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Altijd keuze bij
Foto Koch

1 Portret en puur 2

3

Portret, puur en close-up

Mini-shoot* traditioneel, meerdere pure opnames en close-up

*Vraag naar onze voorwaarden

www.fotokoch.nl 035	538	41	14	 info@fotokoch.nl Like	ons	op	facebook/fotokochschoolfotografie

School kiest
U weet wat de ouders op uw school willen en ook hoeveel tijd u aan de
schoolfoto’s kwijt wilt zijn. Bij Foto Koch kunnen scholen daarom kiezen uit drie
pakketten. Of u nu kiest voor pakket 1, 2 of 3, ons bezoek gaat niet ten koste
van de effectieve onderwijstijd.

Ouders kiezen
De ouders kiezen zelf in de webshop
een achtergrond (blue wash, grey
wash en wit) en zwart-wit of sepia
foto’s. Iedereen blij!

Zoals u weet willen ouders wat te kiezen hebben bij een schoolfotograaf.
De één wil een witte achtergrond, de ander een mini-fotoshoot.
Foto Koch komt nu met dé oplossing voor alle smaakverschillen.

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 26-11-15   10:04

Uitgelicht
thema _ ‘Ze staan op scherp’
Straattaal in de gangen, machogedrag en grote ego’s,

intimidatie en bedreiging. Voor veel scholen is dit

dagelijkse kost. Met professionalisering proberen

schoolleiders en hun lerarenteams er iets aan te doen.

“Vervreemding en problemen in de identiteitsconstructie

kunnen leiden tot straatcultuur of radicalisering.”

pagina 8

achtergrond _ Directeurencarrousel
Als je mobiliteit promoot, moet de directie het goede

voorbeeld geven. Bovendien heeft het een verfrissend

effect op de hele organisatie als je een aantal directeuren

van school laat wisselen. “Het genereert een hoop

beweging, op alle niveaus. Mensen gaan bewuster kijken

naar professionaliteit. Het heeft de onderlinge feedback

verscherpt.” pagina 26

achtergrond _ Muzikale buitenkans
Meer en structureel muziek op school betekent meer plezier,

samenwerking en creativiteit. De subsidieregeling 'Impuls

muziekonderwijs' biedt basisscholen de komende jaren een

buitenkans. “Als je een visie hebt, ben je al een heel

eind.” pagina 30
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2 Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt
Bijlage in CAO PO

3 Bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Bestaande regelgeving en oplossingen in ontwikkeling

4 Steeds meer gezonde schoolkantines
Richtlijnen voedingscentrum verwerkt in aanbod

Foto omslag: Kinderen van het AZC in Onnen nemen afscheid na afloop van een schooldag.

Foto: Pim Ras/Hollandse Hoogte

thema _ Burgerschap ten top
Scholen zijn creatief in het uitventen van hun ervaringen met

onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Borging van expertise

en het uitdragen van succesaanpakken voorkomt steeds

opnieuw het wiel uitvinden. “Klasgenoten worden als maatje

gekoppeld aan nieuwe leerlingen om hen wegwijs te

maken”. pagina 12
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Het belang van een ‘sterke punten revolutie’

Inhoud december

O kom er
eens kijken…
Op scholen waar vluchtelingenkinderen worden opgevangen is heel wat

te zien. Op vele manieren spannen leidinggevenden en leraren zich tot

het uiterste in om goede opvang en goed onderwijs te verzorgen. Passend

bij de leerlingen, maar ook passend binnen de eigen school. Het veilig

voelen is een basisvoorwaarde om te komen tot een goede ontwikkeling

en leren. Daar wordt dan ook primair op ingestoken. Niet altijd makkelijk,

want sommige kinderen zijn getraumatiseerd. Ook leidt de plaatsing van

vluchtelingen of de voortgang in procedures vaak tot verhuizingen en dus

meerdere scholen in korte tijd. Dat is verklaarbaar, maar bepaald niet in het

belang van de kinderen.

Gelukkig is er in Nederland al best veel expertise op het gebied van

Nederlands als tweede taal en ook in het opvangen van leerlingen met

andere culturele en onderwijsachtergronden, problemen of trauma’s.

Dit is alleen niet altijd bekend of beschikbaar op elke school. Soms zijn er

onnodige belemmeringen zoals vervoersproblematiek, financiële knelpunten

door onduidelijkheid of complexiteit van wet- en regelgeving, en verwarring

over het onderscheid tussen migranten, vluchtelingen, statushouders en

instromers.

Europa is in rep en roer. Niet alleen is het steeds moeilijker om de enorme

toestroom van vluchtelingen op een goede en menswaardige manier het

hoofd te bieden, ook de recente aanslagen maken veel en diepe emoties

los. Bij leerlingen, in scholen, in de maatschappij. Deze zijn complex en

niet makkelijk te duiden, laat staan te hanteren. Scholen doen er alles

aan om hun verantwoordelijkheden op te pakken. Jonge mensen zijn zo

kwetsbaar, maar ook zo beloftevol. Alles wat wij ze kunnen bieden, bepaalt

hun toekomst. Keer op keer wordt door scholen aangegeven dat er geld

ontbreekt om voldoende professionals in te zetten, juist voor de integrale

aanpak van onderwijs en zorg.

Het is weer december. Een maand van cadeaus en feestelijkheden. In het

onderwijs wordt dringend gevraagd om te investeren in leerlingen. Direct en

in het hier en nu. Dat is wat anders dan vragen om cadeaus of zomaar wat

strooien met geld. Het gaat over ieder kind een kansrijke toekomst geven.

Eens kijken of dit ‘handschoentje’ door de politiek wordt opgepakt. _

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

1k ader prim air december 2015
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actueel

primair onderwijs

Stichtings- en
opheffingsnormen
gewijzigd
Staatssecretaris Dekker heeft naar aanleiding van gebieds-

wijzigingen per 1 januari 2015 de stichtings- en opheffings-

normen primair onderwijs voor de betrokken gemeenten

per 1 januari 2016 aangepast. De geactualiseerde lijst voor de

stichtings- en opheffingsnormen is te vinden op www.avs.nl _

Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl

education at a glance 2015

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed
Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen
meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de
arbeidsmarkt en Nederlanders zijn minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een
vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015.

Van de leerlingen met een

havo-, vwo- of mbo-diploma

heeft in Nederland acht op

de tien een baan. Over de

gehele OESO genomen is dat

driekwart. Ook geldt voor

Nederlandse havisten, vwo’ers

en mbo’ers dat ze significant

hoger scoren op sociale uit-

komsten: ze hebben meer

vertrouwen in anderen (30

procent tegenover het OESO-

gemiddelde van 18 procent),

een grotere groep zegt dat er

geen misbruik van ze wordt

gemaakt (22 procent tegen 16

procent gemiddeld) en meer

Nederlanders vinden dat ze

invloed hebben op de regering

(36 procent tegen 30 procent

gemiddeld).

Hoger opleidingsniveau
Ook blijkt uit het rapport

dat het Nederland goed lukt

nieuwe generaties hoger op

te leiden dan hun ouders. Een

derde van de 25 tot 34-jarigen

heeft een hoger opleiding-

sniveau dan hun ouders.

Het OESO-gemiddelde is

28 procent.

Nederland is vrijwel het enige

land in de OESO waar bijna

alle kinderen op hun vierde

al naar school gaan en het

verplichte minimum aan-

tal lesuren is hoger dan in

andere OESO-landen. In het

primair onderwijs is dat in

Nederland 940 uur per jaar,

tegenover 804 uur gemiddeld

in de andere OESO-landen.

In het voortgezet onderwijs

gaat het om 1.000 uur per jaar

in Nederland tegenover 916

gemiddeld.

Oude leraren
Het lerarencorps in Nederland

is relatief grijs. Ongeveer de

helft van de docenten in de

bovenbouw van havo, vwo en

in het mbo is boven de 50 jaar.

Elders in de OESO is dat een

derde. In het po is 40 procent

50+ (OESO-gemiddelde 30 pro-

cent). Aan de andere kant zijn

er in Nederland veel jonge

leraren: 18 procent van de

leerkrachten in het po is 30-,

terwijl dat over de OESO als

geheel 13 procent is. _

Meer informatie:

www.oecd.org/education/

education-at-a-glance-

19991487.htm

bijlage in nieuwe cao po

Begrippen basisbekwaam
en vakbekwaam nader
uitgewerkt
De sociale partners hebben in het onderhandelaars-
akkoord over de CAO PO 2014-2015 afgesproken om
de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader
te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een
nieuwe CAO PO als bijlage (XVII) opgenomen.

De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de

cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. In de cao

is afgesproken dat iedere leraar streeft naar het behalen van

vakbekwaamheid. Werkgever en werknemer maken afspraken

over de invulling van de professionele ontwikkeling van de

werknemer. De bijlage is daarvoor een handreiking/hulpmiddel.

De bijlage is niet bedoeld als een afvinklijst of meetlat voor de

bekwaamheidseisen. _

De bijlage en het advies van de Onderwijscoöperatie zijn te

downloaden via www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo

Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl
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actueelac tueel

bestaande regelgeving en oplossingen in ontwikkeling

Bekostiging en maatwerk onderwijs
asielzoekerskinderen
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit
met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en
oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het onduidelijk welke (bestaande)
regelingen en mogelijkheden er zijn voor de bekostiging van onderwijs aan
vluchtelingenkinderen. De AVS zette een aantal zaken overzichtelijk op een rijtje,
inclusief maatwerkoplossingen die momenteel in ontwikkeling zijn.

Het gaat allereerst om wegwijs

in de bestaande regelgeving

over aanvullende bekostiging

in het primair en voortgezet

onderwijs. Aan de orde komen

ook de rol en middelen van

het samenwerkingsverband. Er

zijn samenwerkingsverbanden

waarin de besturen afspraken

maken over het onderwijs aan

asielzoekers en nieuwkomers,

bijvoorbeeld door een of meer-

dere scholen aan te wijzen

waar deze leerlingen worden

opgevangen. Zo kan men de

expertise bundelen en beter

gebruikmaken van de beschik-

bare faciliteitenregelingen.

Verder gaat het overzicht in

op de (financiële) regelingen

vanuit het Centraal Orgaan

opvang Asielzoekers (COA) en

de gemeente.

De bewindslieden van OCW

hebben in hun brief aan de

Tweede Kamer van 26 oktober

2015 ook toegelicht welke voor-

zieningen er al zijn, welke extra

maatregelen zij nemen en wat

scholen kunnen doen om het

onderwijs aan asielzoekerskin-

deren vorm te geven (zie ook

Kader Primair 3, pagina 4).

Tot slot zijn er diverse maat-

werkoplossingen in ontwikke-

ling. Deze worden eveneens

beschreven in het overzicht,

inclusief een praktijkvoorbeeld

van Stichting Konot uit Twente,

die in overleg met het minis-

terie van OCW, het Lowan en

de onderwijsinspectie een pas-

sende oplossing wist te vinden

voor de financiering van de per-

sonele en materiële inzet.

Aan de overlegtafel van het lan-

delijke Regieteam asielzoekers-

kinderen, waar ook de AVS deel

van uitmaakt, wordt gespro-

ken over extra additionele

bekostiging die nodig is voor

vluchtelingenkinderen en over

maatwerkoplossingen. Het

ministerie van OCW kijkt met

het regieteam naar maatwerk

voor schoolbesturen die met

de bestaande regelingen niet

in staat zijn vorm te geven aan

het onderwijs aan asielzoe-

kers. Er zijn inmiddels al acht

schoolbesturen die een verzoek

bij OCW voor maatwerkbekos-

tiging hebben ingediend. Dat

wordt op dit moment nader

uitgewerkt.

D66 stelde in een motie voor

om werkloze leraren in te

zetten voor onderwijs aan

kinderen van vluchtelingen.

Op 11 november 2015 schreef

de staatssecretaris in reactie

hierop dat hij hier samen met

de PO-Raad, VO-raad, het Par-

ticipatiefonds en de VNG aan

werkt. Via de tien regionale

transfercentra in ons land

wordt bekeken of het mogelijk

is werkloze leerkrachten in te

zetten bij het onderwijs aan

asielzoekerskinderen.

De AVS adviseert schoolleiders

om ook zelf binnen het net-

werk van de school te bekijken

of er mogelijke kandidaten zijn

die hiervoor in zijn. Helpdesk-

adviseur Jan Stuijver: “Je kunt

deze werkloze collega’s een

vrijwilligersvergoeding geven

tot maximaal Y 1.500 per jaar

en het UWV benaderen om

te vragen naar de mogelijk-

heden.” _

aanmelden betekent passende plek vinden

Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Schoolbesturen hebben een

zorgplicht om voor alle leer-

lingen die worden aangemeld,

of staan ingeschreven, een zo

passend mogelijk onderwijsaan-

bod te doen. In de Wet Passend

onderwijs wordt nu een aan-

meldprocedure geïntroduceerd.

Nieuw hierin is dat een leerling

voortaan schriftelijk aangemeld

moet worden. Belangrijk is het

besef dat bij aanmelding door

ouders de zorgplicht ingaat.

De school die het aanmeldfor-

mulier ontvangt, moet dan een

zo passend mogelijk aanbod

doen: een plek op de/een school

waar de leerling daadwerkelijk

geplaatst kan worden. In het

schoolondersteuningsprofiel

hebben scholen beschreven

welke mogelijkheden er zijn

voor de ondersteuning aan leer-

lingen. _

Meer informatie over het wan-

neer en wat van de zorgplicht

is te lezen in het artikel op

www.avs.nl/artikelen/zorg-

plichtgeldtzodraleerlingisaan-

gemeld. Zie ook de rubriek

Passend onderwijs op pagi-

na 22 van deze Kader Primair.

o v e r z i c h t  o p  av s . n l
Kijk voor het overzicht van (bestaande) regelingen en moge-

lijkheden én de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossin-

gen (inclusief downloads en links) op www.avs.nl/artikelen/

bekostigingenmaatwerkonderwijsasielzoekerskinderen

Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl

Op pagina 12 een artikel over de werkwijze van scholen die al

langer ervaring hebben met onderwijs aan vluchtelingen.

