijk gemiddelde, in Rotterdam bijvoorbeeld
is 20 procent van de docenten onbevoegd. In Rotterdam-
Zuid loopt dat percentage zelfs op naar 30 procent.

De Rotterdamse leerkracht Else-Marike Visser dacht en
onderhandelde mee over de Rotterdamse LerarenCAO, met daarin
onder andere een welkomstpremie, scholing(sbeurs) en een
kortings(stads)pas. Foto: Floor Wijnen
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op starters. Er moet voldoende tijd zijn voor intervisie,
ondersteuning door ervaren collega’s. En rooster die
ervaren collega dan ook vrij om dit werk goed te kunnen
doen. Veel is tijd, bied dan ook tijd. Gun een startende
leraar een inwerkperiode. Pabo’s moeten hun studenten
beter voorbereiden op het echte schoolleven: het gaat
niet alleen om lesgeven, ze hebben ook een belangrijke
opvoedende taak. Ze moeten leren communiceren met
de hele wereld om die leerling heen: doe al tijdens de
opleiding en stages mee met de oudergesprekken, verga-
der mee.” Bestuurder Van den Berg ziet de Rotterdamse
cao als een co-creatie tussen gemeente en onderwijsbe-
sturen. “Het is in hechte samenwerking opgesteld. Deze
cao ademt de geest van professionalisering, de ambitie
om beter te willen worden. De spirit van: ik als leraar
ga de stad opstuwen in de vaart der volkeren. Dat zie je
ook terug in de Erasmus Excellentie Leergang: het is sec-
toroverstijgend, de deelnemers leren allerlei nieuwe ver-
banden te trekken, het geeft hen een bredere blik.”

Extra zetje Vijfduizend euro welkomstpremie geldt
in het bedrijfsleven als een zeer bescheiden bonus, maar
voor het onderwijs is het een hele stap. Deze premie ziet
leraar Visser als “net dat extra zetje dat nodig kan zijn bij
de werving. Als een afgestudeerde leraar kan kiezen tus-
sen Doetinchem of Rotterdam, kan dit de doorslag geven.”
Van den Berg: “We signaleren het probleem dat pabo-
studenten in Rotterdam afstuderen, om vervolgens te gaan
werken in randgemeenten. Maar Rotterdam is hip, daar
moeten we gebruik van maken.” Hij trekt de vergelijking
met Londen. “Een Londense buschauffeur krijgt een toe-
slag op zijn salaris, omdat zijn werk veel intensiever en de
leef- en woonkosten veel hoger zijn dan in de provincie.
Verhuist de chauffeur naar de provincie, dan verdwijnt de
toeslag.” In dat licht moet je extra’s als de welkomstpre-
mie en de Rotterdampas zien, betoogt hij. “Er zou voor
onderwijs een dergelijke regeling moeten komen voor
de vier grote steden. Erken ook dat het een pittige klus
is, lesgeven in een grote stad met grootstedelijke proble-
men.” Rotterdam heeft een gemêleerd leerlingenbestand,
er zijn genoeg ‘moeilijke plekken’ om te werken. Van
den Berg weet waar hij het over heeft, hij heeft zelf in
diverse steden op achterstandsscholen gewerkt. “Je moet
beginnende leraren de uitdaging goed voorhouden. Wees
eerlijk tegen hen. Bied ze ook meer rechtszekerheid. Als
ze het niet redden op zo’n gecompliceerde school, wil dat
niet zeggen dat ze voor het hele onderwijs verloren zijn.

“Je moet beginnende leraren de uitdaging goed voorhouden.
En rooster die ervaren kracht vrij om zijn beginnende collega goed
te kunnen ondersteunen.”

‘e r k e n  d at  h e t  e e n  p i t t i g e  k l u s  i s ,
l e s g e v e n  i n  e e n  g r ot e  s ta d  m e t
g r o ot s t e d e l i j k e  p r o b l e m e n ’
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goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

Adverteren in Kader Primair?

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair vaak gelezen
en goed gewaardeerd worden door zo’n
6.000 lezers.

Voor het plaatsen van een advertentie, vacature
of het meesturen van een bijsluiter in/met Kader
Primair kunt u terecht bij Elma Media. In geval
van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.

Elma Media
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl

Zo’n leraar kan prima tot zijn
recht komen in een rustigere
setting, plaats zo iemand op
een school in een minder las-
tige wijk.”
En dan de tekortvakken, de
strijd om de schaarse, o zo
gewilde docenten Duits of
scheikunde. Voor het werven
van deze docenten ziet Vis-
ser het somberder in dan
voor de andere leraren. “Daar
moeten wel drie schepjes
bovenop, om die afgestudeer-
den te trekken. Ik denk dat
de gemeente serieus moet
nadenken over het aanbieden
van betaalbare woonruimte
of meteen een vast contract.”
Leaseauto-van-de-zaak? Visser:
“Waarom niet? Die voorwaar-

den zijn er tenslotte ook in het bedrijfsleven en als het
dat stukje status geeft dat nodig is om de juiste mensen
te trekken, heb ik er geen problemen mee.” Ook Van den
Berg noemt het punt van woonruimte. “Waarom stelt de
gemeente geen tijdelijke woonruimte beschikbaar voor

leraren? Een ‘doorgangshuis’ waar ze een jaar kunnen
zitten en in dat jaar zoeken ze rustig naar een andere
woning. We hebben te lang genegeerd dat die tekorten
er aan kwamen.” Hij werpt nog een plan op: “Waarom
maken we niet meer gebruik van digitalisering? Eén goe-
de leraar kan via video conferencing zijn lessen gelijktijdig
naar groepen sturen op andere locaties. Alle leerlingen
kunnen ook gewoon vragen stellen. Eventueel kan de les
ook worden opgenomen, zodat het op een later moment
door andere klassen kan worden bekeken. Dan worden
die lessen tenminste gegeven.”

Visser hamert er op dat onderwijswerkgevers ook hun
zittende personeel niet moeten vergeten. “Waarom mag
een goede leraar niet excelleren? Ik snap het taboe op dat
woord niet. Leraren moeten van hun werkgever veel moge-
lijkheden krijgen voor scholing, de kans om ergens in uit
te blinken. En als je goed bent en veel voor de school bete-
kent, mag dat ook best beter beloond worden.” _

thema _ de gezonde werkgever

Bestuurder Rolf van den Berg van
Stichting Kind en Onderwijs: “We
signaleren het probleem dat pabo-
studenten in Rotterdam afstuderen,
om vervolgens te gaan werken in
randgemeenten.”

‘e e n  lo n d e n s e  b u s c h a u f f e u r
k r i j g t  o o k  e e n  to e s l a g  o p  z i j n
s a l a r i s ’
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Acht jaar geleden heette de zolder van de Imeldaschool
Het Atelier, daar waren één dag per week de lessen cul
tuureducatie. Er lag gereedschap, er waren veel knutsel
spullen en onder begeleiding van een kunstenaar mochten
de leerlingen er lekker creatief en ‘out of the box’ aan de
slag. Aziem Jarmohamed, directeur van de Imeldaschool:
‘Maar als de kunstenaar was vertrokken, was al het cultu
rele ook weg.’

Lessen van Wolf
Nu kent de Imeldaschool de ‘lessen van Wolf’. Wolf Brink
man is beeldend kunstenaar en alle groepen krijgen af
en toe les van hem. Dat zijn géén lessen kunst en cultuur,
zegt de kunstenaar zelf. Maar de afgelopen tijd kwamen
er wel allerlei Griekse goden voorbij en waren de leerlin
gen druk met de interpretatie van het schilderij ‘De drie
Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck. Jarmohamed: ‘Ik
dacht vooraf: Griekse goden? Dat is toch een brug te ver
voor onze kinderen. Onze leerlingen hebben allemaal een
allochtone achtergrond en ze komen vooral uit sociaal
zwakkere milieus.’

Maar Wolf Brinkman is geen leraar, en zijn didactische
vaardigheden liggen op een heel ander vlak dan die van

de gemiddelde leerkracht, merkt Jarmohamed keer op
keer, zegt hij. ‘Wolf vertelt mooie verhalen. Hij is verras
send en boeit de leerlingen. Hij stelt open, bijna filosofi
sche vragen. Bij die Van Eyck liet hij eerst maar een klein
stukje van het schilderij zien. Hij maakt ze vervolgens
nieuwsgierig naar de rest. Het gaat over maten, over afme
tingen, over textuur. En we verbazen ons over wat er op die
manier allemaal uit de kinderen zelf komt.’

Rol van de leerkracht
De aanpak van cultuureducatie op zijn school ontwikkelt
zich nog steeds, zegt de directeur. Hoe lang duren de
blokken, welke thema’s komen aan de orde, wat is de rol
van de leerkracht: het verandert steeds. Maar de uitgangs
punten van de kunstenaar, daar kan hij zich helemaal
in vinden. Het is Brinkmans’ overtuiging dat kunst goed
gebruikt kan worden om de gewone lessen, zoals taal en
rekenen, te ondersteunen en verdiepen, zegt de kunste
naar zelf. Aan de hand van een kunstwerk stimuleert hij
de kinderen om zichzelf mondeling en schriftelijk uit te
drukken, na te denken over zaken als ouderdom, de tijd,
symmetrie. Jarmohamed: ‘En wat ze in de lessen van Wolf
doen, komt ook gewoon in de klas terug: klokkijken, biolo
gie, taal, tijd, vergankelijkheid. Er is een directe koppeling
tussen de lessen van de kunstenaar en de lessen van de
leerkracht. Het is geen aparte kunstles, het is ingebed in
de rest van de lessen. Een instructie over klokkijken kan
geen half uur duren, terwijl dat in zijn lessen wel lukt.
Maar op een andere manier.’

Ook hij is er nog niet helemaal uit hoe je cultuureducatie
verankert in school, maar ze zijn in Rotterdam op de goede
weg, denkt Jarmohamed. ‘Een kunstproject is altijd eindig,
dit niet. Dit is geen project, maar een traject.’

Eigen vraag
Je moet als schoolleider ook af en toe ‘nee’ durven roepen,
vindt hij. ‘We hebben al het aanbod van culturele instel
lingen buiten de deur gehouden en hebben onze eigen
vraag gecreëerd, en daarover zijn we gaan praten met het
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Zij vervullen
een brugfunctie tussen onderwijs en kunstenaars.’ Naast
Wolf Brinkman zijn er tegenwoordig nog twee kunstenaars
aan de school verbonden.

De leerkrachten waren niet allemaal meteen enthousiast,
erkent Jarmohamed. ‘In het onderwijs zijn we erg leerop
brengst gericht. Het gaat ons om de resultaten. We denken
vooral aan inspectierapporten, we willen ergens kómen
met onze kinderen, een product afleveren. Een kind moet
op een bepaald moment natuurlijk klok kunnen kijken. Er
was bij sommigen angst dat de leeropbrengsten uit het
zicht zouden verdwijnen.’

Creatief denken
Inmiddels is het team ervan overtuigd dat de ‘lossere’
aanpak van de kunstenaar minstens hetzelfde leerresul
taat oplevert. ‘Er is soms echt verwondering: kunnen ze dit
al in groep 3? En kinderen waarvan je het niet verwacht,
zie je opbloeien door deze aanpak.’ De ‘Wolflessen’ zijn
enorm populair onder de leerlingen. ‘Creatief denken is
voor iedereen belangrijk. Maar op school halen we dat er
vaak uit. Als je in groep 1 vraagt wie kan er tekenen, steekt
iedereen z’n hand op. Als je het in groep 8 vraagt, steekt
niemand een vinger omhoog. Er gebeurt veel goeds in het
onderwijs, maar het open minded denken leren we de
kinderen wel een beetje af. Dat brengt deze kunstenaar
weer terug in onze school.’

‘Door good practices met elkaar te delen en zowel met de
kunstenaar als de cultuurcoach door te praten, veranderen
de andere lessen ook, signaleert de directeur. ‘Wat is een
liter? Dan loopt een leerkracht nu ook sneller even naar
de teamkamer met de klas. Een vierkante meter wordt uit
kranten geknipt. Leerkrachten doen en durven zelf meer.
Kinderen verwijzen steeds naar de lessen van Wolf, ook
als ze aardrijkskunde of geschiedenis hebben.’ Jarmoha
med: ‘Voorheen hadden we het atelier op zolder, nu zijn
alle klassen eigenlijk een atelier.’

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
heeft als doel kinderen te laten profiteren van
goed cultuuronderwijs waarin zij plezier hebben en
belangrijke vaardigheden leren. Cultuureducatie met
Kwaliteit is een initiatief van het ministerie van OCW.

Meer informatie:
www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl is het startpunt
voor iedereen die met cultuureducatie aan de slag wil.

Op www. lkca.nl staat nuttige informatie over
cultuureducatie op school. Van beleidsplannen tot
lessuggesties.

De Imeldaschool heeft verlengde lesweken, van 30
uur. Er zijn naast de ‘Wolflessen’ ook vakdocenten
voor muziek, drama, gym en handvaardigheid.