3k ader prim air december 2015
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actueel

keuze uit drie aanbieders

Inschrijven voor eindtoets nog tot en met
31 januari 2016
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep
8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eind-
toetsen. Scholen kunnen zich nog tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor
een eindtoets.

De drie toetsaanbieders zijn:

• De IEP Eindtoets van

Bureau ICE, www.toets.nl/

basisonderwijs/iep-eindtoets

• ROUTE 8, een digitale, adap-

tieve eindtoets van A-VISI-

ON, http://route8.nl

• De Centrale Eindtoets van

het College voor Toetsen en

Examens (CvTE). Het CvTE

is een zelfstandig bestuurs-

orgaan van de overheid.

www.centraleeindtoetspo.nl

De school kiest voor één

toetsaanbieder, zodat alle

leerlingen (op alle locaties van

de school) in het voorjaar van

2016 dezelfde toets maken.

Scholen die onder hetzelfde

bestuur vallen, hoeven niet

allemaal voor dezelfde toets

te kiezen. Scholen ontvangen

van de aanbieders van de

beschikbare eindtoetsen infor-

matie over de inschrijving

voor hun eindtoets.

Afnamemoment
De eindtoetsen worden

afgenomen tussen 15 april en

15 mei 2016. Meer informatie

over de afnamedata van

elke eindtoets is te vinden

op de websites van de

verschillende eindtoetsen.

Kijk voor meer informatie ook

op www.nieuweregelgeving

overgangpo-vo.nl/

verplichte-eindtoets

Proeftoets
Het College voor Toetsen en

Examens (CvTE) laat momen-

teel de digitale adaptieve

Centrale Eindtoets ontwik-

kelen die in 2018 voor het

eerst wordt afgenomen. De

digitale adaptieve toets bouwt

voort op de huidige papieren

Centrale Eindtoets. Voor de

doorontwikkeling wordt in

februari 2016 een proeftoets

uitgevoerd, waarbij opgaven

worden getest. Het CvTE is op

zoek naar scholen die willen

deelnemen aan deze digitale

proeftoets. Meer informatie is

te vinden op www.hetcvte.nl _

richtlijnen voedingscentrum verwerkt in aanbod

Steeds meer gezonde schoolkantines
Ruim 350 scholen in het vo en mbo hebben in 2015 een Schoolkantine Schaal
uitgereikt. Deze scholen hebben hun kantines gezond gemaakt aan de hand van
richtlijnen van het Voedingscentrum. Sinds 2013 is het aantal scholen met een
schaal bijna verviervoudigd.

Volgens het Voedingscentrum

kunnen nu ongeveer 300.000

leerlingen in hun schoolkan-

tine gezonde keuzes maken.

Ook in 2016 kunnen scholen

in het vo en mbo gebruik-

maken van het ondersteu-

ningsprogramma De Gezonde

Schoolkantine. Het program-

ma biedt scholen concrete

handvatten om een gezondere

schoolkantine te realiseren. De

Schoolkantine Brigade bezoekt

scholen en geeft daar advie-

zen-op-maat, over het aanbod

en de presentatie daarvan. De

brigade helpt scholen ook op

afstand een gezond beleid vast

te stellen en verankeren.

Het programma is onderdeel

van de Gezonde Schoolaanpak.

Het gaat om een integrale

werkwijze. Dat betekent dat

een school niet alleen de kan-

tine verbetert, maar ook in

de lessen en bij andere activi-

teiten aandacht besteedt aan

gezonder leven. Bovendien zijn

leerlingen, docenten, directie,

kantinebeheerders, ouders

en de GGD betrokken bij de

invulling. Gezonde voeding

wordt zo een vaste waarde in

het schoolgezondheidsbeleid.

De Gezonde Schoolkantine

wordt gefinancierd door het

ministerie van VWS.

De AVS ondersteunt de Gezon-

de School, evenals het nationa-

le preventieprogramma ‘Alles

is gezondheid’. Tom Roetert

(t.roetert@avs.nl) is Gezonde

School-adviseur namens

de AVS. _

Meer informatie:

http://gezondeschoolkantine.

voedingscentrum.nl

www.gezondeschool.nl

www.allesisgezondheid.nl
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aantal stabiel in primair onderwijs

Minder zwakke
vo-scholen
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet
onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen
van 7 naar 4,4 procent.

In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder

inzette, is vanaf 1 september 2015 een stabiel beeld te zien. In het

speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

is een lichte teruggang te zien van het aantal scholen met een

basisarrangement.

In het vo is sinds 1 september 2011 een stijgende lijn te zien

van het aantal voldoende afdelingen (met basisarrangement).

In 2011 was dit nog 88,9 procent, in 2015 is dit gestegen naar

95,2 procent.

In het basisonderwijs is vanaf 1 september 2015 een stabiel beeld

te zien. 97,9 procent van de scholen voldeed aan de normen van

de inspectie; 0,1 procentpunt meer dan een jaar eerder.

In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onder-

wijs is een lichte teruggang te zien van het aantal scholen met

een basisarrangement. In het sbo daalde het 0,4 procentpunt

tot 97,9 procent, in het (v)so 0,9 procentpunt tot 94,2 procent.

De spectaculaire verbetering van de afgelopen jaren is hiermee

voorbij. _

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

abp-premie omlaag

Pensioenen op nullijn
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016.
ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op
17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent.
Door de huidige financiële situatie, kan ABP de
(opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf

1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte

van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend.

In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.

De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar

prijsindexatie. Deze wijziging heeft het grootste effect op de pre-

mie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1 janu-

ari 2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering

van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de

premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8 pro-

cent. De pensioenpremie is de premie voor het ABP KeuzePensioen

en ABP NabestaandenPensioen.

Werkgevers gaan in 2016 een groter deel van de pensioenpremie

betalen. In 2016 is 30 procent van de premie voor eigen rekening

(dit was 32 procent) en de werkgever betaalt 70 procent (dit was

68%).

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in

2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad niet

voldoende. _

schoolleidersregister po

Programma AVS-congres 2016 aangemerkt
als bron voor informeel leren
Het AVS-congres 2016, dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart aanstaande in Nieuwegein, wordt als bron vermeld
voor informeel leren bij alle zeven professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO.

Dat betekent dat er een link

naar de website met informa-

tie over het congres zichtbaar

is voor schoolleiders die op

het platform informeel leren

bezig zijn. Nog meer reden

om het programma van het

AVS-congres, dat net bekend

is, te bekijken in bijgaande

brochure of op www.avs.nl/

congres2016. Het thema is

‘Het gezicht van de school-

leider’. De inhoud van de

workshops en sessies slui-

ten gedeeltelijk aan bij de

professionaliseringsthema’s.

AVS-leden die het congres op

18 maart 2016 in het NBC in

Nieuwegein willen bezoeken

kunnen tot en met 8 februari

profiteren van een fikse vroeg-

boekkorting. _

Aanmelden platform informeel leren:

http://formulieren.caop.nl/schoolleidersregisterpo/

pilot_professionaliseringsthemas.shtml

Inloggen platform informeel leren:

http://schoolleidersregisterpo.mijnvc.nl

Meer informatie en inschrijven AVS-congres:

www.avs.nl/congres2016
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wetenschappelijk onderzoek

Bewegend leren levert betere prestaties op
Leerlingen die drie keer per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen
tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’ in groep 4 en 5. Bovendien concentreren de leerlingen zich na
de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna.

Tijdens de Fit & Vaardigles-

sen, die drie keer per week

een half uur duren, krijgen

de leerlingen rekenen en

taal. De lessen behandelen

het automatiseren en herha-

len van de lesstof en sluiten

aan op bestaande methodes.

Op het digibord verschijnen

opdrachten en de leerlingen

moeten door het maken van

een beweging een antwoord

geven op een vraag. Bijvoor-

beeld een woord spellen door

een sprong te maken bij elke

uitgesproken letter. Tussen de

opdrachten door doen ze een

basisbeweging, zoals joggen.

Door meer aandacht en con-

centratie zijn de kinderen

beter bij de les. Uit eerder

onderzoek blijkt dat de aan-

pak op langere termijn leidt

tot een betere doorbloeding

van de hersenen, de aanmaak

van nieuwe zenuwcellen en

het ontstaan van meer verbin-

dingen tussen de zenuwcellen.

Bovendien zijn de Fit &

Vaardiglessen ook goed voor

de gezondheid en hebben

de lessen een positief effect

op de body mass index (BMI).

Staatssecretaris Dekker:

“We hebben vanuit het

ministerie met scholen

afgesproken dat kinderen

minimaal twee uur gym

krijgen en bij voorkeur

zelfs drie. Dat is soms best

een puzzel, gezien alle

andere belangrijke lessen.

Dit onderzoek laat zien dat

het heel goed werkt om

bewegen met de gewone

lessen te combineren.” _

positief effect wetenschappelijk aangetoond

Nieuwe methode voorkomt
ontsporing jongeren in risicowijken
De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren
naar de juiste afslag te leiden: de Young Leaders methodiek. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt.

Het programma Young Lea-

ders is op basis van nieuwe

inzichten en ervaringen

ontwikkeld om ontsporing

bij risicojeugd te voorkomen.

Dat gebeurt door ze te onder-

steunen in hun persoonlijke

en maatschappelijke ontwik-

keling. Uitgangspunten zijn

om te starten bij de jongeren

zelf, hun gevoel van eigen-

waarde te versterken door te

investeren in hun potentie en

hen dit zelf te laten uitdragen

aan buurt- en leeftijdgeno-

ten. Ze worden opgeleid tot

leiders van hun eigen buurt.

Juist het versterken van hun

gevoel van eigenwaarde maakt

ze geschikt om als positief

rolmodel op te treden voor

leeftijdgenoten.

Het wijkprogramma draait al

een aantal jaren succesvol in

verschillende kwetsbare wij-

ken in kleine, middelgrote en

grote steden. De uitvoering is

uitgebreid gevolgd en weten-

schappelijk onderzocht op

effectiviteit. Sociaal pedago-

gen Jaap Noorda en Annelieke

van Dijk hebben drie jaar mee-

gelopen met het programma

in zeven kwetsbare wijken.

Het onderzoek heeft aange-

toond dat de aanpak de lokale

gemeenschap versterkt en

een grote preventieve waarde

heeft. De deelnemende jon-

geren zijn een voorbeeld voor

anderen. In wijken waar een

gebrek aan goede rolmodel-

len is, heeft dit grote waarde.

In hun publicatie Young

Leaders (VU University Press)

beschrijven Noorda en Van

Dijk de positieve effecten op

de jongeren zelf en het posi-

tieve uitstralingseffect naar

de wijk, het jongerenwerk en

andere voorzieningen. In de

toekomst zal onderzocht wor-

den of deze methode ook radi-

calisering van jongeren kan

voorkomen. _

Meer informatie: www.njr.nl
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Over het thema

Hoe deal je als school(leider) met de heden-

daagse invloeden van buitenaf? Bijvoorbeeld

met de straatcultuur die leerlingen het school-

gebouw in brengen. Op welke manier kun je

met een goed pedagogisch klimaat, waarden-

gericht onderwijs en moreel leiderschap de

soms negatieve invloeden daarvan ombuigen

naar preventie en kansen? “Als wij ze onze

normen en waarden niet leren, zijn ze kansloos

bij het zoeken naar een stageplek, of later een

baan.”

De toestroom van vluchtelingenkinderen op

scholen is ook een uitdaging ‘van buitenaf’

voor het onderwijs. Leren van succesaanpak-

ken voorkomt steeds opnieuw het wiel uitvin-

den. Pionierende schoolleiders op dit gebied

laten zien wat hun oplossingen zijn voor een

gemeenschappelijke maatschappelijke verant-

woordelijkheid. Toolboxen, draaiboeken, film-

pjes en discussiepapers bewijzen hun dienst.

“We leggen verbanden. We willen graag dat

scholen helder in beeld krijgen wat er nodig is

om goed onderwijs te geven.”

Bij de vorming van een integraal kindcentrum

– al dan niet ten gevolge van krimp – krijg je

bij uitstek te maken met verschillende partijen

‘van buitenaf’. In Zeeuws-Vlaanderen heb-

ben zij samen een stevige basis gelegd voor

toekomstbestendige kindvoorzieningen met

optimale ontwikkelkansen, die een belang-

rijke bijdrage leveren aan het onderwijs én de

leefwereld in deze regio. “We combineren het

beste van verschillende werelden.”

thema _ invloed van buitenaf

om g a a n  m e t  s t r a atc u lt u u r

Straattaal in de gangen. Een leerling die op

de tafel gaat staan. Machogedrag en grote

ego’s. Geen berouw tonen na een correctie

van de leraar. Intimidatie en bedreiging. Maar

ook: jongeren die uitvallen. Voor veel scholen

in multiculturele wijken is dit dagelijkse

kost. Met professionalisering proberen

schoolleiders en hun lerarenteams er iets aan

te doen. tekst lisette blankestijn

School als stepping stone
naar morgen
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om g a a n  m e t  s t r a atc u lt u u r

“Jongeren hebben te maken met veel verschillende cul-

turen. Thuis, op straat, op school: overal gelden andere

codes. Zeker als je cognitieve intelligentie niet zo hoog

is, is dat een grote uitdaging.” Socioloog Iliass El Hadioui

(onderzoeker aan de Erasmus Universiteit) verdiept zich

al jaren in dit onderwerp. Hij ziet straatcultuur los van

etniciteit. “Afkomst is wel relevant, maar omgekeerd komt

bepaald ongewenst gedrag niet alleen bij die bepaalde

etnische groep voor.” In ‘Hoe de straat de school binnen-

dringt’ (Van Gennep, 2011) – verplichte kost op een aantal

lerarenopleidingen – beschrijft El Hadioui welke pedago-

gische en linguïstische mismatches er zijn tussen die ver-

schillende culturen. Hij vertelt erover in masterclasses op

scholen, waar straatcultuur een hot issue is. Bijvoorbeeld

op het Mundus College, school voor praktijkonderwijs en

vmbo in Amsterdam-West. Dyane Brummelhuis, directeur:

“Ik heb hier 59 nationaliteiten. Onze leraren willen begrij-

pen waar het gedrag van hun leerlingen vandaan komt,

wat er op straat en thuis gebeurt.”

School als stepping stone
naar morgen

Aantrekkelijk alternatief Proberen om leerlingen

domweg de straatcultuur af te nemen is niet de oplos-

sing, weet El Hadioui. “Mensen willen wel veranderen,

maar niet veranderd worden. Beter is om leerlingen met

de schoolcultuur een aantrekkelijk alternatief te bieden.

Denk met hen na over hun toekomst. Als je hier op school

een 13-jarige vraagt hoe hij wil leven als hij 25 is, zegt hij:

trouwen, werken, kinderen. Maar hij is niet in staat om

zich te laten leiden door dat toekomstbeeld. Als school

moet je hem laten inzien dat de schoolcultuur de step-
ping stone is naar de wereld van morgen. Laat hem begrij-

pen dat er een plekje is voor hem, als loodgieter of als

hoogleraar.”

“Ik wil mijn leerlingen bagage geven om zich te ont-

worstelen aan hun sociale en economische status”,

aldus directeur Brummelhuis. “We hebben een intensief

naschools programma voor talentontwikkeling. Van

pianoles tot mindfulness, en van omgaan met geld tot een

meidenclub. Dat geeft zicht op hun competenties, op wat

ze leuk vinden. Zo stimuleren wij hen te kiezen voor de

Het Mundus College, school voor praktijkonderwijs en vmbo
in Amsterdam-West, stimuleert leerlingen te kiezen voor de
schoolcultuur, en de straatcultuur te laten vallen.
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raken veel leerlingen gedemotiveerd

en gaan mee met die straatcultuur.

Dit kost je per keer vier minuten leer-

rendement. Deze leerlingen leren niet

individueel, maar als groep, ze kijken

voortdurend naar elkaar. Daarom moet

je meteen ingrijpen, met bijvoorbeeld

een strenge blik, een glimlach of door

iemand de klas uit te sturen. Of beter:

het vóór zijn, door al bij binnenkomst

duidelijk te maken dat de schoolcul-

tuur heerst. Duidelijke grenzen in

vredestijd! Werk aan de relatie, maar

communiceer ook over de regels.”

Het Mundus College werkt nauw

samen met de buitenwereld: politie

en jongerenwerk komen in de school.

Brummelhuis probeert ook de ouders

bij school te betrekken. “Ouders zijn

belangrijk in de driehoek thuis-straat-

school. We beginnen het schooljaar

met klassengesprekken, waarbij de

ouders met elkaar een thema bespreken. Dan kennen we

elkaar. Als er later iets speelt met hun kind, dan komen

ze wel.”

Gedrag aanpakken Hans Kaldenbach, pedagoog,

trainer en auteur van onder andere ‘Machomannetjes,

99 tips om de straatcultuur terug te dringen uit uw school’

(Prometheus, 2015): “Straatcultuur is voor veel leraren en

schoolleiders nieuw gedrag, waarmee ze moeten leren

omgaan. Vroeger gaf ik trainingen aan leraren in het voort-

gezet onderwijs, maar tegenwoordig ook steeds meer aan

de bovenbouw van het basisonderwijs.” Hij ziet minder heil

in het betrekken van de thuiscultuur dan Brummelhuis.

“Van samenwerking met ouders moet je je niet te veel

voorstellen. Hun kinderen zijn ontregeld, vaak ontbreekt

het thuis aan regels. Ook van kerk of moskee moet je het

niet hebben, je weet niet met wie je in contact komt. Het

gedrag moet dus in school aangepakt worden. Dat doe je

door vanuit liefde en betrokkenheid duidelijker te zijn

dan je vroeger was, zonder dat je de persoon aantast.

Duidelijker, niet harder want dat escaleert: je wordt vij-

andig en gaat strak in je vel staan. Die leerlingen staan op

scherp, ze laten zich nauwelijks corrigeren door onbeken-

den. Daarom is het belangrijk om contact te maken nog

schoolcultuur, en de straatcultuur te laten vallen. Ook gaan

we de belangrijkste bi-culturele groepen onderwijs bieden

over de eigen taal en cultuur, om hen bewuster te maken

van hun eigen identiteit.” El Hadioui waarschuwt voor het

mentale getto waarin veel jongeren zich bevinden. “We

moeten jongeren afbrengen van het idee ‘je moet je hok

in’. Ik ben zelf viertalig: ik spreek Berbers, Marokkaans,

Nederlands en Engels. Ik kan me overal thuis voelen en

opgaan in de context. Maar in de banlieues van Parijs staan

de flats volgepakt met vierdegeneratie-immigranten die

alleen maar straattaal spreken. Dat moeten we niet willen,

leerlingen moeten de school- en de thuistaal beheersen.”

Coachen El Hadioui en zijn collega’s coachen honderd

docenten op vier scholen in het omgaan met straatcul-

tuur. El Hadioui: “Stel dat je drie keer een negatief geladen

moment hebt. Bijvoorbeeld een leerling die door de klas

schreeuwt, een telefoon die afgaat en iemand die iets

vrouwonvriendelijks roept. Als je dit drie keer niet keert,

‘g e e n  v e r b a n d  s t r a at c u lt u u r
e n  r a d i c a l i s e r i n g ’

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is er geen

directe relatie tussen straatcultuur en jihadisme of andere

vormen van radicalisering. Socioloog Iliass El Hadioui van

de Erasmus Universiteit: “Vervreemding en problemen in de

identiteitscontructie kunnen leiden tot straatcultuur of tot

radicalisering. Maar er zijn meerdere aanvliegroutes naar

radicalisering en vaak betreft dit jongeren die zich ver houden

van straatcultuur.”

“We moeten jongeren afbrengen van het idee: je moet je hok in.”

‘m a a k  a l  b i j  b i n n e n ko m s t
d u i d e l i j k  d at  d e  s c h o o l c u lt u u r
h e e r s t .  d u i d e l i j k e  g r e n z e n  i n
v r e d e s t i j d ! ’
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voordat er iets aan de hand is. Handhaaf de regels. De bood-

schap moet zijn: je bent een goede jongen, maar je gedrag

moet anders. Vooral vrouwelijke leraren hebben de neiging

om veel te lang in discussie te gaan. Niet doen, de leerling

zal je afleiden met zijn weerwoord. Lastig is het als je een

leerling ergens op aanspreekt en die ontkent. Zie je dat

een leerling een laptop pikt? Als je hem er direct op aan-

spreekt, dan is het: ‘Heb ik niet gedaan, waarom moet je

mij hebben?’ Beter werkt: ‘Als je straks klaar bent met die

laptop, leg je hem dan weer terug?’ Later spreek je hem er

dan op aan, met de waarschuwing dat je de volgende keer

naar de politie stapt.” Leraren hebben ook een belangrijke

taak bij de maatschappelijke toerusting, vindt Kaldenbach.

“Allochtone jongeren hebben daarbij specifieke aandacht

nodig. Hoe geef je iemand een hand, hoe stevig en hoe lang

houd je die vast? Wanneer kijk je iemand recht aan? Als wij

ze dat niet leren, zijn ze kansloos bij het zoeken naar een

stageplek, of later een baan.”

Straattaal Christine Leenders werkt al dertig jaar

op obs Jan Ligthart in de Haagse Schilderswijk. Eerst als

leerkracht, later als directeur. “We hebben hier vooral

te maken met straattaal. Daar zijn we heel alert op, en

we besteden al vanaf de kleuters veel aandacht aan aan-

spreekvormen. ’s Ochtends staan mijn collega’s en ik bij

de verschillende ingangen van de school en de klasloka-

len. Iedereen krijgt een hand. We stralen uit: je bent hier

op school, je komt om te leren en je gedraagt je.”

Buiten het taalgebruik hebben ze op de Jan Ligthartschool

niet veel last van straatcultuur. “Crimineel gedrag zien we

nog niet op deze leeftijd.” Gaat een kind over de schreef,

dan betrekt Leenders daar weldegelijk de ouders bij. “Met

hen hebben we heel veel contact; het zijn onze partners.”

Straatcultuur is eigenlijk niets nieuws, vindt Leenders.

“Dertig jaar geleden zaten de kinderen van de autochtone

Schilderswijkers hier op school. Die waren vaak ook grof

in de mond, evenals hun ouders. De toenmalige directeur

ving boze ouders op. Dan benoemde hij hun boosheid maar

bleef altijd netjes. Zo doen we het nog steeds. Niet reageren

vanuit angst, maar vanuit een positieve, oplossingsgerichte

houding met een focus op leren.”

Contact maken als beleid De schoolleider moet

zorgen voor professionalisering van zijn team, en zowel

duidelijkheid als het ‘contact maken’ uitdragen als beleid.

Kaldenbach: “In de dagelijkse gang van zaken is het heel

belangrijk dat je je team steunt. Stel: een leerling noemt

zijn juf ‘kutwijf’ en zij stuurt hem eruit. Als die leerling

na een kwartier de klas weer in mag, voelt die leraar zich

uiteraard niet gesteund. Bij zo’n scheldwoord past waar-

schijnlijk een schorsing of een gesprek met de ouders.

Bij agressief aanraken idem. Maar het best is om dit gedrag

voor te zijn, door contact te leggen. Er zijn scholen waar

de conciërges praatjes maken met de leerlingen. Wie heeft

een zieke moeder, wie is er op vakantie naar Marokko

geweest. Op andere scholen kijken conciërges spiedend

rond, of er niets ongewenst gebeurt. Vanzelfsprekend zijn

er bij die eerste groep scholen veel minder incidenten.”

Voor Brummelhuis als schoolleider

is het belangrijk dat haar onderwijs-

kundig en pedagogisch leiderschap in

evenwicht zijn. “Het primaire proces

moet goed zijn. Alle leraren hebben

een assessment gehad en krijgen in

leergemeenschappen nascholing. In

functioneringsgesprekken gaat het over

zichtbaar gedrag. Je wordt hier peda-

gogisch en didactisch constant uitge-

daagd, dus ik wil de goede mensen op

de goede plek.” Socioloog El Hadioui:

“Je hebt voor je personeelsbeleid emo-

tionele bluetooth nodig. Scholen in dit

soort wijken vergen leraren die écht

het allerbeste voor de leerlingen willen

en de binding met hen kunnen aan-

gaan.” Brummelhuis knikt: “Het gaat

om waardengedrevenheid en het besef

dat je als leraar van grote toegevoegde

waarde bent.” _

thema _ invloed van buitenaf

Het Mundus College werkt nauw samen met de buitenwereld: politie en jongerenwerk
komen in de school.

‘ h e t  i s  b e l a n g r i j k  c o n ta c t  t e
m a k e n  n o g  vo o r d at  e r  i e t s  a a n
d e  h a n d  i s ’
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o pl o s sin g en  vo o r  o n d erw i j s  a a n  v l u c h t el in g en k in d er en

‘Juist nu kun je als school laten zien
dat je er voor elkaar bent’

thema _ invloed van buitenaf

Toolboxen, draaiboeken en introductiefilms met discussiepapers. Scholen zijn creatief in het

uitventen van hun ervaringen met onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Borging van expertise en

het uitdragen van succesaanpakken voorkomt steeds opnieuw het wiel uitvinden. “We hebben

al de naam een vluchtelingenschool te zijn, maar het gaat wel over een gemeenschappelijke

maatschappelijke verantwoordelijkheid.” tekst irene hemels

De Stromen in Alphen aan den Rijn heeft al langer ervaring
met onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Foto: Rob Niemantsverdriet
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o pl o s sin g en  vo o r  o n d erw i j s  a a n  v l u c h t el in g en k in d er en

‘Juist nu kun je als school laten zien
dat je er voor elkaar bent’

Door schade en schande zijn we wijs geworden, zegt

Jacqueline van Leeuwen, directeur van basisschool De

Stromen in Alphen aan den Rijn lachend. Zes jaar gele-

den kreeg de school in een week tijd negen Somalische

kinderen van twee gezinnen aangemeld. “We hadden

nog niet eerder zo’n grote groep binnengekregen en had-

den geen idee hoe het zou gaan. Het was ons wel meteen

duidelijk dat we het eenmalige extra bedrag duurzaam

wilden inzetten. We hebben een leerkracht opgeleid tot

coördinator en leermiddelen aangeschaft.”

Bij de eerste ontruimingsoefening na deze instroom

waren ze een Somalische jongen kwijt. “We vonden hem

in het magazijn, waar hij veiligheid had gezocht. Dat zet-

te wel iets in gang. Ik wil niet zeggen dat zoiets niet meer

kan gebeuren, maar we zijn er steeds beter in geworden.

In feite ligt de borging bij de coördinator. Zij heeft een

draaiboek ontwikkeld, overdenkt de dingen en bedenkt

bij elke situatie hoe dat voor een vluchteling is. Haar rol

is om collega’s steeds scherp te houden.”

Vanaf medio 2014 meldden zich de eerste vluchtelingen-

kinderen uit Syrië op de school. Na een rustige periode

van een aantal jaar werd de functie van coördinator weer

afgestoft, vertelt Van Leeuwen. “De groepsleerkracht die

destijds de coördinatorrol op zich nam, kreeg opnieuw

deze opdracht. Zij borduurt voort op het draaiboek van

destijds en past dat aan de nieuwe situatie aan.”