Impuls muziekonderwijs:
Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer ze
structureel muziekles gaan verzorgen, leerkrachten en
muziekdocenten hiervoor gaan trainen en verbinding
maken tussen het binnenschoolse muziekonderwijs
en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een
muziekschool, fanfare of poppodium. 
Aanvraag via het Fonds voor Cultuurparticipatie: 
www.cultuurparticipatie.nl

Tips van Aziem Jarmohamed:
• Zorg dat je als schoolleider weet wat er gebeurt in

de klas. Ik zit bij het voorbereidende gesprek met
kunstenaar en leerkracht en ook bij het nagesprek.

• Van lessen in een andere vorm kunnen leerkrachten
onzeker worden, die angst moet je bespreken en
kan verminderen door veel ervaringen te delen.

• We zijn er van overtuigd dat het goed is, maar het
is moeilijk om resultaten te meten in hogere cito
scores en leeropbrengst. Onze interne cultuurcoör
dinator gaat het proces beschrijven dat we hebben
doorlopen om te verantwoorden wat we aan het
doen zijn.

Uit onderzoek van de AVS blijkt dat veel

schoolleiders daar niet goed uitkomen.

Op een Rotterdamse basisschool zijn

‘de lessen van Wolf’ een succes.

TEksT: ANKA VAN VOORtHUIJSEN
BEELd: IMELDASCHOOL ROttERDAM EN NEELtJE DE VRIES

Hoe veranker je cultuureducatie
in het curriculum?

- Advertorial - - Advertorial -
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Acht jaar geleden heette de zolder van de Imeldaschool
Het Atelier, daar waren één dag per week de lessen cul
tuureducatie. Er lag gereedschap, er waren veel knutsel
spullen en onder begeleiding van een kunstenaar mochten
de leerlingen er lekker creatief en ‘out of the box’ aan de
slag. Aziem Jarmohamed, directeur van de Imeldaschool:
‘Maar als de kunstenaar was vertrokken, was al het cultu
rele ook weg.’

Lessen van Wolf
Nu kent de Imeldaschool de ‘lessen van Wolf’. Wolf Brink
man is beeldend kunstenaar en alle groepen krijgen af
en toe les van hem. Dat zijn géén lessen kunst en cultuur,
zegt de kunstenaar zelf. Maar de afgelopen tijd kwamen
er wel allerlei Griekse goden voorbij en waren de leerlin
gen druk met de interpretatie van het schilderij ‘De drie
Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck. Jarmohamed: ‘Ik
dacht vooraf: Griekse goden? Dat is toch een brug te ver
voor onze kinderen. Onze leerlingen hebben allemaal een
allochtone achtergrond en ze komen vooral uit sociaal
zwakkere milieus.’

Maar Wolf Brinkman is geen leraar, en zijn didactische
vaardigheden liggen op een heel ander vlak dan die van

de gemiddelde leerkracht, merkt Jarmohamed keer op
keer, zegt hij. ‘Wolf vertelt mooie verhalen. Hij is verras
send en boeit de leerlingen. Hij stelt open, bijna filosofi
sche vragen. Bij die Van Eyck liet hij eerst maar een klein
stukje van het schilderij zien. Hij maakt ze vervolgens
nieuwsgierig naar de rest. Het gaat over maten, over afme
tingen, over textuur. En we verbazen ons over wat er op die
manier allemaal uit de kinderen zelf komt.’

Rol van de leerkracht
De aanpak van cultuureducatie op zijn school ontwikkelt
zich nog steeds, zegt de directeur. Hoe lang duren de
blokken, welke thema’s komen aan de orde, wat is de rol
van de leerkracht: het verandert steeds. Maar de uitgangs
punten van de kunstenaar, daar kan hij zich helemaal
in vinden. Het is Brinkmans’ overtuiging dat kunst goed
gebruikt kan worden om de gewone lessen, zoals taal en
rekenen, te ondersteunen en verdiepen, zegt de kunste
naar zelf. Aan de hand van een kunstwerk stimuleert hij
de kinderen om zichzelf mondeling en schriftelijk uit te
drukken, na te denken over zaken als ouderdom, de tijd,
symmetrie. Jarmohamed: ‘En wat ze in de lessen van Wolf
doen, komt ook gewoon in de klas terug: klokkijken, biolo
gie, taal, tijd, vergankelijkheid. Er is een directe koppeling
tussen de lessen van de kunstenaar en de lessen van de
leerkracht. Het is geen aparte kunstles, het is ingebed in
de rest van de lessen. Een instructie over klokkijken kan
geen half uur duren, terwijl dat in zijn lessen wel lukt.
Maar op een andere manier.’

Ook hij is er nog niet helemaal uit hoe je cultuureducatie
verankert in school, maar ze zijn in Rotterdam op de goede
weg, denkt Jarmohamed. ‘Een kunstproject is altijd eindig,
dit niet. Dit is geen project, maar een traject.’

Eigen vraag
Je moet als schoolleider ook af en toe ‘nee’ durven roepen,
vindt hij. ‘We hebben al het aanbod van culturele instel
lingen buiten de deur gehouden en hebben onze eigen
vraag gecreëerd, en daarover zijn we gaan praten met het
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Zij vervullen
een brugfunctie tussen onderwijs en kunstenaars.’ Naast
Wolf Brinkman zijn er tegenwoordig nog twee kunstenaars
aan de school verbonden.

De leerkrachten waren niet allemaal meteen enthousiast,
erkent Jarmohamed. ‘In het onderwijs zijn we erg leerop
brengst gericht. Het gaat ons om de resultaten. We denken
vooral aan inspectierapporten, we willen ergens kómen
met onze kinderen, een product afleveren. Een kind moet
op een bepaald moment natuurlijk klok kunnen kijken. Er
was bij sommigen angst dat de leeropbrengsten uit het
zicht zouden verdwijnen.’

Creatief denken
Inmiddels is het team ervan overtuigd dat de ‘lossere’
aanpak van de kunstenaar minstens hetzelfde leerresul
taat oplevert. ‘Er is soms echt verwondering: kunnen ze dit
al in groep 3? En kinderen waarvan je het niet verwacht,
zie je opbloeien door deze aanpak.’ De ‘Wolflessen’ zijn
enorm populair onder de leerlingen. ‘Creatief denken is
voor iedereen belangrijk. Maar op school halen we dat er
vaak uit. Als je in groep 1 vraagt wie kan er tekenen, steekt
iedereen z’n hand op. Als je het in groep 8 vraagt, steekt
niemand een vinger omhoog. Er gebeurt veel goeds in het
onderwijs, maar het open minded denken leren we de
kinderen wel een beetje af. Dat brengt deze kunstenaar
weer terug in onze school.’

‘Door good practices met elkaar te delen en zowel met de
kunstenaar als de cultuurcoach door te praten, veranderen
de andere lessen ook, signaleert de directeur. ‘Wat is een
liter? Dan loopt een leerkracht nu ook sneller even naar
de teamkamer met de klas. Een vierkante meter wordt uit
kranten geknipt. Leerkrachten doen en durven zelf meer.
Kinderen verwijzen steeds naar de lessen van Wolf, ook
als ze aardrijkskunde of geschiedenis hebben.’ Jarmoha
med: ‘Voorheen hadden we het atelier op zolder, nu zijn
alle klassen eigenlijk een atelier.’

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
heeft als doel kinderen te laten profiteren van
goed cultuuronderwijs waarin zij plezier hebben en
belangrijke vaardigheden leren. Cultuureducatie met
Kwaliteit is een initiatief van het ministerie van OCW.

Meer informatie:
www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl is het startpunt
voor iedereen die met cultuureducatie aan de slag wil.

Op www. lkca.nl staat nuttige informatie over
cultuureducatie op school. Van beleidsplannen tot
lessuggesties.

De Imeldaschool heeft verlengde lesweken, van 30
uur. Er zijn naast de ‘Wolflessen’ ook vakdocenten
voor muziek, drama, gym en handvaardigheid.

Impuls muziekonderwijs:
Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer ze
structureel muziekles gaan verzorgen, leerkrachten en
muziekdocenten hiervoor gaan trainen en verbinding
maken tussen het binnenschoolse muziekonderwijs
en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een
muziekschool, fanfare of poppodium. 
Aanvraag via het Fonds voor Cultuurparticipatie: 
www.cultuurparticipatie.nl

Tips van Aziem Jarmohamed:
• Zorg dat je als schoolleider weet wat er gebeurt in

de klas. Ik zit bij het voorbereidende gesprek met
kunstenaar en leerkracht en ook bij het nagesprek.

• Van lessen in een andere vorm kunnen leerkrachten
onzeker worden, die angst moet je bespreken en
kan verminderen door veel ervaringen te delen.

• We zijn er van overtuigd dat het goed is, maar het
is moeilijk om resultaten te meten in hogere cito
scores en leeropbrengst. Onze interne cultuurcoör
dinator gaat het proces beschrijven dat we hebben
doorlopen om te verantwoorden wat we aan het
doen zijn.

Uit onderzoek van de AVS blijkt dat veel

schoolleiders daar niet goed uitkomen.

Op een Rotterdamse basisschool zijn

‘de lessen van Wolf’ een succes.

TEksT: ANKA VAN VOORtHUIJSEN
BEELd: IMELDASCHOOL ROttERDAM EN NEELtJE DE VRIES
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DE REIS
VAN JE LEVEN

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. Verder helpen in
hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? Op reis met Edukans
combineer je verbetering van je eigen onderwijsvaardigheid
met bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.

REIS MEE!
Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle informatie
en filmpjes van de world teachers in actie.

EDUKANS.NL/WORLDTEACHER
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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!: Door gebruik te maken van virtual reality (vr), weet

docent Britt van Dort van het Mondial College in Nijmegen meer leerlingen te

prikkelen om met bepaalde lesstof aan de slag te gaan. tekst andrea holwerda

Samen met een aantal collega’s wil docent

Britt van Dort ict een stevige plek geven

in het onderwijs op de vmbo-locatie van

het Mondial College. Toen ze twee jaar

geleden tijdens de zomervakantie aan het

kijken was naar nieuwe toepassingen voor

haar lessen aardrijkskunde, rekenen en ict,

stuitte ze op het gebruik van virtual reality.

“Ik merkte hoe gaaf ik het zelf al vond om

met de Street View app ergens te kunnen

rondlopen waar ik nog nooit was geweest.

Toen ben ik gaan kijken welke apps er nog

meer waren. Zo vond ik onder andere een

app waarmee je kunt rondlopen op een

vulkaan.” Ze zag direct de voordelen voor

haar aardrijkskundelessen. “Met name

voor de leerlingen die echte beelddenkers

zijn.” Die leerlingen heb je, zo is Van Dorts

ervaring, veel op het vmbo. “Die vinden

het niks om in een boek te lezen over

vulkanisme. Ze pikken dan ook weinig op. Ik

geloofde ze te kunnen prikkelen als ze zelf

een vulkaan zouden kunnen bekijken. Dat

ze kunnen zien hoe die er van binnen uitziet,

enzovoort.”

Van Dort zag dat voor het rondlopen op de

vulkaan niet per se een virtual reality-bril

nodig is, maar dat dit ook met een iPad kan.

Toch kocht ze zelf ook een aantal kartonnen

– deze zijn voor een paar euro te koop – bril-

len, waarin een mobieltje met daarop de

app kan (als een viewmaster). Met zo’n bril

op lijkt alles veel echter. “Lastig is dan

weer wel dat leerlingen dan hun telefoon

op zak moeten hebben, terwijl dat bij ons

op school eigenlijk niet de bedoeling is.”

Verder dacht de docent goed na over hoe

de les vorm te geven. “Je kunt natuurlijk

niet tegen je leerlingen zeggen: ga lekker

rondlopen en veel plezier. Daar leren ze

niets van.” Ook is het volgens haar slim stil

te staan bij hoe een en ander te organiseren

in je klas. “Eén brilletje per vier of vijf leer-

lingen kan goed. De apps zijn veelal gratis

te downloaden. Leerlingen kunnen dan

bijvoorbeeld om de beurt kijken en samen

verschillende vragen beantwoorden.”

Het kost uiteindelijk vooral tijd om alles

goed voor jezelf uit te zoeken, concludeert

Van Dort. “Maar als de leerlingen dan aan

het werk zijn, zie je dat het ze echt heel erg

aanspreekt. Je kunt ze van alles vertellen,

maar als ze het zelf zien…” Verstandig is

wel te letten op leerlingen die zich ‘grappig’

gaan voelen. “Van het lopen met de bril op

kunnen ze misselijk worden.” Ook is het

volgens Van Dort goed

ervoor te waken dat

leerlingen te veel in

de beelden opgaan.

Scholen die het ook

wat vinden, moeten

het gewoon een

keer proberen, stelt

ze. Al merkt ze dat

collega’s nog wat

terughoudend zijn.

“Ze maken zich bij-

voorbeeld zorgen over

dat de wifi het opeens

niet doet.” Daarnaast is het zo dat virtual

reality vooral goed in te zetten is bij vakken

als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie.

Het volgens Van Dort mooi zijn als een

educatieve uitgever met apps zou komen

over onderwerpen die bij de verschillende

vakken aan bod komen. _

m e e r  w e t e n ?
www.kn.nu/virtualreality

www.kennisnet.nl/artikel/

virtual-reality-in-het-onderwijs

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook!’

rondlopen op een vulkaan

Aardrijkskundedocent Britt van Dort maakt
gebruik van virtual reality in haar lessen.
Dat kan met een speciale vr-bril waarin een
mobieltje past, maar ook met een iPad.

- Advertentie -

DE REIS
VAN JE LEVEN

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. Verder helpen in
hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? Op reis met Edukans
combineer je verbetering van je eigen onderwijsvaardigheid
met bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.

REIS MEE!
Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle informatie
en filmpjes van de world teachers in actie.
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pa ssend onderwijs

Ruim de helft van de schoolleiders
geeft aan dat hun samenwerkings-
verband doorzettingsmacht
heeft om te plaatsen. Maar in
de andere gevallen neemt het
samenwerkingsverband het zoeken
naar een passende oplossing voor
een kind niet over als de school geen
passend onderwijs-zorgarrangement
kan bieden. Dat blijkt uit een
recente peiling van de AVS die
door vierhonderd schoolleiders* is
ingevuld.

tekst tineke snel

70 Procent van de schoolleiders geeft aan

dat de zorgplicht ingaat op het moment

dat ouders op gesprek komen en hun kind

(mondeling) aanmelden. “Een flinke toe-

name in een jaar tijd”, merkt AVS-voorzitter

Petra van Haren op. In een eerdere AVS-

peiling over Passend onderwijs (augustus

2015) gaf 90 procent van de respondenten

nog aan niet zomaar over te gaan tot

inschrijving. Er zijn schoolleiders die eerst

een oriënterend gesprek aangaan vooraf-

gaand aan het accepteren van de (schrifte-

lijke) aanmelding of inschrijving.

Vanzelfsprekend
Voor veel scholen is het samen met de

ouders zoeken naar een passende plek

vanzelfsprekend, blijkt uit de recente

peiling (oktober 2016). Voor het speciaal

basisonderwijs is het opnemen van kinderen

met bijzondere behoeften geen keuze: een

toelatingsverklaring (TLV) geeft altijd toe-

gang. Over de status van de zorgplicht bij

verhuizing of keuze voor een andere school

is onduidelijkheid. Een schoolleider van een

Integraal Kindcentrum (IKC) merkt op dat

de doorlopende lijn vanuit de voorschoolse

voorziening al leidend is om de zorgplicht

op te pakken.

Voor sommige scholen heeft de zorgplicht

een flinke verandering met zich meege-

bracht in de manier waarop zij kijken naar

het opnemen van leerlingen. Een aantal

scholen had al een lage drempel en vond

Passend onderwijs al vanzelfsprekend.

Eigen afweging
Ruim driekwart van de respondenten geeft

aan dat het inschrijven en plaatsen van een

kind op school altijd een eigen afweging en

keuze van de directie en het team is. Vanuit

de zorgplicht is het goed mogelijk dat een

plek op een andere school wordt gezocht.

Inschrijven is niet hetzelfde als plaatsen.

Het beeld dat de school van de leerling

heeft en dat de ouders van de school heb-

ben is erg belangrijk bij het maken van

de juiste afweging. In veel gevallen wordt

extern advies ingewonnen, bijvoorbeeld bij

het samenwerkingsverband, bij gemeentelij-

ke of zorgpartners of bij een specialistische

zorgcoördinator.

In twee derde van de gevallen weet het

samenwerkingsverband kinderen te plaat-

sen. Van Haren: “In een derde van de geval-

len lijkt dus geen passende plek te worden

gevonden, dat is schrijnend.”

av s - peil in g

doorzettingsmacht
samenwerkingsverband
leidt tot terugdringen
thuiszitters
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Thuiszitters
44 Procent van de schoolleiders weet niet

of er binnen het eigen samenwerkings-

verband sprake is van langdurig verzuim

of thuiszitters. In juni van dit jaar is het

Thuiszitterspact ondertekend, met als doel

het aantal thuiszitters terug te dringen. Tot

de ondertekenaars behoren staatssecre-

tarissen Van Rijn (VWS) en Dekker (OCW),

de Vereniging Nederlandse Gemeenten,

PO-Raad, VO-raad en het ministerie van

Veiligheid en Justitie. “Het Thuiszitterspact

is gesloten zonder betrokkenheid van

schoolleiders en leraren, die de sleutelpart-

ners in de zorgplicht zijn”, constateert Van

Haren. “Ook de samenwerkingsverbanden

spelen hierin een belangrijke rol.”

Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan

dat hun samenwerkingsverband doorzet-

tingsmacht heeft om te plaatsen. In veel

andere gevallen kunnen kinderen echter

tussen wal en schip vallen als een school

niet vrijwillig de betrokken leerling wil

opnemen of als de ouders het niet eens zijn

met de geboden oplossing.

Impuls onderwijskwaliteit
Op de vraag wat de zorgplicht voor de

schoolleider betekent, wordt divers geant-

woord. Maar altijd gaat het over het vinden

van de juiste plek voor een kind. Er worden

verschillende perspectieven gekozen. Soms

wordt gesproken over de onderwijsbehoef-

te, soms over de zorgbehoefte. Er is steeds

een afweging tussen wat er nodig is en wat

de school kan bieden en de eventuele extra

belasting van leraren.

Sinds de invoering van Passend onderwijs

is er veel veranderd in de meeste scholen.

Er worden veel positieve veranderingen

genoemd, zoals dat de doelgroep van de

school is verbreed, er een rijkere populatie

in de school is en het aanmeldingsbeleid

is aangepast. Ook is het een impuls voor

de onderwijskwaliteit, wordt er kritischer

gekeken naar mogelijkheden en grenzen en

zijn er snellere procedures die tot gevolg

hebben dat ouders niet meer van het kastje

naar de muur worden gestuurd. Er zijn

stevigere groepsplannen, kortere lijnen naar

experts en er is een betere uitwisseling met

het speciaal basisonderwijs. Leraren bieden

daadwerkelijk meer passend onderwijs. Ze

denken anders; meer in mogelijkheden en

kansen. De professionaliteit van het team is

toegenomen, leraren volgen extra scholing,

er is meer bewustwording en eigenaar-

schap, en betrokkenheid bij zorgleerlingen.

Te grote groepen
Er worden ook veranderingen genoemd

die de school en het team niet ten goede

komen, zoals een hogere werkdruk door

de toegenomen administratie. Heel vaak

noemen de schoolleiders dat de groepen te

groot zijn om Passend onderwijs goed in te

vullen. Verder is er een toename van heftige

problematiek, vooral gedragsproblematiek

en is er te weinige specifieke knowhow op

schoolniveau. Er is in de klas een span-

ningsveld tussen de aandacht die naar de

zorgleerlingen gaat versus de aandacht die

naar de reguliere leerlingen gaat. Er zijn

beperkte middelen voor professionalisering

van leraren; de balans tussen middelen

en de opdracht Passend onderwijs is niet

goed. En er is meer inbreng van ouders; de

rol van ouders wordt soms positief en soms

negatief benoemd.

“Scholen weten inmiddels goed wat er van

ze verwacht wordt als het gaat om het bie-

den van Passend onderwijs en wat de pro-

cedures zijn om een kind naar het speciaal

basisonderwijs te verwijzen”, concludeert

Van Haren. Meer dan 90 procent van de

schoolleiders geeft dat aan. _

* 87 Procent van de respondenten is leiding-

gevende in het basisonderwijs, 10 procent

in het speciaal onderwijs

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

in va l l en  o n d er  d e  w w z

Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid

(Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en

kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. En bracht een handreiking uit over

vervangingsmogelijkheden die de CAO PO 2016–2017 biedt binnen de Wwz.

tekst jaan van aken

‘Invallers houden hun kruit droog voor langdurige ver-
vangingen’ en ‘Door dreigend gebrek aan invallers kan
niet worden uitgesloten dat klassen naar huis gaan’
waren reacties in een AVS-peiling (september 2016) die
door zevenhonderd schoolleiders is ingevuld. Negen
van de tien geeft aan sinds de Wwz tegen problemen
aan te lopen. Tweederde kan niet direct over vervanging
beschikken als dit nodig is.

Deze vervangingsproblemen kwamen ook naar voren
op 28 september tijdens een hoorzitting in de Tweede
Kamer. Het voornaamste knelpunt is de ketenbepaling uit
de Wwz, die sinds 1 juli 2016 het aantal tijdelijke dienst-
verbanden beperkt tot maximaal zes in drie jaar voor het
bijzonder onderwijs (de Wwz geldt niet voor het open-
baar onderwijs, tenzij besturen ervoor kiezen de Wwz te
hanteren).

Bereid je voor met een
vervangingsplan

Foto’s: Hans Roggen
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“Door de ketenbepaling komen invallers niet voor een
halve of hele dag, omdat ze dan snel aan zes contracten
zitten en geen werk meer krijgen”, zei John Verdaasdonk,
CvB-voorzitter van KPO Roosendaal, tegen de Tweede
Kamerleden. Bestuurders en schoolleiders gaven aan
dat de Wwz leidt tot hogere kosten en meer administra-
tieve rompslomp. “We krijgen het administratief niet
geregeld. Daardoor kunnen we verplichtingen oplopen
(een vast contract voor invallers, red.) en moet je via het
afspiegelingsbeginsel vaste mensen ontslaan”, vreest Jac
Verschueren, directeur/bestuurder van SKPOEL in Etten-
Leur. Positiever was Hans Nieuwkerk, GMR-lid en leraar
bij Salto-basisschool Reigerlaan in Eindhoven. “Onze ver-
vangingspool is heropgericht en 35 mensen zijn voor een
jaar aangesteld. Dat bevalt heel goed.”

Spanningsveld De meerderheid van de aanwezigen
deelde echter de zorg van de AVS, die in een brief aan de
Onderwijscommissie van de Tweede Kamer uitte dat de
continuïteit en onderwijskwaliteit door de Wwz onder
druk staan. De wet leidt tot een spanningsveld tussen
bestuurlijke continuïteit en onderwijskwaliteit, consta-
teert AVS-voorzitter Petra van Haren. “De ketenbepaling
zorgt dat je bij een zevende contract een invaller een
vaste baan moet aanbieden. De vraag is: hoe erg is het als
je een goede flexkracht binnenhaalt in je school? Aan de
andere kant zitten besturen financieel niet heel ruim in
hun jas en kun je ze niet aanrekenen dat ze behoedzaam
opereren. Tegelijkertijd komen invallers niet voor een
dag, want na zes keer komen ze niet meer aan bod. Het
kan ertoe leiden dat een klas op losse dagen geen mees-
ter of juf heeft, en een klas naar huis sturen is het aller-
laatste wat je wilt.”
In de peiling verwijten sommige respondenten de AVS
niet genoeg te hebben gedaan om de Wwz voor het bij-

zonder onderwijs
te voorkomen. “De
Wwz is nationale
wetgeving, net zoals
de Participatiewet
en pensioenen. We
zijn als individuele
bond geen partner
in bovensectorale
wetgeving. Maar de
AVS heeft weldege-
lijk een bezwaarbrief
gestuurd aan minis-
ter Asscher en als
bond zijn we met de
andere sociale part-
ners bij hem geweest
om een uitzondering
op de ketenbepaling
te bepleiten. Dat is
helaas niet gelukt. >

in va l l en  o n d er  d e  w w z Ik kan me voorstel-
len dat het tot frus-
tratie en verwarring
leidt bij sommige
leden”, reageert
Van Haren. De AVS
was wel partner in
de cao-onderhan-
delingen en heeft
daarbij aanvullende
afspraken gemaakt.
Van Haren: “De
ketenbepaling is
voor ziektever-
vanging verruimd
van drie naar zes
tijdelijke contracten
in drie jaar. Ook
hebben we met de
sociale partners

een aantal aanvullende vervangingsmogelijkheden
afgesproken.”

Handreiking Over die vervangingsmogelijkheden
vanuit de CAO PO schreef AVS-adviseur Jan Stuijver een
handreiking. “Maak in het jaartaakgesprek met iedere
medewerker afspraken over de mogelijkheden om in
te vallen. Daarna ga je als schoolleider het gesprek met
je team aan om gezamenlijk, met instemming van de
PGMR, een vervangingsplan op te stellen. “Bekijk hoe
vaak en wanneer je de afgelopen paar jaar behoefte aan
vervanging had: waar zaten de knelpunten en wanneer
hebben we die niet kunnen oplossen?”