Netwerkje Op veel scholen worden oud-leerkrachten

ingezet om op vrijwillige basis extra taallessen te verzorgen

voor vluchtelingenkinderen. Zo ook op De Dobbelsteen

in Ulft, waar het afgelopen jaar elf kinderen uit Syrië en

Somalië kwamen. Directeur Hans Epping: “We hebben op

deze manier drie dagen een extra leerkracht die in kleine

groepjes met de kinderen werkt. Een dag in de week is er

een kindercoach op school om de kinderen te ondersteu-

nen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele

trauma’s te signaleren. Daarnaast worden klasgenoten als

maatje gekoppeld aan nieuwe leerlingen om hen wegwijs

te maken en samen opdrachten uit te voeren.”

>

Voordeel van de gang naar een reguliere basisschool

is de onderdompeling in de Nederlandse taal, vinden

beide schooldirecteuren. Net als De Stromen zet ook het

team van De Dobbelsteen in op het opbouwen van een

relatie met het vluchtelingenkind en zijn gezin. Van

Leeuwen noemt dat “het opbouwen van een netwerkje

om de mensen heen. Wij leggen verbanden. Een moe-

der van een leerling op onze school met een Arabische

achtergrond helpt bijvoorbeeld met tolken.” Epping:

“We zijn geen hulpverleners, maar willen de ouders en

de kinderen wel een gevoel van veiligheid geven. We

brengen ze in contact met sportclubs en verenigingen.

Meedoen draagt bij aan hun integratie.”

Gemeenschapsgevoel De komst van vluchte-

lingenkinderen is een maatschappelijke uitdaging

waaraan het onderwijs niet voorbij mag gaan, vinden

de scholen. In Kortenhoef werkten drie basisscholen

samen bij de eerste opvang van vluchtelingenkinderen

die in oktober van dit jaar tien dagen in de plaatselijke

sporthal verbleven. Marga Duijn, schoolleider van

de Curtevenneschool: “We hebben gezamenlijk onze

verantwoordelijkheid genomen. De drie schoolleiders

stuurden samen een brief naar alle ouders van hun leer-

lingen met de boodschap dat we deze kinderen goed

wilden opvangen en hen een beetje thuis laten voelen.

Door deze gezamenlijke boodschap geef je negatieve

tendensen geen kans.”

De Kortenhoefse scholen verzorgden een programma

met veel taal, sport en cultuur. Leerlingen maakten

tekeningen en versierden de sporthal, die als tijdelijke

opvanglocatie diende. Een Syrische ouder die al langer

in Nederland is, vertaalde het woord ‘Welkom’ in het

Arabisch. Duijn: “We worden overladen met dingen die

we als school moeten oppakken, dus zijn we best wel-

eens voorzichtig met nieuwe zaken. Maar dat speelde

hierbij geen enkele rol. We konden het begrip burger-

schap concreet handen en voeten geven en kinderen

laten zien dat wij er voor elkaar zijn. Als mensen het

‘ ko p i e e r g e d r a g  h e l p t
v l u c h t e l i n g e n k i n d e r e n  s n e l
d e m o r e s  e i g e n  t e  m a k e n ’
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moeilijk hebben laat je hen niet in de kou staan. Als

school draag je deze waarde uit. We hebben een sterk

gemeenschapsgevoel ervaren.”

Buurt in school Met de komst van vluchtelingenkin-

deren komt de maatschappij direct binnen op je school.

Geldt dat ook voor de houding van sommige buurtbewo-

ners? Van Leeuwen van De Stromen in Alphen aan den

Rijn: “Met goed luisteren en uitleggen wat je motivatie

is, kom je een heel eind. Heel bezorgde ouders hebben

we nog niet gehad, maar ik ben me ervan bewust dat niet

elke ouder even enthousiast is. Zolang het geen invloed

heeft op het schoolklimaat hoeven we er niets mee. Wel

proberen we als school niet te veel op de voorgrond te

treden met dit onderwerp.”

Elk kind heeft recht op onderwijs, blijkt een krachtige

motivator. Van Leeuwen: “Dit gaat verder dan alleen zeg-

gen dat burgerschap belangrijk is. Het is ook een kwestie

van doen. We vangen als school vluchtelingen en asiel-

zoekerskinderen op en daarbij hoort dat je kinderen ook

actief maakt. Bij ons kan dat eveneens doordat kinderen

zich kunnen aanmelden als maatje.”

De Dobbelsteen werkt met Positive Behavior Support

(PBS). Dat helpt in het tegemoet treden van het ‘wij-zij

denken’ en in het contact met vluchtelingenkinderen,

zegt schoolleider Epping. “PBS is een groepsaangelegen-

heid. Ouders, leerlingen en school moeten er allemaal

achterstaan. Sociale veiligheid is leidend in onze aanpak

en daarbij hoort dat je je prettig voelt. Dat geldt voor

iedereen, of je als kind nu uit Nederland komt of uit het

buitenland. Kinderen die goed gedrag laten zien wor-

den hier voortdurend beloond en dat stimuleert elkaar.

Kopieergedrag helpt vluchtelingenkinderen zich snel de

mores eigen te maken.”

Zware klus De Stromen en De Dobbelsteen vangen

vluchtelingenkinderen op, iets dat verder maar weinig

basisscholen in hun regio’s ook doen. Een situatie waar

beide schooldirecteuren vanaf willen. Epping nodigt

andere scholen uit om zijn toolbox voor nieuwkomers te

gebruiken. Met daarin onder meer een startpakket voor

de eerste dag, een uitgewerkt stappenplan per week, de

taalmethodieken en materialen die worden gebruikt, met

uitgeschreven wat de leerlingen op welk gebied op welk

moment moeten beheersen.

Van Leeuwen van De Stromen: “We kunnen niet met een

paar scholen alle vluchtelingen opvangen in Alphen aan

den Rijn. Scholen vinden het spannend en zijn daarom

afhoudend. Als je niet oppast sta je snel te boek als vluch-

telingenschool. Dat kan een te zware klus worden. Het lukt

nu zo goed vanwege de verscheidenheid aan al die verschil-

lende leerlingen, waardoor nieuwkomers kunnen kennis-

maken met de Nederlandse samenleving. Dat willen we zo

houden.”

Om andere scholen te stimuleren ook vluchtelingenkin-

deren op te vangen, heeft De Stromen samen met een

collega-school van hetzelfde bestuur een introductiefilm

gemaakt over hun onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Alle scholen van het bestuur hebben de film ontvangen

met een discussiepaper om met het eigen schoolteam het

gesprek aan te gaan. “We willen graag dat scholen helder

in beeld krijgen wat er nodig is om goed onderwijs aan

vluchtelingenkinderen te geven.”

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

Leerlingen van de Curtevenneschool in Kortenhoef
maakten tekeningen en versierden de sporthal, die
als tijdelijke opvanglocatie diende.
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Tijdens het AVS-congres op

18 maart 2016 staat in de workshop

‘De school als democratische

oefenplaats’ (nr. 14) het creëren

van een oefenplaats voor demo-

cratische burgerschapsvorming en

maatschappelijke betrokkenheid

centraal. En hoe je dat kunt relate-

ren aan actuele thema’s als de toenemende diversiteit en

de grote toestroom van vluchtelingen.

www.avs.nl/congres2016

thema _ invloed van buitenaf

Didactische verwaarlozing Marieke Postma van

Lowan, de landelijke organisatie ondersteuning onder-

wijs aan nieuwkomers, pleit voor aparte taalklassen

voor vluchtelingenkinderen die minder dan een jaar in

Nederland zijn. “Iedereen doet zijn best op een buurt-

school, soms zie je ook varianten van twee dagen in de

week centrale opvang en drie dagen naar de school in

de wijk, maar het kan beter en adequater in een taalklas

waar een kind gedegen onderwijs in de Nederlandse taal

krijgt volgens methodes die bewezen werken.”

De Fakkel in Heemskerk is zo’n centrale opvangklas

voor neveninstromers uit de hele regio. De opvangklas,

verbonden aan basisschool Het Rinket, bestaat uit drie

taalklassen waar nieuwkomers maximaal een jaar naar

school gaan voordat ze definitief naar een basisschool in

hun buurt gaan. De ervaren leerkrachten hebben onder

andere een NT2-specialisatie. Directeur Margriet de Boer

waarschuwt voor didactische verwaarlozing: “Het let zo

ontzettend nauw hoe je de taal aanbiedt en hoe je met de

kinderen omgaat. Leerkrachten van reguliere basisscholen

leggen nog te snel hun eigen normen op die van vluch-

telingenkinderen. Soms krijgen wij kinderen die op een

buurtschool zijn gestart, maar het daar niet redden omdat

ze bijvoorbeeld te weinig instructie op maat hebben gekre-

gen en men hen niet goed begreep.” Ze adviseert reguliere

scholen: “Sta uitgebreid stil bij hoe je woordenschaton-

derwijs gaat aanbieden. Dat is zo belangrijk.” Ook Postma,

tevens directeur van de Internationale Taalklas Haarlem,

heeft een duidelijk advies voor scholen die vluchtelingen-

kinderen in reguliere klassen opvangen. “Zorg dat het

hele team betrokken is bij het onderwijs aan nieuwkomers

en dat je één, liefst regionale, visie hebt. Dat is een buf-

fer tegen ad hoc inspanningen die niet altijd even goed

uitpakken.” _

r e g i e t e a m
a s i e l z o e k e r s k i n d e r e n

Namens de AVS zit Paul van den Heuvel, oud-schoolleider

en voormalig directeur van een asielzoekerscentrum, in

het Regieteam asielzoekerskinderen. Hij ervaart een déjà

vu-gevoel. “Mij valt op dat er nog zoveel onduidelijk en

onbekend is. Veel oude vooroordelen bij eerdere grote

asielstromen zie ik nu weer voorbijkomen. Ook de huidige

regelgeving is een wirwar. Het is lastig voor scholen om

te achterhalen waar je geld en deskundigheid vandaan

kunt halen. We maken daarom een handig overzicht met

daarin alle bestaande regels. Mijn advies: kijk naar de

reguliere aanvullende bekostiging, maar ga zeker ook in

gesprek met de instanties over de mogelijkheden voor

maatwerk. Om te voorkomen dat elke school het wiel

opnieuw uitvindt, starten we het project ‘Adopteer een

school’ (Lowan), waarbij een school met veel ervaring

op dit gebied een ‘startende’ school ondersteunt. En

invliegteams met deskundigen (PO-Raad) gaan scholen

helpen in de opstartfase.”

Zie pagina 3 en www.avs.nl/artikelen/

bekostigingenmaatwerkonderwijsasielzoekerskinderen

voor een overzicht van bestaande regelgeving en

maatwerkoplossingen in ontwikkeling.

Meer informatie: www.lowan.nl en

www.poraad.nl/themas/school-kind-omgeving/

asielzoekers-en-nieuwkomers

‘d e  c o ö r d i n ato r  h e e f t  e e n
d r a a i b o e k  o n t w i k k e l d ,
o v e r d e n k t  d e  d i n g e n  e n  b e d e n k t
b i j  e l k e  s i t u at i e  h o e  d at  vo o r
e e n  v l u c h t e l i n g  i s ’
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i kc :  s a m en  ro n d om  h e t  k in d

Hoe vorm je een integraal kindcentrum? Welke partners ‘van buiten’ betrek je daarbij?

In krimpregio Zeeuws-Vlaanderen hebben verschillende partijen het afgelopen jaar een stevige

basis gelegd om verder te werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen met optimale

ontwikkelkansen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefwereld in deze regio.

“We combineren het beste van verschillende werelden.”

tekst monique berkhout, henk derks en astrid van de weijenberg

thema _ invloed van buitenaf

‘Iedereen denkt mee
vanuit zijn eigen werkveld’

Bezoeken aan andere IKC’s, zoals De Wijde Wereld in Uden,
zorgden voor inspiratie.
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>

i kc :  s a m en  ro n d om  h e t  k in d goedkoper is en omdat kinderen daar vanaf 2,5 jaar naar

school mogen. Een substantieel deel van deze kinderen

keert later niet meer terug binnen het Zeeuws-Vlaamse

basisonderwijs.

De betrokken partijen zien de krimp niet alleen als een

bedrijfseconomisch probleem, maar vooral als een uit-

daging om de kwaliteit van onderwijs, opvang en voor-

zieningen voor zorg en welzijn te behouden, verbeteren

en toekomstbestendig te maken. Eén van de onderdelen

van het strategisch plan hiervoor is de vorming van

integrale kindcentra (IKC’s). Om een bijdrage te leveren

aan de integrale ontwikkeling van kinderen en een

breed dienstenaanbod dat passend is bij de buurt, de

leefomgeving van het kind.

Lerende aanpak Samenwerken in een IKC vereist

van alle betrokken partijen een andere mindset, vaardig-

heden en ander gedrag. In een IKC staat het kind cen-

traal en niet de instituties zoals de school, opvang- of

een welzijnsorganisatie, waaraan ouders en kinderen

zich moeten conformeren. Om hierin de eerste stappen

te zetten werd in Zeeuws-Vlaanderen gekozen voor de

‘lerende aanpak’, waarbij werd uitgegaan van veran-

deringen als betrokken mensen en organisaties zich

samen verder ontwikkelen.

In opdracht van de samenwerkende besturen verzorgde

de AVS in samenwerking met Leeuwendaal en S3 een

ontwikkeltraject/leergang voor directeuren primair

onderwijs en managers kinderopvang. Zestien directeu-

ren en managers werden een jaar lang uitgedaagd om

aan de slag te gaan met het vormgeven van een nieuwe

kijk op de ontwikkeling van kinderen, de ontzorging

van gezinnen en de civil society: de leefwereld van kinde-

ren in dienst van opvoeding en ontwikkeling. Ieder IKC

is weer anders: een op maat gevormd centrum passend

bij de leefomgeving van de doelgroep. De leergang daag-

de uit om te denken buiten de huidige systeemgrenzen

van onderwijs en opvang en over de eigen rol als leider,

ondernemer en veranderaar in een IKC. Bezoeken aan

IKC’s in onder meer Uden en Den Bosch, gastsprekers

uit het veld en de wetenschap, en onderlinge gesprek-

ken zorgden voor inspiratie. Voor Vera van Helleman,

unit-manager bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen,

was het belangrijk dat kinderopvang en basisonderwijs

met elkaar in gesprek gingen en op voet van gelijkheid

‘Iedereen denkt mee
vanuit zijn eigen werkveld’

De Zeeuws-Vlaamse besturen voor primair onderwijs,

enkele organisaties voor kinderopvang en de onderwijs-

wethouders van de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst

besloten in 2013 de handen ineen te slaan om samen te

werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen. Dit

alles onder regie van het provinciale project de Onderwijs-

autoriteit Zeeuws-Vlaanderen. Binnen de regio is al langere

tijd sprake van krimp, die grote gevolgen heeft voor de leef-

baarheid en het voorzieningenniveau in deze uitgestrekte

en relatief dunbevolkte regio. In de periode 2004-2013 nam

het aantal leerlingen in het Zeeuwse primair onderwijs af

met 18,5 procent. In de periode 2013-2021 wordt een ver-

dere afname verwacht van 25,3 procent1. Naast een dalend

geboortecijfer is er in toenemende mate sprake van ‘weg-

lek’ van kinderen naar België, omdat de kinderopvang daar

k r i m p  i s  e e n  u i t d a g i n g  o m
d e  k w a l i t e i t  v a n  o n d e r w i j s ,
o p v a n g ,  z o r g  e n  w e l z i j n  t e
b e h o u d e n ,  v e r b e t e r e n  e n
to e ko m s t b e s t e n d i g  t e  m a k e n

17k ader prim air december 2015

928201-02_017_27-Nov-15_11:55:09_walter



elkaars wereld verkenden. Chris Dingemanse, directeur

van basisschool De Oude Vaart in Terneuzen, ervaart dat

de gerichte samenwerking tot meer kracht leidt. De leer-

gang ging bovendien ook over teamvorming, weerstand

die je tegenkomt en persoonlijke ontwikkelingsplannen:

wat betekent het om leider van een IKC te worden, en wil

ik dat?

Samenwerken Het is niet gebleven bij praten, zegt

Dingemanse. “Waar ik nu sta, een jaar later, was ik niet

geweest zonder deze leergang. Het onderwerp staat

nu heel duidelijk op de agenda. In mijn eigen school,

bij mijn bestuur, maar ook bij alle mogelijke partners.

Onlangs hebben we een kick off gehad met alle betrok-

kenen: kinderopvang, buitenschoolse opvang, Centrum

voor Jeugd en Gezin (CJG) en onderwijs. We gaan bij

elkaar kijken: extern en intern. Want ook al zit de kin-

deropvang bij ons in hetzelfde gebouw, er zijn nog steeds

leerkrachten die er nog nooit een voet hebben gezet.

Nu gaan ze met een gerichte kijkopdracht bij elkaar op

bezoek en met elkaar in gesprek.” Bij kind- en buurt-

centrum De Kameleon brengen ze deze samenwerking

al dagelijks in praktijk met een 3+-groep. Vijf dagdelen,

tegen een gereduceerd tarief, komen kinderen van onge-

veer 3,5 jaar bij elkaar onder leiding van zowel een leer-

kracht als een pedagogisch medewerker.

Het bezoek aan het IKC De Wijde Wereld in Uden was

een eyeopener voor kinderopvangmanager Van Helleman.

De Wijde Wereld verzorgt een afwisselend aanbod van

g e vo lg e n
Staat de ontwikkeling van het kind daadwerkelijk centraal

en wordt de organisatievorm structureel veranderd in een

IKC, dan kan dat betekenen dat:

• er een bestuurder of directeur minder nodig is doordat

scholen gaan fuseren in een wijk;

• opvangorganisaties gaan samenwerken om tot

waardevolle voor- of buitenschoolse arrangementen te

komen;

• traditionele openingstijden en vakanties los worden

gelaten en het ‘nieuwe werken’ ook de IKC’s bereikt;

• besluitvorming anders zal verlopen. Iedereen binnen

en rondom het team IKC zal leiderschap op zich moeten

nemen. De directeur zal hier ruimte voor moeten

creëren;

• ouders meer volwaardig partnerschap krijgen in

opvoeding en ontwikkeling en keuzes kunnen maken

rond de inrichting en arrangementen in een IKC. Zij

mede-faciliteren de ontwikkeling van kinderen in

afstemming met professionals;

• medewerkers hun houvast via de traditionele

lesmethodes kwijt zijn en daarvoor in de plaats

gezamenlijk vorm gaan geven aan individuele

ontwikkellijnen;

• gezamenlijk met de inspecties van opvang en onderwijs

moet worden bepaald waaruit kwaliteit blijkt en hoe dit

goed met elkaar kan worden geborgd;

• personeelsleden moeten werken aan een leven lang

leren, hun eigen mobiliteit en vitaliteit;

• er nadrukkelijk interprofessioneel wordt samengewerkt

waarbij de werelden van zorg, opvang en onderwijs

daadwerkelijk met elkaar worden verbonden;

• de wereld binnen en buiten het fysieke gebouw meer en

meer met elkaar verweven raken.

Bestuurders van kinderopvang, buitenschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en
onderwijs tijdens de kick off in Zeeuws-Vlaanderen. “We gaan bij elkaar kijken: extern en intern.”

d e  l e e r g a n g  d a a g t  u i t  o m
t e  d e n k e n  b u i t e n  d e  h u i d i g e
s ys t e e m g r e n z e n  v a n  o n d e r w i j s
e n  o p v a n g
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7 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds. Een afwisselend

aanbod van informeel en formeel leren, met een goede

combinatie van verschillende professionals en met oog

voor talentontwikkeling. Van Helleman: “Dat is de basis

waarop De Kameleon een sterke voorziening in de wijk

wil neerzetten. Op de achtergrond zijn we nog wel twee

organisaties, maar voor ouders is er maar één loket

waarbij de schooldirecteur ook directeur van het IKC

is. Hij wordt weliswaar intensief gevoed door de unit-

manager kinderopvang. Samen zetten we het concept

neer.” Onder het dak van Kindcentrum De Kameleon

werken kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool,

buurthuis en het CJG intensief samen om het kind ruim-

te te bieden en te laten groeien naar ‘wie het is’. Ook

op andere scholen in Hulst, Sluis en Terneuzen wordt

momenteel door verschillende kinderopvangorganisaties

en schooldirecteuren gewerkt aan IKC-ontwikkeling. De

directeuren en managers kinderopvang in Hulst en Ter-

neuzen geven actief vorm aan hun rol in de civil society.

Samen met partners als de GGD en de sociale wijkteams

van de gemeenten zoeken zij naar oplossingen om gezin-

nen beter te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken

en problemen.

Uitdagingen De ultieme uitdaging voor de komende

jaren is dit leren van en met elkaar vast te houden. Naast

de school- en opvangorganisaties spelen de gemeenten een

belangrijke rol in deze ontwikkeling. Die zetten ook in op

een optimale ontwikkeling van het (jonge) kind door bij-

voorbeeld middelen beschikbaar te stellen en te participe-

ren vanuit zorg en welzijn. Alleen op die manier kunnen

er sluitende arrangementen ontstaan binnen een IKC.

Zoals dat gaat met grote veranderprocessen gaat ‘het

oude systeem’ flink terugduwen als deze wordt ingedrukt.

Goede intenties alleen zijn verre van voldoende om de

uitdagingen aan te kunnen. Die weerstand kwam nadruk-

kelijk aan de orde tijdens de leergang. Schoolleider Din-

gemanse: “Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen

zich eigenaar voelen van dit proces. Leraren, pedagogisch

medewerkers, maar ook de sportschool met wie wij

onlangs een convenant hebben afgesloten. En daarom is

iedere school en ieder IKC ook weer anders.” Van Helle-

man: “Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen werkveld. Zo

kunnen we het beste van verschillende werelden combi-

neren. En het is ook een kwestie van durven. Ondanks de

belemmeringen die er zijn. We moeten ook van besturen

en gemeenten besluiten vragen.” Dingemanse: “Besturen

en kinderopvang willen investeren, de gemeente kan

een ondersteunende rol spelen en subsidies bundelen en

inzetten in een IKC. Want in de woorden van Luc Stevens:

Eerst het kind dan de leerling.” _

1 Bron: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair

Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, cijfers d.d. 25 november 2013

thema _ invloed van buitenaf

l e e r g a n g  d i r e c t e u r  i n t e g r a a l  k i n d c e n t r u m  ( i k c )

Inmiddels is een tweede groep directeu-

ren basisonderwijs en leidinggevenden

vanuit de kinderopvang in Zeeuws Vlaan-

deren gestart met de leergang Directeur

Integraal KindCentrum (IKC). Deze biedt

onder andere theorie, verdieping en

intervisie omtrent het sociale domein,

de ontwikkeling van kinderen, het ont-

werp van een IKC, regelgeving/beheer en

exploitatie, en veranderkunde. Deelne-

mers bezoeken enkele IKC’s en maken een

ondernemingsplan. De door het Schoollei-

dersregister PO gecertificeerde leergang,

die 5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

omvat, is bedoeld voor leidinggevenden

die werkzaam zijn in een onderwijs- en/

of kinderopvangorganisatie en de functie

van directeur IKC ambiëren of daarin al

werkzaam zijn.

Startdata: 12 en 18 januari 2016.

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

pagina 42

Tijdens het

AVS-congres op

18 maart 2016

geeft onder

andere Henk Derks

een workshop

(nr. 6) over IKC-directeur worden en deelt

een directeur van een kindcentrum haar

uitgesproken visie over het vormgeven en

leiden van een IKC (workshop nr. 31).

www.avs.nl/congres2016

Activiteiten in de binnen- en buitenwereld rondom een kindcentrum
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Beleid op het gebied van rekenen, taal, zorg,
hoogbegaafdheid, klassenmanagement,
pedagogisch klimaat, burgerschap, financiën,
personeel: zomaar een kleine greep uit de wer-
kelijkheid van een onderwijskundig leider. Het
is de uitdaging om het beleid zo te implemen-
teren dat het terug te zien is in het handelen
van de leerkracht en bijdraagt aan het leren van
de leerlingen.
Een onderwijskundig leider wil immers dat de
leerkrachten zich richten op het creëren van
een veilige omgeving waar kinderen optimaal
tot leren komen.

Het schoolbeleid is een middel om hierop te
sturen. Hoe zorgt de schoolleider ervoor dat
het beleid geïntegreerd wordt in de lessen en
dat de leerkracht door de beleidstukken de
kinderen nog ziet? Met andere woorden: hoe
houden we het beleid levend?
Beleid gaat pas echt leven als het een plek
inneemt tijdens de voorbereiding, uitvoering
en evaluatie van het onderwijs in de groep.
Hiervoor moet het beleid bij de planning en
evaluatie op een laagdrempelige manier voor
handen zijn. Een leerkracht gaat immers niet
voorbereiden of evalueren met alle beleidstuk-
ken voor zijn neus.

Planb²
Planb2 is een webapplicatie die schoolbe-
leid, doelen, kindkenmerken en data op een
overzichtelijke manier samenbrengt vanuit het
principe School - Groep - Leerling. Vanuit de
overzichten die de applicatie op de drie niveaus
creëert, kan het onderwijsbeleid op de juiste
plek bijgesteld of geborgd worden. Het beleid
blijft dus leven!

De weg naar een levend schoolbeleid

Planb² is een product van Buro Bruis en sinds 2008 toonaangevend bij het plannen van onderwijs

op opbrengst- en handelingsgerichte wijze. Wij zijn er trots op dat in januari 2016 onze compleet

vernieuwde applicatie voor u beschikbaar is. Meer weten? Ga naar: www.planb2.nl

Planb² bestaat uit een beheeromgeving en een
leerkrachtomgeving. In de beheeromgeving kan
de school het schoolbeleid van alle ontwikke-
lingsgebieden tot op het niveau van de groep
en de leerling vertalen. In de leerkrachtomge-
ving wordt de informatie vanuit het schoolbe-
leid aan de groepen gekoppeld. De leerkracht
kan hier zijn deel van het schoolbeleid terug-
vinden om zijn onderwijs in de vorm van een
groepsplan te plannen en te evalueren.

Effectiever administreren
Naast de mogelijkheid om beleid naar praktijk
te vertalen, zitten er in Planb² veel functionali-
teiten die het leven van de leerkracht een stuk
makkelijker maken; bijvoorbeeld een groeps-
overzicht waar op handelingsgerichte wijze
informatie kan worden verzameld over de leer-
lingen. Het groepsoverzicht kan ingezet worden
om effectief groepsbesprekingen te voeren en
kan dienen als overdrachtsdocument aan het
einde van het schooljaar. Het leerlingoverzicht
is een slimme combinatie van de inhoud van
het groepsplan gekoppeld aan de informatie
uit het groepsoverzicht op leerlingniveau. De
leerkracht heeft met dit overzicht alle gegevens
van de leerling bij elkaar tijdens de ouderge-
sprekken.
Informatie die eenmaal ingegeven is, kan in
alle relevante overzichten getoond en bewerkt
worden. Vanzelfsprekend koppelt het systeem
met Cito LOVS en met leerlingadministratiesys-
temen (LAS).

Het schooloverzicht als kompas
De gegevens uit Cito LOVS vormen de input
voor het schooloverzicht.
De data geven weer hoe de opbrengsten van
de school zich verhouden tot de inspectie-
normen, de landelijke normen en de eigen
schoolambitie. De schoolleider heeft met het
schooloverzicht dé gegevens binnen handbe-
reik om extern te verantwoorden en intern te
sturen.