De volgorde die de cao bij vervanging voorschrijft, is
vast, vast/flex en flexibel. Een vast dienstverband op
schoolniveau of op bovenschools/bovenbestuurlijk
niveau heeft de voorkeur. “Stel dat er 6 procent ziek-
teverzuim was de afgelopen drie jaar en de school telt
30 fte. Als je uitgaat van 4 procent kun je in principe
voor 1,2 fte vaste invallers aanstellen, al dan niet binnen
een invalpool.” Neemt een school deel aan een inval-
pool dan is een telefoontje de eerste stap bij plotselinge
afwezigheid van een collega. “Is er de eerste dag geen
invaller beschikbaar dan probeer je intern een oplossing
te vinden.”

“Maak in het jaartaakgesprek met
iedere medewerker afspraken over
de mogelijkheden om in te vallen”,
adviseert AVS-adviseur Jan Stuijver.
Foto: Hans Roggen

AVS-voorzitter Petra van Haren:
“Een klas naar huis sturen is het
allerlaatste wat je wilt.”
Foto: Sven Scholten

‘d e  av s  e n  d e  a n d e r e
s o c i a l e  pa r t n e r s  h e b b e n
e e n  u i t z o n d e r i n g  o p  d e
k e t e n b e pa l i n g  b e p l e i t .
d at  i s  h e l a a s  n i e t  g e l u k t ’

Foto’s: Hans Roggen
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Bekijk wie van het eigen personeel beschikbaar is om
in te vallen, vervolgt Stuijver. “De eerst aangewezen ver-
vanger is de duo-partner, laten die twee bij ziekte eerst
elkaar bellen. Daarnaast kun je in het plan vastleggen
welke parttimers op hun vrije dagen eventueel bereid
zijn in te vallen. Uiteraard kun je dit niet afdwingen en
geldt ook hiervoor dat ze dat maximaal zes keer in drie
jaar kunnen doen. Ook kun je afspreken dat leerkrach-
ten een aantal uur in hun taakbeleid vrijwillig flexibel
invullen als invaller en collega’s met niet-lesgevende
taken kunnen een dag voor de klas”, schetst Stuijver de
mogelijkheden.

Daarnaast zijn er tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die
door de ketenbepaling beperkt zijn tot zes contracten in
drie jaar. “Werknemers met een tijdelijke dienstverband
kunnen onbeperkt invallen. Het is dus mogelijk iemand
een tijdelijke benoeming voor een jaar te geven. Daarbij
moet wel rekening worden gehouden met verplichtingen
die ontstaan”, aldus Stuijver.

Ook biedt de CAO PO twee nieuwe contractvormen: het
min-maxcontract (gebruikt drie op de tien scholen uit de
peiling) en het bindingscontract (gebruikt 13 procent). Bij
een min-maxcontract krijgt iemand een tijdelijke benoe-
ming van een jaar voor minimaal acht uur per week,
die indien nodig maximaal tweeëneenhalf keer is uit te
breiden. “Geef bijvoorbeeld jonge pabo-afgestudeerden
zo’n contract en spreek af dat je ze bij vacatureruimte
als eerste voordraagt voor een vast contract”, suggereert
Stuijver. Het bindingscontract is een jaarcontract voor
tenminste één uur per week dat desgewenst uitgebreid
kan worden. “Een bindingscontract geef je aan mensen
rond de school met een pabo-diploma, die indien nodig
bereid zijn in te vallen.”
Stuijver denkt dat de Wwz ook winst kan opleveren qua
flexibiliteit in de schoolorganisatie. “Er zullen altijd pie-
ken als griepgolven blijven. Het gaat erom hoe flexibel
zijn we met elkaar en voelen we een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid om knelpunten op te lossen.” _

De AVS-handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezig-

heid in de school’ is te downloaden via www.avs.nl/cel/

handreiking-vervangingsbeleid

In het hart van deze Kader Primair is een bewaarkaart ‘Over-

zicht verlofvormen CAO PO 2016–2017’ opgenomen.

De CAO PO 2016–2017 is in boekvorm verkrijgbaar bij de

AVS, nu ook in een pocketversie, zie www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten

achtergrond

f l e x p o o l  g e e f t  r u s t

“Vorig jaar hebben we

in 98 procent van de

vervangingsvragen

kunnen voorzien met de

PONflexpool. Zelfs bij

een onverwachte piek

van 25 procent voor

de zomervakantie konden we bijna alle

scholen een invaller bieden”, vertelt Gerard

Jansen, coördinator van de PONflexpool.

33 Schoolbesturen met meer dan honderd

basisscholen en 1.500 fte in het oosten

van het land werken samen binnen het

Personeelscluster Oost Nederland (PON).

De flexpool heeft 108 vaste vervangers in

dienst van PON-besturen en telt zo’n 350

oproepkrachten die inzetbaar zijn voor

kortdurende vervangingen. “Doordat we

met 33 besturen werken, zitten flexwerkers

niet snel aan zes contracten en kunnen

we hen meer zekerheid op werk bieden.

Sommige vaste poolers zijn boventallig

geraakt, andere willen op verschillende

scholen werken om brede ervaring op te

doen. Het streven is poolers na twee jaar

door te laten stromen naar een vaste baan”,

legt Jansen uit.

De Wwz zorgde ervoor dat schoolbesturen

met flexwerkers meer risico lopen op

een vaste aanstelling. “We hebben een

systeem ingebouwd dat een blokkade

geeft als scholen een invaller voor een

zesde ziektevervanging of vierde andere

vervanging willen boeken. Daarnaast

breiden we onze vaste pool uit van

3,5 naar 6 procent. Het gaat niet alleen om

ziektevervanging, maar ook om cao-verlof

en zwangerschapsvervanging. Gemiddeld

is er een vervangingsvraag van 10 procent.

We spreken met vaste poolers af om ze

flexibeler in te zetten; niet op drie vaste

dagen maar verspreid over de week.”

Jansen vindt bestuurlijke samenwerking

binnen de flexpool voor een groot deel de

oplossing voor het vervangingsvraagstuk,

ook bij pieken. “Het is wel belangrijk om

een groot volume te hebben, zeker om

pieken op te kunnen vangen. En ondanks

dat we in een krimpregio werken, zien we

dat sinds de Wwz schoolbesturen meer

mensen een vaste baan geven omdat ze

niet steeds een andere vervanger willen.

Dat is een positief gevolg van de wet.”

Directeur/bestuurder Jurgen Huls van

De Plakkenberg in Silvolde vindt dat de

flexpool tot dusverre uitstekend werkt.

“Vorig schooljaar hebben we vrij regelmatig

een beroep op de pool moeten doen,

zowel voor langdurig ziekteverzuim als

kortstondige vervanging. En het is gelukt

dat allemaal in te vullen. De flexpool

geeft rust. Daarnaast werkt de pool als

kwaliteitsinstrument: we krijgen starters

goed in beeld en goede collega’s uit de

flexpool kunnen we bij vacatureruimte in

overleg met PON behouden.”

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

24-28 januari 2017
Jaarbeurs | Utrecht
www.not-online.nl

Noteer nu
alvast in uw
agenda!
Vijf dagen inspiratie,
de nieuwste trends en
ontwikkelingen. 
Nu ook aandacht voor 
‘Het jonge kind’. 
Mis het niet!

Dé vakbeurs voor professionals 
in het KO, PO, VO en MBO
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n a a r  een  l er en d e  s c h o o l c u lt u u r  m e t  l ei d in g g e v en d e  l er a r en

Op scholen die actief nieuw onderwijs ontwikkelen,

werken leraren en schoolleiders nauw samen.

Leraren hebben veel ruimte om de eigen expertise

in te zetten en de schoolleider ondersteunt hen

daarbij. Hoe scholen dat doen, is onderzocht door

het Welten-instituut onder de noemer ‘Combining

forces’. tekst susan de boer

‘Een klimaat van
onderwijsontwikkeling creëren’

“We weten dat het belangrijk is dat schoolleiders ruimte
creëren voor leraren om invloed uit te oefenen op basis
van hun kennis en expertise”, vertelt onderzoeker Frank
Hulsbos van het Welten-instituut van de Open Univer-
siteit. “In het onderzoek ‘Combining forces’ zijn we
nagegaan hoe je dat gespreide leiderschap in combinatie
met een professionele leergemeenschap in de school
kunt ondersteunen. We hebben gezocht naar scholen die
hierin echt uitblinken, goede voorbeelden zijn. Hoe zien
die scholen eruit, hoe pakken de schoolleiders dat aan,
wat is er nodig om een klimaat van onderwijsontwikke-
ling te creëren?”

onderzoek

Foto’s: Sven Scholten32
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n a a r  een  l er en d e  s c h o o l c u lt u u r  m e t  l ei d in g g e v en d e  l er a r en

‘Een klimaat van
onderwijsontwikkeling creëren’

is dat het helpt als de onderwijspraktijk onderlinge
samenwerking onvermijdelijk maakt. “Dat zien we het
duidelijkst in de leerhuizen op het Vathorst College.
Een leerhuis is een grote – vaak heterogene – groep leer-
lingen. Doordat leraren met zijn drieën of vieren verant-
woordelijk zijn voor die hele groep, ontkomen ze er niet
aan samen te werken en gebruik te maken van elkaars
kwaliteiten. Dat is iets wat van oorsprong niet in de
werkpraktijk van leraren terugkomt.” Het belangrijkste
inzicht voor schoolleiders dat het onderzoek oplevert,
is volgens Hulsbos dat de schoolleider ertoe doet als het
gaat om gespreid leiderschap. “Het gaat erom leider-
schap van anderen mogelijk te maken, om de leider-
schapscapaciteiten in het team te stimuleren. De school-
leider is echt de hoeder van gespreid leiderschap.”

Nieuw vak Jasmijn Kester, rector van het Vathorst
College, heeft een duidelijke visie op leiderschap en
het delen daarvan. “Ik wil dat anderen zich als leider
kunnen ontpoppen vanuit de kracht van het team. Er
is veel know how bij de collega’s aanwezig en dat is een
goede voedingsbodem voor verbeteringen.” Een team
van leraren begeleidt en instrueert een groep leerlin-
gen. Deze groep is in de onderbouw sterk heterogeen,
in de bovenbouw zijn er vwo-, havo en havo/vmbo-t-leer-
huizen. De leraren lossen gezamenlijk de problemen
van hun leerhuis op en ontwikkelen vernieuwingen.
Zowel leerlingen als leraren ervaren veel invloed op het
onderwijs dat zij volgen, respectievelijk geven. De ont-
wikkeling van het nieuwe vak ‘Wetenschap & filosofie’
is een goed voorbeeld van de manier waarop gespreid
leiderschap en de lerende cultuur op het Vathorst
College onderwijsvernieuwing stimuleren. “Twee
collega’s waren ontevreden over het vak Algemene
Natuurwetenschappen, ANW”, vertelt Kester. “Dit vak
is nu niet meer verplicht en daardoor ontstond ruimte.
Deze collega’s hebben de leerlijn van het nieuwe vak
op hoofdlijnen uitgewerkt, zijn aan het experimente-
ren gegaan met leerlingen en hebben het idee bij mij
gepitcht. Het is een zinvol en relevant vak voor 4 vwo,
en inhoudelijk valt het binnen de eindtermen van ANW.
Dus wordt dit vak nu ingevoerd.”

Getrapte selectie In opdracht van de AVS onder-
zocht Hulsbos samen met zijn collega’s Stefan van
Langevelde en Arnoud Evers welke factoren een lerende
schoolcultuur en gespreid leiderschap ondersteunen. Het
onderzoeksrapport Combining forces, dat deze maand is
gepresenteerd tijdens de ESHA-conferentie in Maastricht,
beschrijft hoe het Amersfoortse Vathorst College (vo)
en basisschool Willibrordus in het Twentse kerkdorp
Deurningen de combinatie van gespreid leiderschap en
een cultuur die sterk gericht is op professionalisering van
het lerarenteam vormgeven. “We hebben een getrapte
selectie uitgevoerd, waarbij de groep scholen steeds
kleiner werd en de criteria steeds scherper in beeld kwa-
men”, vertelt Hulsbos. “Op het Vathorst College en de
Willibrordus is het duidelijkst zichtbaar wat we verstaan
onder een combinatie van een professionele leergemeen-
schap en gespreid leiderschap. Deze scholen voeren die
twee elementen door in het hele schoolsysteem. Ook
leerlingen hebben invloed op het schoolproces en nemen
leiderschap op zich. Daarom hebben we ervoor gekozen
juist deze twee scholen te beschrijven.”