Directeur J. van Ulden van
basisschool Prins Maurits te
Enschede:
“Zelfevaluatie is een belangrijke
stap om verbeteringen in de
school duurzaam te maken. Het
is aanleiding om met het team
de professionele dialoog aan te
gaan over ons onderwijsbeleid.
De evaluatie heeft door het
gebruik van Planb² een duidelijke
plek gekregen. Door deze manier
van werken krijg ik meer zicht op
wat mijn leerkrachten goed kun-
nen en wat ze nog moeilijk vin-
den. Het wordt ook helder of we
kennis en/of materialen missen.
Kortom, deze systematische
manier van werken geeft heel
concrete, kwalitatieve sturingsin-
formatie om de schoolontwikke-
ling een impuls te geven.”

Coördinator A. Kappen van
Steunpunt Passend Onderwijs
Enschede:
“Door de inzet van Planb² heeft
de kwaliteitszorg binnen ons
samenwerkingsverband een
grote impuls gekregen. De
administratieve last is beduidend
verminderd voor directie, IB’ers
en leerkrachten.”

– Advertorial –
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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!: Kindcentrum Campus Columbus sloot een scherpe

deal met de plaatselijke elektronicagigant om elk kind te voorzien van een

eigen tablet. tekst vanja de groot

Het onderwijs van nu vraagt om gepersonali-

seerd leren, met ict als hulpmiddel. “Samen

doen met één computer is daarbij een

belemmering. Leerlingen moeten niet hoe-

ven wachten totdat er een pc vrijkomt”,

vindt directeur onderwijs Stef van Wickeren

van Kindcentrum Campus Columbus in

Heerhugowaard. Zijn onderwijsafdeling

werkt niet vanuit een vast programma

in leerstofjaargroepen, maar vanuit de

behoefte van kinderen. We wilden duurzaam

investeren in plaats- en tijdonafhankelijk

leren.”

Vanaf dit schooljaar heeft ieder kind vanaf

groep 4 een eigen tablet, met op maat

gearrangeerde applicaties voor school- en

thuisgebruik: Take Your Own Device (TYOD).

Dat kinderen van huis zélf een device (tablet

of laptop) meebrengen voor onderwijsdoel-

einden bestond al (BYOD), maar een verschil

is dat Columbus met TYOD zelf de volledige

regie heeft over de educatieve content.

“Bovendien heb je niet te maken met alle-

maal verschillende merken devices.”

Al filosoferende met anderen over de

‘gouden driehoek’ van school, ouders en

lokale partners rondom het kind kreeg Van

Wickeren het idee voor TYOD. “Onderwijs

is gebaat bij educatief partnerschap en

ouders vinden het fijn als de school hen

wat ‘ontzorgt’ op dat vlak.” Van Wickeren

stapte met zijn verhaal op goed geluk

de lokale Media Markt binnen. Deze was

meteen enthousiast en wilde graag iets

betekenen voor het plaatselijke onderwijs.

“Ook aan deze zijde van de driehoek worden

wederzijdse belangen gediend: als school

willen we deskundige service en goedkoop

inkopen, de commerciële partner wil klan-

tenbinding en goodwill.” Ouders die op

vrijwillige basis meedoen aan TYOD krijgen

dan ook een particuliere VIP-kaart van het

concern, die korting geeft op particuliere

aankopen. Ze huren voor drie jaar een tablet

– de onderwijsorganisatie betaalt de helft –

waarna ze deze in eigendom krijgen. “Voor

ouders een aantrekkelijke manier om

voordelig een tablet aan te schaffen en wij

hebben geen last van verouderde devices,

afschrijftermijnen en restwaardes. Ook

kunnen we eventueel makkelijk overstappen

naar een ander merk, zodat je niet gebonden

bent aan bijvoorbeeld Apple, zoals de

Steve Jobsscholen.” Zo’n 80 procent van de

ouders doet vrijwillig mee. Voor de kinderen

van ouders die niet meedoen is er ook een

tablet, maar die blijft binnen de muren van

het kindcentrum en wordt na drie jaar geen

eigendom. “Meestal gaat het om ouders

die thuis al voorzien zijn, niet om financiële

redenen.”

Van Stichting Flore, waar Campus Columbus

onder valt, krijgt Van Wickeren als pionier

extra uren voor de contentontwikkeling en

het beheer van de tablets. De educatieve

apps staan niet op een schoolserver

maar in de zogenaamde cloud. “Naast it-

specialisten draait het uiteindelijk allemaal

om de leraar die de digitale leeromgeving

inricht.” Het team van Van Wickeren maakte

ook een duidelijke handleiding voor het

thuisgebruik, zodat alle ouders ermee uit de

voeten kunnen.

Na een herfstvakantie en enkele weekenden

zijn de eerste ervaringen met TYOD positief.

“Leraren werkten al meer een-op-een met

leerlingen, er is een didactisch doorgaande

lijn en ouders zijn nu nog meer betrokken bij

wat hun kind leert.” Voorwaarde is dat ieder-

een zich eigenaar voelt, stelt Van Wickeren.

“Je moet laten zien dat en hoe het past

binnen je onderwijsvisie, goede afspraken

maken en kritisch monitoren. Het gaat erom

dat je de digitale leeromgeving betrékt bij

het onderwijs, niet dat deze het onderwijs

overneemt. In andere tijden zou het net

zo goed ‘Take Your Own Book’ geweest

kunnen zijn.” Van Wickeren gunt elke school

dit concept. “Heb je een elektronicawinkel

in je dorp of stad? Maak dan gebruik van die

gouden driehoek en zoek de verbinding!” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

m e e r  w e t e n ?
Tijdens het AVS-congres

op 18 maart 2016

krijgen schoolleiders

en -bestuurders

in workshop nr. 33

handreikingen om te

komen tot een innovatie-, implementatie-

en investeringsplan (I&I) ‘Onderwijs en

ict’. www.avs.nl/congres2016

take your own device

Leerlingen van Kindcentrum Campus Columbus
kunnen hun tablet met persoonlijke digitale
leeromgeving zowel op school als thuis
gebruiken.
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Beleid op het gebied van rekenen, taal, zorg,
hoogbegaafdheid, klassenmanagement,
pedagogisch klimaat, burgerschap, financiën,
personeel: zomaar een kleine greep uit de wer-
kelijkheid van een onderwijskundig leider. Het
is de uitdaging om het beleid zo te implemen-
teren dat het terug te zien is in het handelen
van de leerkracht en bijdraagt aan het leren van
de leerlingen.
Een onderwijskundig leider wil immers dat de
leerkrachten zich richten op het creëren van
een veilige omgeving waar kinderen optimaal
tot leren komen.

Het schoolbeleid is een middel om hierop te
sturen. Hoe zorgt de schoolleider ervoor dat
het beleid geïntegreerd wordt in de lessen en
dat de leerkracht door de beleidstukken de
kinderen nog ziet? Met andere woorden: hoe
houden we het beleid levend?
Beleid gaat pas echt leven als het een plek
inneemt tijdens de voorbereiding, uitvoering
en evaluatie van het onderwijs in de groep.
Hiervoor moet het beleid bij de planning en
evaluatie op een laagdrempelige manier voor
handen zijn. Een leerkracht gaat immers niet
voorbereiden of evalueren met alle beleidstuk-
ken voor zijn neus.

Planb²
Planb2 is een webapplicatie die schoolbe-
leid, doelen, kindkenmerken en data op een
overzichtelijke manier samenbrengt vanuit het
principe School - Groep - Leerling. Vanuit de
overzichten die de applicatie op de drie niveaus
creëert, kan het onderwijsbeleid op de juiste
plek bijgesteld of geborgd worden. Het beleid
blijft dus leven!

De weg naar een levend schoolbeleid

Planb² is een product van Buro Bruis en sinds 2008 toonaangevend bij het plannen van onderwijs

op opbrengst- en handelingsgerichte wijze. Wij zijn er trots op dat in januari 2016 onze compleet

vernieuwde applicatie voor u beschikbaar is. Meer weten? Ga naar: www.planb2.nl

Planb² bestaat uit een beheeromgeving en een
leerkrachtomgeving. In de beheeromgeving kan
de school het schoolbeleid van alle ontwikke-
lingsgebieden tot op het niveau van de groep
en de leerling vertalen. In de leerkrachtomge-
ving wordt de informatie vanuit het schoolbe-
leid aan de groepen gekoppeld. De leerkracht
kan hier zijn deel van het schoolbeleid terug-
vinden om zijn onderwijs in de vorm van een
groepsplan te plannen en te evalueren.

Effectiever administreren
Naast de mogelijkheid om beleid naar praktijk
te vertalen, zitten er in Planb² veel functionali-
teiten die het leven van de leerkracht een stuk
makkelijker maken; bijvoorbeeld een groeps-
overzicht waar op handelingsgerichte wijze
informatie kan worden verzameld over de leer-
lingen. Het groepsoverzicht kan ingezet worden
om effectief groepsbesprekingen te voeren en
kan dienen als overdrachtsdocument aan het
einde van het schooljaar. Het leerlingoverzicht
is een slimme combinatie van de inhoud van
het groepsplan gekoppeld aan de informatie
uit het groepsoverzicht op leerlingniveau. De
leerkracht heeft met dit overzicht alle gegevens
van de leerling bij elkaar tijdens de ouderge-
sprekken.
Informatie die eenmaal ingegeven is, kan in
alle relevante overzichten getoond en bewerkt
worden. Vanzelfsprekend koppelt het systeem
met Cito LOVS en met leerlingadministratiesys-
temen (LAS).

Het schooloverzicht als kompas
De gegevens uit Cito LOVS vormen de input
voor het schooloverzicht.
De data geven weer hoe de opbrengsten van
de school zich verhouden tot de inspectie-
normen, de landelijke normen en de eigen
schoolambitie. De schoolleider heeft met het
schooloverzicht dé gegevens binnen handbe-
reik om extern te verantwoorden en intern te
sturen.

Directeur J. van Ulden van
basisschool Prins Maurits te
Enschede:
“Zelfevaluatie is een belangrijke
stap om verbeteringen in de
school duurzaam te maken. Het
is aanleiding om met het team
de professionele dialoog aan te
gaan over ons onderwijsbeleid.
De evaluatie heeft door het
gebruik van Planb² een duidelijke
plek gekregen. Door deze manier
van werken krijg ik meer zicht op
wat mijn leerkrachten goed kun-
nen en wat ze nog moeilijk vin-
den. Het wordt ook helder of we
kennis en/of materialen missen.
Kortom, deze systematische
manier van werken geeft heel
concrete, kwalitatieve sturingsin-
formatie om de schoolontwikke-
ling een impuls te geven.”

Coördinator A. Kappen van
Steunpunt Passend Onderwijs
Enschede:
“Door de inzet van Planb² heeft
de kwaliteitszorg binnen ons
samenwerkingsverband een
grote impuls gekregen. De
administratieve last is beduidend
verminderd voor directie, IB’ers
en leerkrachten.”

– Advertorial –
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pa ssend onderwijs

Uit het jaarverslag en de adviezen
van de Geschillencommissie Passend
Onderwijs (GPO) blijkt dat scholen
het nog lastig vinden om te bepalen
hoe ver hun zorgplicht reikt. Olga
Luiken, secretaris bij de Stichting
Onderwijsgeschillen, gaat aan de
hand van de adviezen van de GPO in
op het onderzoek dat bij de zorgplicht
komt kijken.

tekst olga luiken

Na de eerste verjaardag van de wet

Passend onderwijs afgelopen zomer

verschenen rapporten van onder meer de

Kinderombudsman, DUO en de AVS over de

ervaringen. Er zijn nog veel thuiszitters, er

is onvoldoende doorzettingsmacht en niet

alle scholen voldoen aan hun zorgplicht.

Nog geen reden voor een feestje dus.

Staatssecretaris Dekker schetst in zijn brief

eind september 2015 een positiever beeld,

maar geeft ook aan dat Passend onderwijs

‘werk in uitvoering’ is.

Belangrijk onderdeel
Het bevoegd gezag van een school waar

een leerling (schriftelijk) wordt aangemeld,

moet eerst vaststellen of het om een leer-

ling gaat die extra ondersteuning nodig

heeft. Als dat het geval is, rust op de school

een zorgplicht. Een belangrijk onderdeel

van de zorgplicht is de onderzoeksplicht: de

school van aanmelding moet onderzoeken

welke extra ondersteuning de leerling nodig

heeft en wat de school op dat gebied kan

bieden. Als blijkt dat de school de extra

begeleiding niet kan bieden, moet deze

ervoor zorgen dat een andere – passende –

school bereid is de leerling toe te laten.

Ondersteuningsbehoefte
Soms blijkt uit de informatie die bij

aanmelding wordt verstrekt wel dat de

leerling ondersteuning nodig heeft, maar

niet hoeveel en welke. Een school moet in

zo’n geval onderzoeken wat de precieze

ondersteuningsbehoefte van de leerling is,

oftewel wat voor hem de belemmerende

en bevorderende factoren zijn om het

onderwijs aan de betreffende school te

volgen. Dat is immers het vertrekpunt voor

de beoordeling of de school de benodigde

ondersteuning kan bieden.1 Voor het in

kaart brengen van de vereiste ondersteu-

ning mag de school de ouders om relevante

informatie vragen. Als ouders deze infor-

matie niet verstrekken, kan het gevolg

daarvan zijn dat een school mag weigeren

de leerling toe te laten.2

De onderzoeksplicht geldt na een schrif-

telijke aanmelding altijd. Het maakt niet

uit of een leerling al op een andere school

staat ingeschreven; ook niet wanneer dat

speciaal onderwijs betreft.

Het komt nogal eens voor dat scholen eerst

overgaan tot een proefplaatsing om te

kijken of de school passend is en daarna

over de toelating besluiten. Weigert de

school na proefplaatsing de leerling in te

schrijven, dan rust op de school wel de

zorgplicht: zij moet dan een andere school

vinden voor de leerling.3 Voor een zinvolle

proefperiode is het soms wel nodig dat de

leerling tijdens het proefdraaien ook de

benodigde ondersteuning krijgt.4

Als in een schoolondersteuningsprofiel

staat dat leerlingen met bijvoorbeeld ODD

(een agressieve gedragsstoornis, red.) niet

worden toegelaten, dan is dit in strijd met

de strekking van Passend onderwijs. Want

onderzoek naar de ondersteuningsbehoef-

te van de individuele leerling moet duide-

lijk maken welke begeleiding nodig is en of

de school deze kan bieden.5 Het uitsluiten

van categorieën leerlingen verdraagt zich

niet met de uitgangspunten van Passend

onderwijs. Ook het doorverwijzen van

een leerling met autisme naar een andere

school binnen het samenwerkingsverband

– omdat daar meer expertise aanwezig is –

ontslaat de school van aanmelding niet van

de plicht om de ondersteuningsbehoefte

van de leerling in kaart te brengen.

(On)mogelijkheden
Bij de beoordeling of de school de beno-

digde ondersteuning kan bieden, moet de

school onderzoeken of zij de ondersteu-

ning in de vorm van doeltreffende aanpas-

singen zelf kan realiseren. Zo nodig met

financiering of arrangementen vanuit het

samenwerkingsverband. Deze aanpassin-

gen hoeven niet te worden verricht als deze

voor de school onevenredig belastend zijn.

Het onderzoek naar de ondersteuningsmo-

gelijkheden van de school en de mogelijk-

heden vanuit het samenwerkingsverband

moet inzichtelijk zijn. Zo moet duidelijk zijn

welk overleg met het samenwerkingsver-

band plaatsvindt en waarom de gevraagde

ondersteuning eventueel onevenredig

belastend is voor de school.6 Ook wan-

neer een leerling met schooladvies vso

zorg- en onderzoeksplicht:
verwachtingen

w e i g e r t  d e  s c h o o l  n a  p r o e f p l a at s i n g
d e  l e e r l i n g  i n  t e  s c h r i j v e n ,  d a n  r u s t  o p
d e  s c h o o l  w e l  d e  z o r g p l i c h t

d e  o n d e r z o e k s p l i c h t  g e l d t  n a  e e n
s c h r i f t e l i j k e  a a n m e l d i n g  a lt i j d .  h e t  m a a k t
n i e t  u i t  o f  e e n  l e e r l i n g  a l  o p  e e n  a n d e r e
s c h o o l  s ta at  i n g e s c h r e v e n

22

928201-02_022_27-Nov-15_11:55:32_walter



(cluster 4) zich aanmeldt bij een reguliere

vo-school, moet die vo-school toch onder-

zoeken of zij de benodigde ondersteuning

– eventueel met middelen vanuit het

samenwerkingsverband – kan bieden.7

Deze school zou immers een passend

ondersteuningsaanbod in huis kunnen

hebben.

Bij aanmelding van een leerling met een

extra ondersteuningsbehoefte moet de

school dus eerst de ondersteuningsbehoef-

te van de leerling vaststellen, zo nodig door

nader onderzoek. Pas als die vaststaat, kan

de school beoordelen of zij de benodigde

ondersteuning kan bieden. Daarbij betrekt

de school de beschikbare middelen vanuit

het samenwerkingsverband. Belangrijk is

dat scholen ook de ouders in dit traject

betrekken. Wanneer de school na zorgvul-

dig onderzoek tot de conclusie komt dat

de benodigde ondersteuning onevenredig

belastend is, mag de school de leerling

weigeren. Wel moet de school dan in over-

leg met de ouders een andere passende

onderwijsplek voor de leerling gevonden

hebben. _

Voetnoten
1 Advies 106816

2 Advies 106807

3 Advies 106669

4 Advies 106975

5 Advies 106682

6 Advies 106607

7 Advies 106975

m e e r  w e t e n ?
Het jaarverslag en de adviezen

van de GPO zijn te vinden op

www.onderwijsgeschillen.nl. In dit artikel

wordt verwezen naar de nummers van de

adviezen van de GPO.

Meer informatie: www.avs.nl/artikelen/

zorgplichtgeldtzodraleerlingisaangemeld

1000-21-5000-2271 AVS KP 2015-2016-4 Kleur:

KOOP DIT BOEK / BOEK DEZE LEZING

IK BEN TOCH TÉ GEK!
HÉT RECEPT VOOR PASSEND ONDERWIJS

BESTEL HET BOEK OP UITGEVERIJ-QUIRIJN.NL
BOEK EEN LEZING OP ORTHOCONSULT.NL
Ortho Consult & Uitgeverij Quirijn bieden een positief recept
voor het welslagen van Passend Onderwijs!

De schrijver/spreker:
Ivo Mijland (Oss,1969)

‘Een boek dat iedere docent bij de invoering
van Passend Onderwijs bij wijze van ‘nationaal
geschenk’ van minister Jet Bussemaker had moeten
krijgen én lezen!’
recensie LBBO, Josje Jaasma

‘Het schrijfplezier spat van de pagina’s. Het boek
heeft een prettig ritme en een fijne afwisseling
tussen theorie en praktijk. Heerlijk leesbaar boek!’

Berthold Gunster, www.omdenken.nl

€ 15,00

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:31
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Het doorverwijzen van een leerling met autisme
naar een andere school ontslaat de school
van aanmelding niet van de plicht om de
ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart
te brengen.
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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achtergrond
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Stoelendans
brengt frisse wind

26

928201-02_026_27-Nov-15_11:55:40_walter



Als je een aantal directeuren van school laat

wisselen, heeft dat een verfrissend effect op de hele

organisatie. Twee schoolbesturen vertellen waarom

zij kozen voor een directeurencarrousel.

tekst marijke nijboer

>

nieu w e  s ta n d pl a at s  m a a k t  d ir ec t eu r  én  s c h o o l  w eer  s c h er p

Joep de Boer (61) had het prima naar zijn zin op De Pira-

mide in Vught en hij verwachtte dat hij hier z’n loopbaan

zou afronden. Maar toen hij werd gepolst voor een direc-

teurschap op een andere school van hetzelfde bestuur,

was hij snel enthousiast. “Op De Piramide zitten weinig

kinderen van een andere herkomst. Mijn huidige school,

De Walsprong in Zaltbommel, heeft juist veel andersta-

lige kinderen en daarnaast een ander onderwijsconcept.

Ik ben heel blij dat ik aan het eind van mijn onderwijs-

carrière nog zo’n uitdaging krijg.”

Naast De Boer verkasten aan het begin van dit schooljaar

nóg vier collega’s. Bestuurder Esmée Smit van Stich-

ting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij

(STROOMM): “Directeuren van basisscholen blijven vaak

lang aan hun school verbonden. Ik wilde graag wat bewe-

ging in de organisatie brengen. Ik zag enerzijds directeu-

ren met ambities en kwaliteiten die naar mijn idee heel

goed uit de verf zouden komen op een andere school. En

anderzijds waren er ontwikkelingen in scholen waarvan

ik dacht: wij hebben een directeur binnen onze stichting

die precies bij dit vraagstuk zou passen.”

Toen een van de directeuren van STROOMM vertrok,

maakte die vrijgekomen plek het gemakkelijker om

een beweging in gang te zetten. Smit ging allereerst

in gesprek met Joep de Boer. “Op De Walsprong moest

onder andere worden gewerkt aan de teamcultuur. Joep is

heel ervaren; hij was dé directeur binnen onze stichting

die daar geschikt voor was.” Bij de andere vier door Smit

uitgekozen directeuren zaten twee mensen die al hadden

aangegeven dat ze wel eens

iets anders wilden, en twee

jonge directeuren die daar

zelf nog niet aan dachten.

Verrassingen
De bestuurder praatte met

één directeur wat langer

door. “Ik vroeg hem om

meerschools directeur te

worden, terwijl hij daar

zelf geen voorstander van

is. Dat was wel een uit-

daging. Maar ik weet wat

scholen nodig hebben en

zie wat directeuren kun-

nen, en op zijn kennis en

specifieke vaardigheden

heb ik hem op kunnen

aanspreken.”

Smit: “Het is verfrissend

om af en toe een nieuwe

start te maken. Dat levert

zowel de school als de

directeur veel op.” Ze

vindt dat als je mobiliteit

promoot binnen je orga-

nisatie, de directie het

goede voorbeeld moet

geven. “De carrousel heeft een heel positieve uitstra-

ling. Ook het managementteam kreeg een impuls. Toen

de vijf directeuren toelichtten waarom ze deze keuze

hadden gemaakt, zag ik een positieve flow door het MT

gaan. Mensen dachten: dat kan dus ook.”

Switchen is goed voor je ontwikkeling, beaamt Joep de

Boer: “Het maakt je weer scherp en alert. Soms moet

je noodgedwongen gaan bijleren. Mijn nieuwe school

volgt bijvoorbeeld de principes van de high performance
school (HPS), en doet veel met meervoudige intelligentie.

Over beide onderwerpen heb ik me moeten inlezen.

Dat is verrijkend.”

Natuurlijk kom je soms voor verrassingen te staan op

je nieuwe school. “Sommige dingen die je jarenlang op

een bepaalde manier hebt gedaan, moet je nu loslaten

of anders regelen.” Zijn oude team was aanvankelijk

niet blij dat hij zou vertrekken. “Maar ik merk aan de

signalen die ik af en toe opvang dat het prima loopt met

mijn opvolgster. Ook mijn huidige school moest aan mij

wennen, maar ik zie nog geen huilende collega’s.”

Gespreid herplaatsen
Ook het bestuur Vivente in Zwolle zette een directie-

carrousel op. Waar STROOMM vijf mensen op dezelfde

datum liet verkassen, koos Vivente voor spreiding.

“We vonden het niet handig om iedereen op hetzelfde

moment op een nieuwe plek te laten beginnen”, zegt

bestuursvoorzitter Henk ter Wee. “Dan creëer je te veel

onrust. Iedereen ontdekt namelijk zaken in z’n nieuwe

school die om aandacht vragen en wil veranderingen

doorvoeren. We gaan nu eerst even settelen, want zo’n

wissel genereert een hoop beweging, op alle niveaus.”

Vivente merkte dat het steeds moeilijker werd om goede

nieuwe directeuren te vinden, vooral voor de grotere

scholen. “We hebben een behoorlijk verloop gehad onder

directeuren; mensen gingen na zo’n acht jaar om zich

heen kijken. Het was dus zaak om onze goede directeuren

binnen te houden.” Het idee voor de grootschalige wissel

kwam vanuit het bestuur, en is volgens Ter Wee door de

directeuren heel positief ontvangen. Vivente heeft vijf-

tien scholen, variërend van honderd tot negenhonderd

Stoelendans

Schoolleider Joep de Boer:
“Switchen is goed voor je
ontwikkeling.”

“Ik weet wat scholen nodig
hebben en zie wat directeuren
kunnen”, aldus bestuurder
Esmée Smit.brengt frisse wind
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Advertentie

Het Frisse
Scholen ABC

www.ithodaalderop.nl

Voor alle klassen Frisse Scholen een passende
ventilatie-oplossing

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

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

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

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

van Eisen en budget.

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

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

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

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

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

klas en presteren beter.

Jan Costa, Bloemendal Bouw:

“Door samenwerking naar
  Frisse scholen B”

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

concepten. De organisatie

kan directeuren dus prima

de mogelijkheid bieden om

door te groeien.

Professionaliteit
Drie jaar geleden ging de

carrousel van start en hier

werd anderhalf jaar voor

uitgetrokken. Ter Wee: “We

zijn het gesprek aangegaan

met iedereen die zeven jaar

of langer op een bepaalde

school staat. Het is mooi

om directeuren die misschien wat voorspelbaar zijn gewor-

den of helemaal klaar zijn met hun klus, weer perspectief

te bieden op een nieuwe omgeving.” Dat heeft een prik-

kelend effect. “Mensen gaan bewuster kijken naar hun

eigen professionaliteit. Er zijn inspanningen nodig om de

opbrengsten op peil te houden. In een nieuwe omgeving is

het voor directeuren ook gemakkelijker om dingen te zien

en benoemen.”

Vivente hield rekening met de voorkeuren van de directeu-

ren. “Daarnaast hebben we gekeken welke directeur succes-

vol zou kunnen zijn op een specifieke school. Daarbij letten

we op de omvang, visie en ontwikkeling. Op een school met

vierhonderd leerlingen zat bijvoorbeeld al ruim acht jaar

dezelfde directeur. We kregen een vacature op een school

met negenhonderd leerlingen. Toen zijn we met hem het

gesprek aangegaan: zou dit niet een mooie volgende stap

voor jou zijn? Hij ging ervoor. Vervolgens meldde de direc-

teur van een andere school met ongeveer vierhonderd

leerlingen dat hij toe was aan iets anders. Hij kon die vrij-

gekomen school uitstekend begeleiden naar een volgende

ontwikkelingsfase. Zo is het treintje gaan rijden.”

Weerstand
Zowel Vivente als STROOMM hadden weinig moeite om

directeuren los te weken van hun school. Als er al weer-

stand is, zegt Smit van STROOMM, komt die niet van de

directeuren. “Die vinden het meestal fijn om te horen

dat ze nodig zijn op een bepaalde plek.” Soms biedt een

MR aanvankelijk wat verzet. Dat was met name het geval

toen twee scholen door krimp samen een meerschoolse

directeur kregen. Smit legde de betrokken teams en ouders

uit dat zij ervoor kiest om directeuren echte directeursta-

ken te laten vervullen. “Ik wil hen niet voor de klas laten

staan; ik vind dat je de kennis, competenties en vaardig-

heden van een directeur echt als zodanig moet inzetten.”

Inmiddels is de GMR positief over de directeurenwissel.

Beide bestuurders benadrukken het belang van goede

communicatie. Smit: “Let op welk beeld er ontstaat door

zo’n carrousel. Als je niet uitkijkt gaan mensen de direc-

teurswissel labelen als een aanpak voor probleemscho-

len.” Ter Wee: “Als iemand van plek verandert, denken

mensen al gauw dat hij niet goed functioneerde. Nu

iedereen onze beweegredenen achter de carrousel kent,

snapt men dat het om kansen op verdere ontwikkeling

kan draaien.”