Proactief deelnemen Een belangrijke overeenkomst
in het leiderschap op deze scholen is, dat de schoolleider
goed met de leraren kan samenwerken. “De schoolleiders
zijn zeer benaderbaar. Ze zijn ontvankelijk voor de ideeën
van teamleden en waarderen en ondersteunen deze ook”,
zegt Hulsbos. “Tegelijk sturen de schoolleiders actief op
verbetering en vernieuwing door bijvoorbeeld werkgroe-
pen in te richten en expliciet van leraren te verwachten
dat ze proactief deelnemen aan onderwijsontwikkeling.”
Andere factoren die belangrijk blijken te zijn, zijn ele-
menten als onderling feedback geven en nieuwsgierig
zijn naar elkaar en elkaars kwaliteiten. “Op beide scho-
len zie je collectief leren. De leraren brengen over en
weer lesbezoeken bijvoorbeeld. Ook zie je een scherp
lerarenprofiel. Er wordt op geïntervenieerd als leraren de
verwachtingen niet waarmaken.” De scholen vertonen
wel verschillen in aanpak. “Op de Willibrordus bepaalt
het team gezamenlijk een aantal thema’s waaraan in een
schooljaar gewerkt wordt. Rond deze thema’s worden
werkgroepen gevormd waaraan leraren deelnemen. Bij
het Vathorst College werken ook veel leraren samen in
werkgroepen, maar daarnaast ontplooien de docenten
ook vaak informeel initiatieven. Een ander verschil is dat
op het Vathorst College de werkgroepen zijn ingebed in
de structuur. Zo heeft de coördinator van een werkgroep
een formele status. Op de Willibrordus verdelen ze de
taken onderling.” Wat onderzoeker Hulsbos verraste,

‘ i n  h e t  o n d e r z o e k  z i j n  w e
n a g e g a a n  h o e  j e  g e s p r e i d
l e i d e r s c h a p  i n  c o m b i n at i e
m e t  e e n  p r o f e s s i o n e l e
l e e r g e m e e n s c h a p  i n  d e  s c h o o l
k u n t  o n d e r s t e u n e n ’
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Werkdruk Levert het steeds vernieuwen, ontwikkelen
en meedoen met initiatieven van collega’s geen hoge werk-
druk op voor docenten? “Enerzijds wel en anderzijds niet.
Vanuit de dialoog met collega’s ontwerpen we oplossin-
gen”, zegt Kester. “Zo hebben we geïnvesteerd in ‘extra han-
den’ op het leerhuis. Aanstellingen zijn tijdelijk uitgebreid
en we hebben nieuwe docenten aangetrokken. Ruimte
daarvoor hebben we onder meer gevonden door vanuit
onze missie en bedoeling opnieuw te kijken naar de keu-
zes die we maken. Wij hebben bijvoorbeeld ons taakbeleid
geëvalueerd en geherformuleerd. Sommige taken waren
verkapte lesuren, die hebben we nu gekenmerkt als echte
lesuren. Op dat soort interventies heb je als schoolleider
veel invloed.”

Scrummen Naast het uitoefenen van deze invloed ziet
Kester het als een belangrijke taak van de schoolleider
overzicht te houden en collega’s te inspireren. “Ik weet

welke ontwikkelingen er spelen en hoe deze elkaar raken.
Evaluaties en monitoring zijn essentieel voor mij om te
weten of we op koers liggen. Ik spreek dagelijks veel col-
lega’s. Daarnaast organiseer ik motiverende bijeenkomsten.
We scrummen tegenwoordig, een prima werkwijze om
met elkaar nieuwe oplossingen te zoeken en deze samen te
concretiseren. Ik gun iedere schoolleider een schoolcultuur
waarin collega’s met elkaar leren en zelf leiderschap ont-
plooien. Je haalt meer uit je collega’s en uit het onderwijs.”

The Leader in me Op basisschool Willibrordus is
het onderwijs gebaseerd op de ‘The 7 Habits of Highly
Effective People’ van de Amerikaanse publicist Stephen
Covey. Deze theorie is voor scholen uitgewerkt in ’The
Leader in me’. Er zijn wereldwijd ongeveer tweehonderd
scholen die met dit concept werken. “Het gaat om zaken
als een proactieve levenshouding, gericht doelen stellen,
kunnen prioriteren. We zijn eerst binnen het team met
deze principes aan de slag gegaan, en inmiddels werken
we ook met de kinderen langs deze lijnen”, vertelt direc-
teur Jasper Diele. Leerlingen bespreken aan het begin
van het schooljaar met de leraar welke doelen zij zichzelf
stellen en wat ze nodig hebben om die te bereiken. Ook
vindt er een gesprek plaats met de ouders, de leerkracht
en het kind over deze doelen.

Op het Vathorst College van rector Jasmijn Kester (links) ervaren zowel leerlingen als leraren veel invloed op het onderwijs dat zij volgen,
respectievelijk geven.

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

Snappet Daarnaast heeft de school het tabletonderwijs
van Snappet ingevoerd. Daarmee verwerkt elke leerling alle
lesstof voor taal, lezen en rekenen op de eigen tablet en
kan hij of zij de eigen ontwikkeling zelf volgen.
De richting van de schoolontwikkeling is vastgelegd in
een vierjarenplan. “Ieder jaar kiezen we thema’s waaraan
we dat schooljaar gaan werken”, vertelt Diele. “In werk-
groepen werken leerkrachten die thema’s vervolgens uit.
Als het doel is bereikt, wordt de groep opgeheven.” Een
voorbeeld daarvan is de werkgroep die ‘Snappet’ heeft
ingevoerd. “Eerst is onderzocht of het past binnen de visie
en ons gedachtegoed, daarna is het team het gaan imple-
menteren. Toen was het klaar. Maar nu er een update van
het programma is gekomen, komt de werkgroep weer bij
elkaar. Dat gebeurt vanzelf, daar hoef ik niets aan te doen.”

Capaciteit opbouwen Alle leerkrachten op de
Willibrordus nemen deel aan scholingstrajecten. Diele:
“De scholing is gekoppeld aan de jaarplannen. We delen
met elkaar wat we leren, de opgedane kennis wordt niet
op de plank gelegd. Wat ik soms bij scholen zie, is dat men
wel een professionele leergemeenschap optuigt, maar dat
niet koppelt aan gespreid leiderschap. Dat is frustrerend
voor leraren, die mogen dan niets met hun kennis doen.”
Daarbij is het belangrijk dat er een visie is die door het hele
team gedragen wordt, en dat de schoolleider ervoor zorgt
dat iedereen in overeenstemming met de visie blijft hande-
len. “Als mensen buiten de gezamenlijk vastgestelde paden

gaan opereren, spreek ik ze daarop aan. Dat wordt ook van
mij verwacht.” Diele ziet het vermogen om kwaliteit bij
teamleden te herkennen als een belangrijke eigenschap
van de schoolleider. “Daarvoor moet je veel in de groepen
zijn, kijken wat er gebeurt en erover praten met de colle-
ga’s. Als je leiderschap deelt, bouw je capaciteit op. Ik kan
niet in mijn eentje verbeteringen doorvoeren. Er moeten
mensen zijn die verantwoordelijk zijn en die zijn opgeleid
om ook de kar te trekken.“ _

m e e r  w e t e n ?
Frank Hulsbos, Stefan van Langevelde en Arnoud Evers (2016).

Combining forces. Distributed leadership and a professional

learning community in primary and secondary education.

Welteninstituut.

De link naar het complete onderzoek is op te vragen via

info@avs.nl

“We delen met elkaar wat we leren, de opgedane kennis wordt niet op de plank gelegd”, aldus directeur Jasper Diele (rechts) van basisschool Willibrordus.

‘ w at  i k  s o m s  b i j  s c h o l e n
z i e ,  i s d at  m e n  w e l  e e n
p r o f e s s i o n e l e  l e e r g e m e e n s c h a p
o p t u i g t ,  m a a r  d at  n i e t  ko p p e lt
a a n  g e s p r e i d  l e i d e r s c h a p ’
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1000-21-6000-0406 AVS KP 2016-2017-3 Kleur:

Hoe ziet uw
schoolgebouw er
over 10 jaar uit?

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700

info@propendum.nl |  www.propendum.nl

REIS MET PROPENDUM NAAR EEN
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE
Professionaliseer de huisvesting van uw school met Propendum,
hét bureau gespecialiseerd in onderwijshuisvesting.
Bent u directeur of (bovenschools) manager in het onderwijs?
Ontwikkel samen met uw bestuur een duurzame visie op de
huisvesting en het onderhoud van uw schoolgebouwen.
Gebruik het spoorboekje van Propendum. Uw eindbestemming
is wat ons betreft het schoolgebouw van de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE
Ontdek onze unieke online applicatie: Schoolbeheer Online.
Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u in
vier stappen de huisvesting en het onderhoud van uw school
efficiënt en effectief beheren.
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Lexima,
unieke expertise

in dyslexie

Veel leerlingen met dyslexie redden het op school niet zonder
compenserende software. Tienduizenden leerlingen krijgen al de beste
ondersteuning met Sprint of Kurzweil. Dit geeft een boost aan hun
leesplezier, zelfstandigheid, leerprestaties en zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen én zelfredzaamheid staan centraal

Als een leerling goed met zijn dyslexiesoftware werkt dan scheelt dat
de docent tijd. Wij helpen uw school graag om dit te realiseren.

Zo helpt u leerlingen
met dysle  e

Kurzweil en Sprint
de beste dyslexiesoftware

www.lexima.nl | info@lexima.nl  | 033-4348000
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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

‘oefenen voor het examen’
De leerlingen van een basisschool ergens

in Nederland balen ervan dat de Citotoets

zó laat wordt afgenomen dat de uitslag

niet meer meetelt bij het advies voor het

voortgezet onderwijs. Zij willen graag dat de

eindtoets weer in februari wordt afgenomen.

De uitslag kan dan nog meetellen bij het

advies en de aanmelding voor het vo. ‘Als

de toets pas in april wordt afgenomen, geeft

het een enorm gedoe om nog over te stap-

pen naar een andere school... Onze juf heeft

mevrouw Bussemaker gesproken en die zei

dat we het via de Tweede Kamer moeten

regelen’, aldus de leerlingen. Ze voegden de

daad bij het woord en schreven een mooie

brief aan de vaste Kamercommissie OCW.

Deze leerlingen en leraren hebben groot

gelijk. De Citotoets was een juweeltje dat

we hadden moeten koesteren. De PVV had

geen bezwaar tegen de toets. Sterker nog,

wij zijn een uitgesproken vriend. Bij het Cito

ligt een schat aan expertise verzameld, die

zelfs internationaal wordt gewaardeerd.

Overal wordt het instituut geprezen, behalve

in Nederland waar het onderwijsveld sinds

Rutte 2 wordt gedomineerd door D66 en

linkse partijen die overal schade zien opdui-

ken aan de kinderziel. Want in de ogen van

de gelijksheidsdenkers, die bij die partijen

de norm bepalen, is er niet veel schadelijker

dan het selecteren en determineren van

leerlingen op basis van leerprestaties en

doorzettingsvermogen. Het zou teaching

to the test uitlokken, aldus Jesse Klaver

(GL) en Paul van Meenen (D66). En dat was

wel de meest perfide vorm van onderwijs

die zij konden bedenken. In mijn eigen

onderwijspraktijk als leraar deed ik daar

veel aan, maar ik noemde het ‘oefenen voor

het examen’. Míjn leerlingen waren er altijd

reuzeblij mee. Het gaf ze zelfvertrouwen en

rust. Niks mis mee.

In 2015 bleek dat scholen de Citoscores nog

steeds laten meewegen, terwijl dit sinds

maart 2015 niet meer mag. De PVV heeft

gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Want

het primair onderwijs kent geen eindnorm

zoals in het voortgezet. Daar hebben we een

mooi stelsel van landelijke examens, die

voor civiel effect zorgen. Het kennisniveau

van bijvoorbeeld een vmbo-diploma is

gegarandeerd. Dat schept vertrouwen bij de

samenleving. Alleen in het primair onderwijs

kennen we dat niet.

Met het verschuiven van de afnamedatum

van februari naar april – wat erop neerkomt

dat het vervolgonderwijs de behaalde

Citoresultaten wordt onthouden – mist het

vo een objectief oordeel over de leerling. De

leraar bepaalt en die doet dat te vaak vanuit

een te begrijpen overpositief oordeel. Soms

omdat de ouders druk uitoefenen, soms

omdat leraren schroom hebben om kinderen

teleur te stellen. Vooral startende leerkrach-

ten bezwijken onder de druk van ouders, zo

blijkt uit onderzoek (Gaikhorst, UvA, 2014).

Logisch dus dat scholen zoeken naar alter-

natieven zoals toelatingsexamens. Want ver-

keerde matching met het vervolgonderwijs

leidt tot een sluipende ramp die vele malen

schadelijker is. Maatschappelijk, maar ook

op het individuele niveau van de leerling.

Concreet leidt het tot onzekerheid, chao-

tische leerlijnen, afstromen, zittenblijven,

teleurstelling en vertraging van de ontwik-

keling van talenten. Dát is pas schadelijk.

Leerlingen en leerkrachten vragen nu zelf

om het afnamemoment van de toets weer

naar februari te verschuiven. Laten we dat

doen. Dan zijn we verlost van die kunstgre-

pen om via een omweg toch aan een objec-

tief beeld te komen. De Citotoets brengt

rust en zekerheid. Voor leerlingen, ouders,

de leraar en voor het voortgezet onderwijs.

Dat is een win-win-win-win-situatie. Mooier

kan het niet. _

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

v e r k e e r d e
m at c h i n g m e t  h e t
v e r vo lg o n d e r w i j s
l e i d t  tot  e e n
s l u i p e n d e  r a m p
d i e  v e l e  m a l e n
s c h a d e l i j k e r  i s

l at e n  w e  h e t  a f n a m e -
m o m e n t  w e e r  n a a r
f e b r u a r i  v e r s c h u i v e n

Foto: Jeroen van der Meyde
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Van de AVS

p u b l i c at i e s

Boekwerk CAO PO 2016–2017
nu ook in pocketversie

Sinds een aantal jaren brengt de AVS de CAO PO
in boekvorm uit, zo ook de CAO PO 2016–2017.
Dit boekwerk is nu ook in de handzame pocket
vorm beschikbaar.

Bestellen pocketuitgave: www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/caopo20162017pocketversie

Bestellen reguliere boekvorm:

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/caopo20162017

Bestellen aparte uitgave salaristabellen:

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

caopo20162017salaristabellen

Uiteraard zijn de caoteksten ook kosteloos te downloaden als PDF,

zie www.avs.nl/artikelen/caopo20162017ondertekend

Publicatie ‘Het ABC van de CAO PO’ geactualiseerd
De AVS heeft een herziene ABC-wegwijzer gemaakt, geba-

seerd op de bepalingen in de CAO PO 2016–2017. Hierin

wordt op basis van trefwoorden een nadere toelichting

gegeven op de bepalingen in de cao en is de betreffende

vindplaats in de cao aangegeven. Per onderwerp, op alfabet, gerang-

schikt. Na een korte uitleg van de terminologie wordt verwezen naar

de officiële bepalingen in de cao. Een handzaam boekje, dat bedoeld

is als handvat voor de regelgeving.

Bestellen: www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

hetabcvandecaopo

a v s  i n d e p e r s

Invalproblemen, andere
schooltijden en ESHA2016

“Het onderwijs moet uitgezonderd worden van de Wet Werk

en Zekerheid. Die komt niet ten goede aan de kwaliteit”, roept

AVS-voorzitter Petra van Haren op in Trouw van 15 oktober naar

aanleiding van een peiling onder leden. Bijna driekwart van de

schoolleiders geeft daarin aan dat er niet voldoende invalleerkrach-

ten zijn. Ook de Telegraaf en RTL Nieuws/RTL Z raadpleegden van

Haren hierover, die aangeeft dat alleen de afspraken in de cao niet

afdoende zijn om de problemen op te lossen (zie ook pagina 28).

Het AD Utrechts Nieuwsblad bevroeg Van Haren op 23 september

over het verzet van (sommige) ouders tegen het veranderen van de

lestijden op basisscholen. “Het kost tijd om de relatie te herstellen,

maar het trekt juist ook nieuwe ouders die wél andere tijden wil-

len.” De AVS-voorzitter ging op 27 september op Radio 1 met Peter

Hulsen van Ouders & Onderwijs verder in gesprek over de invoering

van het continurooster, dat ouders soms te snel gaat. Van Haren:

“Schoolleiders gaan heel zorgvuldig om met deze processen. Als er

echt geen draagvlak is, drukt de schoolleiding het continurooster

niet door.”

Voor de website Schooljudo.nl interviewde projectleider Ivar

Spierings AVS-voorzitter Petra van Haren over onder andere bewe-

gingsonderwijs, zie http://schooljudo.nl/interviewpetravanharen.

html

Van Haren werd ook geïnterviewd over de meldcode kindermishan-

deling voor de nieuwsbrief Augeo Actueel van 7 oktober.

Metro, de Nationale Onderwijsgids en het Nederlands Dagblad

besteedden aandacht aan de ESHA-conferentie in Maastricht,

hosted by de AVS (zie ook pagina 2).

Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof,
ouderschapsverlof en ziekte?
tekst jan stuijver

In de CAO PO 2016–2017 is bepaald dat iedere werknemer recht

heeft op 428 uur vakantieverlof per jaar (artikel 8.1.lid 1). Voor deel-

tijders geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband.

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouder-

schapsverlof bouwen werknemers vakantie-uren op. De opbouw van

het vakantieverlof vindt plaats van 1 oktober tot 1 oktober (artikel

8.1 lid 2a.). Het vakantieverlof dat niet gebruikt is in een jaar wordt

meegenomen naar het volgende jaar.

Als een werknemer in een jaar 160 uren vakantieverlof heeft

genoten, is het wettelijk minimum bereikt. Als een werknemer door

ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft gehad, heeft hij of

zij recht op (het restant) van het wettelijk minimum (artikel 8.1 lid 3

en 4).

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur

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

lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

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

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

Concentus Schoolcommunicatie
nieuwe partner

Concentus Schoolcommunicatie
ontzorgt schoolleiders bij het opzetten

van een resultaatgerichte, betrouwbare en betaalbare
communicatiestructuur of bij het optimaliseren van de
huidige structuur. AVS-leden krijgen standaard 15 procent
korting op softwarelicenties, advisering en dienstverlening.

Heeft u zich als schoolleiding weleens de volgende vragen gesteld?

• Wat leeft er onder ouders en wat vinden ze van bepaalde

ontwikkelingen?

• Hoe goed lezen ouders mijn nieuwsbrieven en bulletins?

• Is de website toegankelijk en geeft deze de juiste en actuele

informatie?

• Wat voor imago heeft onze school en wat kan de beeldvorming

beïnvloeden?

• Hoe kunnen wij de naamsbekendheid vergroten?

• Is de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

voldoende gewaarborgd?

De digitale ouder is een feit. Informatie-uitwisseling tussen school-

leiders en ouders onderling gaat razendsnel. Hoe kun je daar als

school op inspelen? Door van ouders de meest deskundige en

betrokken ambassadeurs te maken. Concentus Schoolcommunicatie

kan een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie. Door com-

municeren, verbinden, inspireren en samenwerken. De strategie kan

zich bijvoorbeeld bewegen rond thema’s als het beïnvloeden van de

beeldvorming en het vergroten van het aantal aanmeldingen.

Meer informatie: tel. 035-6564848 of info@schoolcommunicatie.net

Zie ook www.avs.nl/avsvoordeel en www.schoolcommunicatie.net

a c t i e

Gratis boek voor nieuwe leden
Leidinggevenden in het funderend onderwijs
of bij een samenwerkingsverband die vóór
1 december aanstaande lid worden van de AVS
ontvangen de publicatie Integrale Kindcentra
– Handboek voor directeuren en bestuurders
cadeau.

Collega lid maken? Korting op contributie!
Als AVS-leden een nieuw lid aanbrengen, ontvangen zij 10 procent

korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie.

Deze korting kan oplopen tot wel 90 procent, bij het aanbrengen

van vijf nieuwe leden.

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

a v s  v e r z o r g t  r e g i o n a l e  s c h o l i n g

Vervolg Nationale Schoolleiders
Top

Op de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober
kwamen ruim vijfhonderd schoolleiders en tientallen CEO’s
samen. Tijdens de top, mede geïnitieerd door de AVS,
beloofde staatssecretaris Dekker 40 miljoen (2017–2022)
uit te trekken voor de vervanging van schoolleiders als ze
zelf in de collegebanken zitten.

Door het delen van hun ervaringen, uitdagingen en doorbraken ont-

stond er een dynamische dialoog aan de ongeveer zeventig ronde

tafels met (school)leiders om elkaar te versterken en ontwikkelen in

leiderschap. Bij het sparren met topmanagers uit het bedrijfsleven

kwamen ook persoonlijke dromen en leiderschap prominent aan

bod. De aanwezigheid van minister-president Mark Rutte – die

na zijn keynote ook deelnam aan de rondetafelgesprekken – en

het dagvoorzitterschap van Dekker met schoolleider Annette van

Valkengoed (Laterna Magica)

hadden toegevoegde waarde.

Zij lieten sterk blijken school-

leiderschap belangrijk te vinden

en zich in te willen zetten op de

verdere professionalisering van

deze beroepsgroep.

Formeel leren-traject
Aan het einde van de dag gaf

AVS-voorzitter Petra van Haren

een doorkijkje naar het vervolg

van deze eerste top. Ze citeerde

hierbij de woorden van coach

Gerard Kemkers eerder op de

dag, dat het belangrijk is om te

denken in processen. Gevolgd

door de uitspraak van spreker

Erben Wennemars: ‘Gewoon

oppakken’. Om te illustreren

dat de AVS in regionale bijeen-

komsten of communities de top

voortzet en nader uitwerkt. Via

gesprekstafels en netwerken

waarin schoolleiders én leidinggevenden van (cultuur)instellingen

en het bedrijfsleven vanuit de verbinding samen willen werken aan

leiderschap in het licht van onderwijs, de veranderende arbeids-

markt en de maatschappij van de toekomst. Het is de bedoeling

dit te ontwikkelen als een formeel leren-traject, zodat ook de her-

registratie hiermee kan worden afgedekt. Kortom, een lijn waarbij

op inhoudelijke en indringende wijze belangrijke stappen worden

gezet in het professionaliseren van het schoolleiderschap.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/regionaalvervolgnst
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
December 2016 en januari 2017

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

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

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

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

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 18 januari Tom Roetert

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 18 januari Tom Roetert

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen:

systeemdenken in een lerende school (Oost-Groningen)** (po en vo) 19 januari Jan Jutten

• Leergang Theorie U in de school – samen leren van de toekomst** (po, vo) 18 januari Jan Jutten

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 31 januari Jan Stuijver

• Training De CAO-PO nieuw en anders*** (po) 13 januari Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 27 januari Jan Stuijver, Paul van Lent

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!***(po) 17 januari Jan Stuijver

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 24 januari Jan Stuijver

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 26 januari Ivo Wouters, Andre Slegers

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

Foto’s: Hans Roggen
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4 eendaagsen

Leergang Begrijpen vóór
ingrijpen: systeemdenken in
een lerende school
(Oost-Groningen)

Systeemdenken is het vermogen om

relaties te zien en daardoor de werkelijk-

heid beter te begrijpen. Hoe beter we

begrijpen, hoe effectiever we kunnen

ingrijpen. Door systeemdenken zien we het totaalbeeld, niet slechts

de details. Ook hebben we oog voor de manier waarop onderdelen in

een school elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren en zijn we beter

in staat om het systeem in positieve zin te veranderen. Met name

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

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

Nederlandstalige boek over systeemdenken in een lerende school.

Dit boek is leidraad voor de leergang.

De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is gastheer/vrouw.

Naast deelnemers van deze stichting en uit deze regio kunnen school-

leiders uit het hele land zich aanmelden.

Doelgroep: (startende) schoolleiders/directeuren, bovenschools

managers/eindverantwoordelijken/bestuurders, middenkader en

docenten lerarenopleidingen (po en vo)

Startdatum: 19 januari 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

begrijpenvooringrijpen-oostwold

6 eendaagsen

Leergang Bouwen aan
een lerende school

De programmaonderdelen zijn nauw

verbonden met de vijf disciplines van

de lerende school. Elke discipline wordt

concreet vertaald naar werkvormen,

interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school

of stichting een lerende organisatie te maken. We leren veel van

elkaar, reflecteren op het eigen gedrag en doen concrete ideeën

op voor de eigen praktijk.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader po en vo.

Ook voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Startdatum: 11 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Professionele

leergemeenschap’ (hoort bij thema ‘Kennis- en kwaliteits-

ontwikkeling’)

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

bouwenaaneenlerendeschool

tweedaagse training

Begroten, budgetteren en
bezuinigen (verdieping)

In de basistraining leert u over het opstellen en

actualiseren van een (meerjaren)begroting en

investeringsplannen op het gebied van ict, meu-

bilair en het onderwijsleerpakket. Aan de orde

komen ook de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten

en de handvatten voor de budgettering.

In de verdiepingstraining leert u hoe u financiële middelen inzet

om de (onderwijskundige) doelen te bereiken en hoe u daarop kunt

sturen. Verder gaat de training in op het sturen op personele midde-

len, onderhandelen, leerlingenprognoses, formatieprognoses en de

gevolgen van investeringen. Na afloop bent u in staat om een jaar-

rekening te interpreteren, een meerjarenbegroting op te stellen en

consequenties van organisatiebeslissingen financieel te vertalen.

Doelgroep: algemene directie en locatiedirectie met budgetverant-

woordelijkheid po en vo

Data: 8 en 9 december 2016 of 8 en 9 juni 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

6 eendaagsen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende
school

Hoe kunnen we de opbrengsten van het

onderwijs duurzaam verhogen en wat

betekent dit voor leiders? Bestuurders

en schoolleiders hebben grote invloed

op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in actie een

context waarin leraren zich voortdurend ontwikkelen om hun onder-

wijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leeropbrengsten

voor de kinderen. Leidraad is het boek van Jan Jutten en Arsène

Francot over opbrengstgericht leiderschap: ‘Van moetisme naar

moreel besef’.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader po en vo.

Ook voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Startdatum: 18 november 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

opbrengstgerichtleiderschap
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16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleidingen Schoolleider
Basis- én Vakbekwaam

In de Opleiding Schoolleider

Basisbekwaam werkt u aan de

ontwikkeling van uw persoonlijk

leiderschap en het ambachtelijke deel

van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen

schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en

cultuur. De vijf basiscompetenties komen aan bod. Belangrijkste

casus: een verbetertraject op uw eigen school.

In de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam wordt het ambachtelijke

deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau getild.

Verdieping en verbreding van persoonlijk en onderwijskundig

leiderschap, organisatieontwikkeling (zoals veranderprocessen)

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

duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.

Doelgroep (Basisbekwaam): leerkrachten, adjunct-directeuren,

ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities (po).

Doelgroep (Vakbekwaam): functioneel leidinggevenden met

aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider

Basisbekwaam (middenmanagementopleiding afgerond) en

bevoegdheid om leiding te geven aan een verbetertraject in de

eigen school (po).

Startdatum: 18 januari 2017

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

cel/sv

tweedaagse training

Stimulerend beoordelen,
het gesprek

De vaardigheden en sturing in beoordelingsge-

sprekken staan centraal, zoals structuur, objecti-

viteit, het geven van gevoelsreflecties om

openheid te stimuleren, het achterhalen van

drives van medewerkers en het leren geven en ontvangen van feed-

back. Ook is er aandacht voor het combineren van gesprekken.

Tijdens de training wordt gewerkt met praktijkcasussen, een acteur

en videoregistratie.

Doelgroep: iedereen binnen de organisatie die beoordelingsge-

sprekken voert (po, vo, mbo).

Data: 1 en 2 december 2016 of 11 en 12 mei 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

eendaagse training

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke

leiderschapscompetenties. Het vraagt aan de

ene kant strategisch sturen en leidinggeven op

afstand, maar aan de andere kant zicht- en her-

kenbaarheid als leider. U krijgt handvatten om uw taakstelling in te

richten. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet, tegelijkertijd

de verschillen tussen de scholen respecteert en welke leiderschaps-

competenties daarvoor nodig zijn.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Datum: 25 november 2016 of 18 mei 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Regie en strategie’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’

eendaagse

Masterclass Geluk voor
leidinggevenden

Met de nieuwste inzichten over geluk, zodat u

deze kunt toepassen in het aansturen van uw

team en kunt vertalen naar de praktijk. Na

afloop weet u wat geluk betekent, hoe het brein

werkt en heeft u (nieuwe) handvatten om het team aan te sturen en

zicht op de kracht van geluk binnen het hedendaagse onderwijs-

systeem. Psychologe en veranderkundige Clara den Boer, die deze

masterclass samen met de AVS ontwikkelde: “Vanuit de weten-

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

je dit kunt bevorderen. Als je deze inzichten leert toepassen, maak

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

tevens bedenker en oprichter van de Gelukskoffer; een wetenschap-

pelijk onderbouwd programma van gelukslessen voor groep 3 tot en

met 8, dat inmiddels op meer dan driehonderd scholen draait.

Doelgroep: schoolleiders po

Datum: 14 november 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Regie en strategie’
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leergang directeur integraal kindcentrum

‘Je leert buiten kaders denken’

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verzorgt
sinds vorig schooljaar de leergang Directeur Integraal
Kindcentrum. Meerdere groepen hebben de scholing
inmiddels afgerond. Deelnemers vertellen over de
toepassing in de praktijk. tekst vanja de groot

“Hoe kun je de IKC-gedachte concreet vertalen naar stichtings- en

schoolniveau”, was de persoonlijke leervraag van deelnemer Han

Sijbring, directeur van de openbare Emmaschool in Assen. “Die

is heel goed beantwoord. Met name door de enorme hoeveelheid

kennis en expertise van, en de manier van overdragen door de

kerndocenten. Hun brede kijk en deskundigheid hebben een grote

toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor de meer specialistische

gastdocenten uit de verschillende sociale domeinen. Heel waarde-

vol voor mij was het inkijkje in de wereld van de kinderopvang, daar

had ik nog weinig kaas van gegeten. Er is in die sector ook sprake

van een jaartaak, maar de contractvormen zijn veel flexibeler.

En combinatiefuncties en een doorgaande ontwikkelingslijn zijn

essentieel voor een IKC. Kinderen moeten niet té veel gezichten zien

op een dag. Een pedagogisch medewerker van de – inpandige – bso

werkt bijvoorbeeld al als onderwijsassistent op onze school.”

Sijbrings schoolbestuur (Plateau Openbaar Onderwijs Assen)

richt inmiddels, in samenspraak met Aska-kinderopvang, een

nevenstichting op om te komen tot een integrale aansturing van

onderwijs en opvang binnen ‘Alles-in-1-scholen’. Schooldirecteuren

worden leidend in de aansturing ervan, omdat het grootste deel

(4–13 jaar) onder hun expertise valt. Sijbring waakt ervoor dat het

proces vooral ook op de werkvloer plaatsvindt. “Zodat iedereen zich

eigenaar voelt.”

IKC-vorming verloopt overal weer net iets anders, merkt Sijbring

bij de intervisiemomenten en het bezoek aan bestaande IKC’s.

“De game of casus van het live ontwerpen van een (droom)kind-

centrum met interventies vanuit politiek, bestuur, ouders en de

financiële hoek is dan ook erg nuttig.”

Wederzijds begrip “Een IKC is een spiegel van de wijk,”,

ervaart ook deelnemer Hananja Witkamp, directeur van de Koningin

Beatrixschool in Papendrecht. De leergang legde voor hem een stevig

fundament voor het vormgeven van een IKC-traject. “Onze school

heeft al peuteropvang, tso en bso onder hetzelfde dak (2–13 jaar,

red.). Dat kun je zo laten of er nog iets mooiers van maken. Hoe

kunnen onderwijs en opvang hun kinddiensten zo organiseren dat ze

optimaal op elkaar afgestemd zijn? Een kind is niet deelbaar.” Net als

Sijbring had Witkamp veel baat bij de inzichten in de structuur van

een kinderopvangorganisatie. “Het is heel goed om te weten hoe een

partnerorganisatie in elkaar steekt, wat er achter de schermen speelt.

Daarmee creëer je wederzijds begrip.”

Denken in mogelijkheden en je creativiteit aanwenden zijn onmis-

bare vaardigheden voor het aansturen van een IKC, merkt Witkamp.

“De praktijk is weerbarstig. Verschillende cao’s, wet- en regelgeving

en dito financiering kunnen beknottend werken. Een klein beetje

‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is soms nodig, wetgeving volgt dan

vaak wel. De leergang voorziet hier goed in. Je leert buiten kaders

denken en losbreken uit vaste patronen.”

Afgelopen voorjaar heeft de Beatrixschool de intentie uitgesproken

om samen met de opvangorganisatie een IKC te vormen. Stapje voor

stapje neemt Witkamp de betrokkenen mee in de op stapel staande

veranderingen. Bijvoorbeeld met studiemomenten over een nieuw

onderwijsconcept en kick off-avonden met ouders, buurt en kinder-

opvang. “Input vragen, wensen inventariseren en draagvlak creëren.

Teamleden realiseren zich dat ze wellicht een andere rol krijgen.

En wie gaat wat betalen? De bewustwording komt op gang!”

Witkamp kan de leergang zeker aanbevelen aan collega-school-

leiders. Zijn tip daarbij: “Neem deel samen met een toekomstige

partner, bijvoorbeeld een leidinggevende uit de kinderopvang. Dan

schep je meteen commitment.” Bovendien is een van de onderdelen

het maken van een ondernemingsplan, gericht op de bestaande

of nieuw te ontwikkelen organisatie. “Dat kun je dan meteen in de

eigen praktijk toepassen.” _

Doelgroep: leidinggevenden van een primair onderwijs- en/

of kinderopvangorganisatie die de functie van directeur

IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie

werkzaam zijn

Startdata: 8 november 2016 (locatie Vlodrop, Noord-Limburg) en

20 maart 2017 (locatie Amersfoort)

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

‘ z o r g  e r vo o r  d at  i e d e r e e n  z i c h
e i g e n a a r  vo e lt ’
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voor: vo-schoolleiders

van: ministerie OCW

wanneer: 10 december

waar: De Fabrique, Utrecht

wat: top

Nationale Schoolleiders Top VO
Deelnemers ontmoeten naast andere schoolleiders ook onder-

wijsexperts, politici en mensen uit het bedrijfsleven, weten-

schap, sport en cultuur. www.nationaleschoolleiderstop.nl

voor: scholen, ouders en leerlingen die op de fiets naar

school gaan

van: Veilig Verkeer Nederland en Samsung

wat: gratis vr-game

Beat the Street
Een op de vijf verkeersongevallen gebeurt na afleiding door

gebruik van mobiele telefoons. De virtual reality app Beat the

Street leert leerlingen spelenderwijs gevaarlijke situaties in het

verkeer herkennen. www.samsung.com/nl/beatthestreet

voor: schoolleiders, bestuurders, leerkrachten (po),

beleidsmakers en geïnteresseerden

van: Arbeidsplatform PO en 2 basisscholen

wanneer: 2 november en 8 februari (vervolg) van 17 tot

20 uur

waar: kbs Hof ter Weide, Utrecht

wat: gratis inspiratie- en ontmoetingsavonden

Ruimte voor meesterschap
Hoe geef je leerkrachten vleugels en maak je ruimte voor mees-

terschap? Welke vormen van leiderschap zijn nodig, van leer-

kracht tot bestuurder? Onderwijsprofessionals gaan samen in

dialoog. Ten behoeve van de verbinding tussen scholen en leer-

krachten en om inzichtelijk te maken dat iedere leerkracht op

een andere manier tot zijn meesterschap komt. Inclusief hapjes

en drankjes. Aanmelden: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/

ruimtevoormeesterschap

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: groep 1 t/m 8

van: Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) i.s.m. KlasseTV

wat: gratis lespakket

Fit op school
Met stellingen over fit zijn van Naomi van As, theoretische

onderbouwing en gevarieerde bewegingslessen daagt dit

lespakket kinderen uit samen aan de slag te gaan met gezonde

voeding en beweging. http://klassetv.nl/pakket/fitopschool

voor: vmbo, havo, vwo en mbo

van: Voedingscentrum

wat: gratis lespakket

Weet wat je eet
Negen online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten en

een praktijkles over voedselverleidingen. Volgens de nieuwe

richtlijnen van de Schijf van Vijf. Sluit aan bij de vakken

Biologie, Verzorging en Zorg & welzijn. Docenten kunnen zelf

kiezen welke lessen leerlingen maken, thuis of in de klas.

www.wwje.nl

voor: scholen die samenwerken met externe partners

van: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

wat: handreiking

Gegevensuitwisseling met
externe partners

Binnen de school en vooral bij de samenwerking met partijen

als jeugdhulp, de leerplichtambtenaar, GGD of het wijkteam

in het kader van Passend onderwijs ontstaan soms vragen

over gegevensuitwisseling en privacy. Hoe kun je als school

het beste (persoons)gegevens uitwisselen met externe

samenwerkingspartners? Met wie mogen welke gegevens

worden uitgewisseld? Wanneer moeten ouders toestemming

geven? Informatie en tips over wat wel en niet mag binnen de

kaders van de wet. www.passendonderwijs.nl/brochures/

handreiking-gegevensuitwisseling
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voor: groep 3 t/m 8

van: Almere Kenniscentrum Talent (AKT), 2Basics

Breedtesport & Marketing en Athletic Skills Model (ASM)

wat: motoriektest

MQ SchoolTest
Beweegtoets die de motoriek van leerlingen meet via een

beweegbaan en app. Vroegtijdige beweegtalenten en

-achterstanden kunnen ermee in kaart worden gebracht.

Om leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hun beweeg-

talent verder te ontwikkelen. Ontwikkeld en getoetst door

de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool.

www.mqschooltest.nl

voor: icc’ers, leraren, schoolleiders, bestuurders po

van: Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstbalie i.s.m. OCW

en LKCA

wanneer: 8 december

waar: Brabanthallen, Den Bosch

wat: gratis conferentie

Cultuureducatie met Kwaliteit
Over de opbrengsten van vier jaar cultuureducatie in het basis-

onderwijs. Met inspiratie om zelf aan de slag te gaan in ruim

vijftig workshops, TedTalks, paneldiscussies en demonstraties

van praktische tools, lesmateriaal/voorbeelden, leerlijnen en

portfolio’s. Allemaal gericht op (het verbeteren van) cultuuredu-

catie. Schoolleiders kunnen in gesprek met culturele instellin-

gen, beleidsmakers en collega’s. www.conferentie-fcp.nl	

voor: voortgezet onderwijs

van: Stichting VO-content

wanneer: 15 november

waar: congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

wat: jubileumevent

Samenwerken aan maatwerk
Staat volledig in het teken van kennis delen over onderwijs-

innovaties met open leermateriaal. Om een nog grotere

bijdrage te leveren aan vernieuwing in het voorgezet onderwijs.

Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van VO-content.

www.5jaarvocontent.nl

voor: sbo-scholen

van: SBOwerkverband

wanneer: 30 november

waar: leerhotel Het Klooster, Amersfoort

wat: jaarcongres

Verbinden met lef en
vertrouwen

Bart van Kessel daagt de deelnemers uit om in een veran-

derende wereld de verbinding met alle partners te zoeken

en Passend onderwijs te bieden. ’s Middags een lezing van

Mathieu Weggeman over met lef en vertrouwen leidinggeven

aan professionals. www.sbowerkverband.nl

voor: leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ib’ers

en rt’ers in po, vo en mbo

van: EduCampus

wanneer: 17 november

waar: De Reehorst, Ede

wat: congres

Gedragsproblemen in de klas
3.0

Hoe ga je om met kinderen die probleemgedrag vertonen in

de klas? Met specifiek gedrag bij stoornissen als autisme,

ADHD, ODD, taalontwikkelingsstoornissen en trauma’s? Hoe

kun je met pedagogisch klassenmanagement probleemgedrag

voorkomen? Aan de orde komen ook nieuwe media en pesten,

radicalisering, motivatietechnieken en pedagogisch vakman-

schap. www.educampus.nlvoor: leidinggevenden onderwijs en opvang

van: Kindcentra 2020

wat: publicatie

Huisvestingsvraagstukken
Kindcentra 2020

Experts hebben meegedacht over wat het betekent voor

de huisvesting van onderwijs, opvang en kindcentra, als

kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie met één

team en één pedagogische visie wordt aangeboden. Welke

varianten zijn er, hoe vertalen activiteiten zich ruimtelijk

en wat zijn mogelijkheden om kindcentra in bestaande

gebouwen te realiseren? www.kindcentra2020.nl/nieuws/

huisvestingsvraagstukken-kindcentra-2020
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1000-21-6000-1768 AVS KP 2016-2017-3 Kleur:

Laatste stemkans Dier van het Jaar 2016!
WAT?! Heb jij nog niet gestemd voor Dier van het Jaar 2016?

Gelukkig kan het nog tot 13.00 uur vanmiddag. Gestemd? En

ben je nu benieuwd of jouw favoriet gaat winnen? Kom dan

naar de bekendmaking! Die is zondag tijdens de Grote Kidsweek

Dierendag in DierenPark Amersfoort.Voor maar € 9,50 kun je

om 11.00 uur de uitreiking bijwonen, leuke dingen doen in het

Kidsweek Paviljoen én de hele dag door het park lopen.

www.diervanhetjaar.nl

Jantje zegt tegen

zijn moeder: ‘De

burgemeester was

vandaag op school!’

‘En, had hij zijn ketting

om?’ vraagt zijn

moeder. ‘Nee, hij liep

gewoon los!’

29 SEPTEMBER 2016

MOP VAN VIVIAN

Door Cora van der Weij - Het
zijn belangrijke dagen voor
dierenexperts. Een club van 182landen is druk aan het overleggenin de Zuid-Afrikaanse stad
Johannesburg. Ze proberen
regels af te spreken voor de
handel in bedreigde soorten
als de Afrikaanse olifant, de
tomaatkikker en het schubdier.

Christiaan van der Hoeven van het
Wereld Natuur Fonds zit er met zijn
neus bovenop. ‘Het is spannend’,
vertelt hij. ‘Op dit moment gaat
het over de handel in ivoor en
neushoorn-hoorn. Daar hebben de
landen tijdens de vorige top drie jaar
geleden afspraken over
gemaakt en nu
kijken we of
het goed
gaat.

Met het beschermen van het
leefgebied van de neushoorn
en de olifant bijvoorbeeld. En het
arresteren van stropers. Zij doden
de dieren en halen slagtanden en
hoorn eraf, want daar valt veel geld
mee te verdienen. Die handel moet je
ook aanpakken. Die blijft in sommige
Aziatische landen bestaan omdat
daar veel mensen geloven dat als je
een bepaald deel van een dier eet,
je de eigenschappen van dat dier
overneemt. Eet je tijger, dan word
je net zo sterk. Eet je schubben, dan
voel je je beschermd. Hierdoor is het

schubdier nu één van de
meest bedreigde

soorten.

Sommige
landen
hebben
bekende
acteurs en
popsterren
- zeg maar de Aziatische
Jannen Smit - gevraagd om in
filmpjes te zeggen dat medicijnen van
dieren echt niet werken tegen ziektes.
Al die dingen samen, beschermen én
straffen én voorlichten, is het enige
wat helpt. Vietnam doet alleen niks
om handelaren in haaienvinnen,
ivoor, tijgerbotten en neushoorn-
hoorn aan te pakken. Iedereen is
nu boos op dat land. De andere

181 landen gaan nu beslissen
over Vietnam. Misschien

mag het straks in geen
enkele diersoort
meer handelen.
De strengste straf

die er is.’ Of dat gebeurt weten we
woensdag. Tot zo lang duurt de grote
top, die trouwens ook over bedreigde
planten en bomen gaat.

6> Start Kinderpostzegel-actie • 9> Reisje naar Mars • 15-21> Kinderboekenweek • 23> Kom als beest naar ons feest €2,10Kidsweek.nl
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Plannen voor
probleemdieren
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Stenen spelen verstoppertje

POMPOENKNOERT
De Duitse pompoenboer Sebastian
Lueders won dit weekend het
grote-pompoenen-kampioenschap.
Zijn exemplaar weegt 763 kilo!
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1000-21-5000-2231 AVS KP 2015-2016-10 Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_T.indd   1 24-08-16   10:39

1000-21-6000-1363  AVS KP 16-17-01 Kleur:

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

Payroll-Collectief
Reeweg 146 - 3343 AP  Hendrik-Ido-Ambacht
078 3031640 - www.payroll-collectief.nl

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

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 14-10-16   10:52
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boekbespreking

‘Starten met een professionele leergemeenschap’ is een titel die de lading

meteen dekt. De verwachting die het schept, klopt. Na het lezen van dit

boek kun je meteen aan de slag. Het impliceert ook dat je als directeur of

bestuurder een concrete vraag moet hebben op dat gebied.

tekst marleen huisman

Het woord professionele leergemeenschap

(PLG) wordt zo vaak ingezet, dat je hier

ook een allergie voor kunt ontwikkelen.

En dat is jammer, want het boek kan je

enorm helpen om binnen je eigen school

aan de slag te gaan met PLG-teams. De

concrete aanpak biedt veel structuur.

Het geeft samenwerken binnen je school

meer inhoud, commitment en plezier. De

werkwijze is helder. Je vormt een PLG-team,

bepaalt het thema en het doel en je plant

een keer in de drie of vier weken een

bijeenkomst. De kern van zo’n bijeenkomst

bestaat uit vijf fasen:

• Stand-up: de teamleden vertellen wat

ze sinds de vorige bijeenkomst hebben

gedaan. Bijvoorbeeld het toepassen van

een concept in de lespraktijk. Ook vertel-

len ze welke hindernissen ze daarbij zijn

tegengekomen.

• Exploreren: de teamleden verkennen het

thema van de bijeenkomst op basis van

eigen kennis en ervaring.

• Condenseren: inventarisatie van de

belangrijkste bevindingen en conclusies

uit de exploratiefase. Waar willen de

teamleden mee verder?

• Maken: de teamleden maken een pro-

duct dat bruikbaar is in de lespraktijk.

Dit product kan een protocol zijn, maar

ook een onderwerp dat nog veel dichter

bij de bedoeling staat van de directe

onderwijspraktijk. Zoals lesmateriaal of

het ontwerpen van een planbord.

• Retro(spectief ): hoe verliep de samen-

werking en wat vinden de deelnemers

van het opgeleverde product? Wat kun-

nen ze verbeteren?

starten met een professionele
leergemeenschap

De bijeenkomsten zorgen ervoor dat je

resultaten zichtbaar maakt en objectief

naar je eigen onderwijs leert kijken. De

onderzoekende houding maakt dat je de

resultaten naar boven haalt en meteen laat

zien wat het effect is. Doel blijft het verbe-

teren van de onderwijspraktijk.

De uitgave bevat allerlei praktische werk-

vormen die helpen om de samenwerking

effectief te laten verlopen. Deze zijn niet

allemaal zelf bedacht, maar verzameld op

toepasbaarheid. Voorbeeld is de gouden

cirkel van Simon Sinek. Deze blijft toepas-

baar om het ‘waarom’ van een vernieuwing

boven water te halen. Doelen en onderwer-

pen zijn heel concreet en leraren maken

gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Hierdoor zijn de verbeteringen die zij

samen voorstaan makkelijk door te voeren.

Het moeilijkste bij het uitzetten van deze

aanpak is de begeleiding van de leerteams.

Je moet als leidinggevende echt investeren

in de rol van procesbegeleider. Eerst

duidelijk de kaders stellen waarbinnen

de leerteams hun doelen gaan opstellen.

In het boek wordt slechts kort aandacht

besteed aan deze begeleiding. Een her-

kenbare valkuil die genoemd wordt, is

dat je als procesbegeleider te inhoudelijk

mee wilt praten en hiermee het proces uit

het oog verliest. Daarnaast is het uitgaan

van de kracht van je team en de ervaring

heel goed, maar weet ook wanneer je de

blik van buiten nodig hebt. Houd deze

valkuilen goed voor ogen als je PLG-teams

wilt invoeren binnen je school. Je hebt dan

grote kans dat – zoals de schrijvers in hun

inleiding aangeven – het onderwijs niet

alleen beter wordt, maar dat het ook de

betrokkenheid en het werkplezier van je

team vergroot. Resultaatgericht en met ver-

dieping rond je eigen onderwerpen, waarbij

je samen zoekt naar oplossingen die direct

toepasbaar zijn op de eigen school. _

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij

SKOH in Haaren.

Starten met een Professionele LeerGemeenschap; PLG-Teams in

het onderwijs, uitgever Bazalt, 2016, ISBN 9789461182159

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

h e t  w o o r d
p r o f e s s i o n e l e
l e e r g e m e e n s c h a p
w o r d t  z o  v a a k
i n g e z e t ,  d at  j e  h i e r
o o k  e e n  a l l e r g i e  vo o r
k u n t  o n t w i k k e l e n .
e n d at  i s  j a m m e r
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Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | T 071 75 10 200 | info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | T 071 75 10 200 | info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

•Voor grote en kleine groepen.
•Speciale tarieven voor scholen.
•1 begeleider per starttijd gratis.

•Individuele audiotour (8 talen).
•Diverse combinatiepakketten.
•Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -
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Altijd de juiste invaller voor de klas

Door de huidige wetgeving en afspraken vanuit de cao 2016-2017

is het invullen van vervanging een nog grotere puzzel geworden

dan voorheen. Zeker als u de juiste invaller voor de klas zoekt.

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samen-

werken met andere besturen binnen een vervangingspool én een

krap aanbod van invallers dwingt besturen efficiënt te plannen.

Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie

bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.

Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het

vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt

rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het

doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te

vinden. Elke keer weer.

Kijk voor veel meer informatie op onze vernieuwde website.

Voor AVS-leden hebben wij een aantrekkelijk voordeel.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Onmisbare

planning- en

controlesoftware

Optimale matching van invallers

CAO 2016-2017 en WWZ Proof

Juridisch getoetste software

Eenvoudig in gebruik

Automatische meldingen

Webbased

Goed bereikbare helpdesk

Flexibel in te richten

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_F.indd  1 14-10-16   12:15

Uitgelicht
thema _ ‘Iedereen een stappenteller’
Een ‘groene’ kantine, korting op het sportabonnement,

gezamenlijke fietstochten, lunchwandelingen, health

checks of op retraite in een klooster; scholen doen steeds

meer om de gezondheid van het personeel te bevorderen.

“Als je investeert, krijg je dit dubbel en dwars terug.”

pagina 10

achtergrond _ Vervanging regelen
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door

de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een

brief aan de Kamer haar zorgen over de continuïteit en

kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers.

En bracht een handreiking uit over de mogelijkheden die

de CAO PO 2016 – 2017 biedt binnen de Wwz. Want die zijn

er zeker. pagina 28

actueel

///

Foto omslag: CvB-voorzitter Wim Moes van het Alfa-college ondertekent de pledge van het nationaal

preventieprogramma Alles is Gezondheid.
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Kritisch denken

Leiderschap

Flexibiliteit

Discipline
Reflecteren

Ondernemen

Doorzettingsvermogen

Verdraagzaamheid

Creativiteit

Moed
Inlevingsvermogen

Daadkracht

Nieuwsgierigheid

Humor

Motivatie

Verantwoordelijkheid

Aansluiting PO-VO

Aansluiting PO-VO als ondersteuning voor het advies.

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

De Eindtoets meet vervolgens wat deze moet meten.

Dit schooljaar nog gratis Aansluiting PO-VO?

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

www.amn.nl

hoe adviseert ú ?
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