De verkaste directeuren van STROOMM kunnen indien

nodig coaching of bijscholing krijgen. Ze hebben alle-

maal besloten om gaandeweg te kijken wat hun behoef-

ten zijn. De twee meerschoolse directeuren gaan een kort

scholingstraject over dit thema volgen. De twee jonge

directeuren worden ondersteund door een ervaren col-

lega. “Je vraagt iets van mensen, dus dan moet je ook iets

bieden,” vindt Smit. Vivente bood de overgestapte direc-

teuren een aantal masterclasses aan, gericht op ‘binden

en boeien’. Verder worden alle directeuren geschoold in

het kader van hun algemene professionalisering.

Onderlinge feedback
De organisatie van een directeurencarrousel vraagt veel

van een onderwijsorganisatie. Maar die krijgt daar wel

veel voor terug. Smit: “Ik ben heel trots op het resultaat,

want het is geen gemakkelijk proces voor een schoolbe-

stuur. Zo’n hele school veert op. De vanzelfsprekendheid

waarmee iedereen in z’n rol zit wordt herijkt. Iedereen

moet zich opnieuw laten zien aan de nieuwe directeur.”

Ter Wee: “Als zo’n directeur op een andere plek komt en

ziet wat zijn collega heeft achtergelaten, roept dat vragen

op: waarom heb je dit zo ingezet, waarom heb je niet

gehandeld bij een bepaalde leraar? Het heeft de onderlin-

ge feedback verscherpt. Mensen zijn weer veel bewuster

aan het werk.” Dat heeft zich echter nog niet vertaald in

hogere opbrengsten. “En wat de leraren betreft: zij gaan

anders aankijken tegen mobiliteit, maar die neemt onder

hen nog niet toe.” Voor dat laatste gaat directeur De Boer

zich zeker inzetten op zijn nieuwe werkplek. “Het moet

ook voor leraren inzichtelijk worden dat een overstap erg

verfrissend is. Vijftien jaar op dezelfde school zitten: dat

zou eigenlijk niet meer voor moeten komen.” _

t r a i n i n g
De eendaagse AVS-training ‘Meerscholendirecteur?

Dat is echt wat anders!’ (po) vindt plaats op 23 maart 2016.

Zie www.avs.nl/professionalisering

achtergrond

Bestuursvoorzitter Henk ter
Wee: “Het was zaak om onze
goede directeuren binnen te
houden.”

Advertentie

Het Frisse
Scholen ABC

www.ithodaalderop.nl

Voor alle klassen Frisse Scholen een passende
ventilatie-oplossing

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

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

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

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

van Eisen en budget.

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

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

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

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

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

klas en presteren beter.

Jan Costa, Bloemendal Bouw:

“Door samenwerking naar
  Frisse scholen B”

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

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 26-10-15   11:52

‘ h e t  i s  v e r f r i s s e n d  o m  a f  e n
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muziek im pu l s vo o r b a si s o n d erw i j s

Meer muziek op school betekent meer plezier,

samenwerking en creativiteit. Dat klinkt

prachtig, maar hoe zorg je voor structureel

goed muziekonderwijs? De subsidieregeling

‘Impuls muziekonderwijs’ biedt basisscholen

de komende jaren een buitenkans.

tekst erik ouwerkerk

Het ministerie van OCW legt sinds een aantal jaren in zijn

onderwijsbeleid meer nadruk op muziek. Femie Willems

werkt voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat met het

subsidieprogramma ‘Impuls muziekonderwijs’ scholen een

kans biedt hun muzikale ambities verder vorm te geven.

Ze legt uit hoe het zover gekomen is. “Culturele ontwik-

keling is een van de 21st century skills, het wordt gezien als

motor voor creativiteit en daar hebben we een enorme

behoefte aan in onze snel veranderende samenleving.

Bovendien roepen ouders en leraren zelf om een integrale

ontwikkeling van het kind en meer evenwicht in het

onderwijsprogramma. Daar hoort ook cultuur- en muziek-

onderwijs bij. Dat is OCW ook niet ontgaan en zo ontstond

er meer ruimte en kwam er geld vrij voor deze kunstvorm,”

aldus Willems.

Visie Scholen kunnen de komende drie jaar subsidie

aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het

fonds verstrekt afhankelijk van het aantal leerlingen tot

20 duizend euro per schoollocatie. Elke school is weer

anders en daarom kan iedereen een uniek plan maken,

passend bij de visie van de school en de mogelijkheden

van de culturele omgeving. De volgende punten zijn

daarbij echter onmisbaar: (potentiële) muzikale kennis

en kunde, verbinding met buitenschoolse instellingen

en een langetermijnvisie. Vorig schooljaar zijn vijftien

Vroege Starters met het project begonnen, waaronder

montessorischool De Clipper in Rotterdam en openbare

basisschool De Poolster in Nieuw-Roden.

Schoolleider Jan Timmer van De Poolster en directeur

Helma Kemner van De Clipper praten direct over plezier,

verbinding, beweging, zelfvertrouwen, durf en presenta-

tie, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling als

het over muziek gaat. Beiden zien muziek als zeer waarde-

vol voor de ontwikkeling van het kind en op hun school is

er dan ook al geruime tijd royale aandacht voor. Zodoen-

de zaten ze via culturele instellingen zoals het Kennis-

centrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en Kunst &

Cultuur Drenthe dicht bij het vuur toen de plannen voor

de Impuls muziekonderwijs bekend werden. Beiden wil-

den direct meedoen en zetten hun schouders onder het

project. Met succes deden ze een subsidieaanvraag.

achtergrond

‘We worden er erg blij van’
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muziek im pu l s vo o r b a si s o n d erw i j s “Als je een visie hebt ben je al een heel eind. Natuurlijk

moet er daarna nog wel het een en ander gebeuren,

maar door het duidelijke kader van het fonds en de pro-

fessionele hulp vallen de stukjes vanzelf op hun plek,”

stelt Timmer. Hoe muziek op school een plek krijgt is

afhankelijk van de identiteit en visie van de school en de

beperkingen en mogelijkheden die de regio en het aantal

kinderen automatisch met zich meebrengen. In Rotter-

dam is muziek onderdeel van het ‘Kosmisch Onderwijs’

zoals wereldoriëntatie binnen de montessorivisie heet.

Muziek wordt er zoveel mogelijk verweven met andere

thema’s. Kemner: “Als kinderen bijvoorbeeld een land

bestuderen kijken we niet alleen naar het landschap of

de taal, maar beschouwen we het als onderdeel van een

groter cultureel geheel inclusief religie, kunst en muziek.

Wat voor muzieksoorten heb je in Latijns-Amerika

bijvoorbeeld allemaal en hoe ontstonden die door de ver-

schillende bevolkingsgroepen die ieder hun eigen muziek-

traditie meenamen? Wat voor instrumenten bespelen de

indianen eigenlijk? Zo verbinden de kinderen zich met

een bredere context en worden ze intrinsiek gemotiveerd

te leren over verschillende componisten, ritmes en stijlen,

en betekent het echt iets voor ze.”

Synergie Muziek gaat natuurlijk bij uitstek om bele-

ving en dat kan vaak al met minimale middelen. “Met sim-

pele boomwhackers (buizen die elk een eigen geluid hebben

en met elkaar een octaaf vormen, red.) leert een kind al

een jazzritme spelen” ervaart schoolleider Kemner. Op De

Poolster leren de kinderen elk jaar twintig liedjes zingen.

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

‘We worden er erg blij van’

Leden van het Noord Nederlandse Orkest en de plaatselijke muziek-
vereniging geven workshops aan leerlingen van obs De Poolster. Ook
ouders en leraren ondersteunen het schoolorkest.
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“Reken dus maar uit om hoeveel liedjes het gaat als ze hier

van school gaan, dat is heerlijke bagage”, aldus Timmer.

Was de Muziekimpuls eigenlijk wel nodig? “Jazeker, het

geeft ons de mogelijkheid om opnieuw naar ons muziek-

onderwijs te kijken. De samenwerking met het wijkmuziek-

project kan verder geïntensiveerd worden: leerlingen vanaf

groep zes kunnen gedurende twee jaar voor een fractie van

het eigenlijke lesgeld een instrument leren bespelen. Een

buitenkans, want de dure lessen zijn voor veel gezinnen in

onze wijk niet binnen bereik. En zul je net zien dat degene

die moeite heeft met taal en rekenen enorm trots is op zijn

gitaarspel.”

Zes andere scholen uit de wijk doen ook mee aan het

project en dat zorgt weer voor gezamenlijke optredens in

de buurt, bijvoorbeeld in het bejaardenhuis. De samen-

werking met de muziekschool is een goed voorbeeld van

de synergie tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten

die het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ogen heeft.

In Nieuw-Roden zijn leden van het Noord Nederlandse

Orkest en de plaatselijke muziekvereniging op bezoek

geweest om workshops te geven. “Leerlingen maken dan

niet alleen live kennis met voor hen nieuwe muziek, maar

leren ook van een professionele dirigent wat hij eigenlijk

doet. De regionale muziekscene levert een bijdrage en ook

ouders van De Poolster zijn enorm betrokken bij het school-

orkest en -koor. De leraren op hun beurt zingen weer op het

dorpsfeest.

Hoger plan De Impuls muziekonderwijs geeft, de

naam zegt het al, een muzikale aanzet. De school krijgt

voor een periode van drie jaar subsidie. Het is de bedoe-

ling dat muziek structureel een rol blijft spelen op de

school. Remko Littooij, vice-voorzitter van de Vereniging

Leraren Schoolmuziek, wijst op de (vak)docent muziek

die het niveau van muziek op school naar een hoger plan

kan tillen. “Natuurlijk, je hebt de enthousiaste leraar

die graag zingt of speelt, en met motivatie en het vele

prima methodisch materiaal, heb je dan echt wat te bie-

den. Maar helaas hebben veel leraren weinig feeling met

muziek. Zoals Ellen de Vugt, een docent muziek op de

pabo het laatst verwoordde: “Als we de studenten zonder

muzikale ontwikkeling aan het eind van de opleiding

zover hebben gekregen dat ze niet meer bang zijn voor

muziek, hebben we al heel wat bereikt.”

Echte vakleerkrachten muziek die jarenlang zijn opge-

leid aan het conservatorium willen graag hun liefde voor

muziek doorgeven aan het kind. Littooij: “En ze zijn wel

degelijk zelfstandig lesbevoegd, daar hoeft geen leraar

naast te staan met dubbele kosten als gevolg. Helaas zijn

daar soms nog misverstanden over, maar het diploma

Docent Muziek leidt net als de voorgangers AMV en School-

muziek op tot vakleerkracht, ook in het primair onderwijs.

Zeker omdat onderwijspersoneel in toenemende mate part-

time werkt en er in het nieuwe taakbeleid ruimte is voor

maatwerk, is het niet moeilijk om een vakleerkracht aan te

stellen binnen het personeelsbudget. Vergeet ook niet dat

de muziekdocent zijn kennis en kunde door kan geven aan

collega’s. De groepsleerkracht kan dan ook in zijn of haar

lessen muziek beter inzetten en zo zal het niveau over de

hele linie stijgen. De muziekdocent kan helpen een leer-

plan op te stellen volgens de SLO-leerlijn en de muzikale

activiteiten coördineren. Er is tot mijn blijdschap zelfs een

opleiding tot coachende muziekdocent in ontwikkeling die

vanaf schooljaar 2016 van start gaat.”

‘d e  k i n d e r e n  w o r d e n  i n t r i n s i e k
g e m ot i v e e r d  t e  l e r e n  o v e r
v e r s c h i l l e n d e  c o m p o n i s t e n ,
r i t m e s  e n  s t i j l e n ’

Ook montessorischool De Clipper maakt
gebruik van de Impuls muziekonderwijs.
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achtergrond

In Nieuw-Roden en Rotterdam zijn al een muziekcoördi-

nator en -vakdocent aanwezig: het resultaat van jaren-

lange inzet van gemotiveerde leraren en schoolleiders.

Willems van het Fonds voor Cultuurparticipatie wil

schoolleiders echter op het hart drukken dat het voor

de subsidieaanvraag niet uitmaakt of de school al volop

bezig is – met bijvoorbeeld een eigen orkest – of niet.

“Het gaat erom dat elke school op haar eigen niveau een

volgende stap zet in het verbeteren van het muziekonder-

wijs. Iedere school kan bovendien de hulp inroepen van

culturele instellingen in de regio voor ondersteuning bij

de planontwikkeling en uitvoering. Schoolleider Kemner

van De Clipper raadt het andere scholen van harte aan:

“We worden er erg blij van.” _

m e e r  w e t e n ?
www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Tijdens het AVS-congres op

18 maart 2016 zijn er sessies

en workshops over kunst- en

cultuureducatie en (21e eeuws)

leiderschap (nr. 3 en 12).

www.avs.nl/congres2016

‘c u lt u r e l e  o n t w i k k e l i n g  i s  e e n
v a n  d e  2 1 s t  c e n t u r y  s k i l l s ’

1000-21-5000-2201 AVS KP 2015-2016-4 Kleur:
 EW Advertentie.indd   1 1311//15  2:37 PM
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:29
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1000-21-5000-2355 AVS KP Kleur: fc

– Advertentie –

Vluchteling in de klas?
Deze stappen wijzen u de weg
Heeft uw school te maken met een plotselinge instroom van vluchtelingen? We geven u
een aantal stappen om bij deze leerlingen snel een basis te leggen om te kunnen com-
municeren in de Nederlandse taal.
Stap 1: ga na wat de leerling al kan; lezen? schrijven? rekenen? Dat kan bijvoorbeeld met een

starttoets. Deze vindt u in het NT2-startprogramma Horen, zien en schrijven.

Stap 2: leer de nieuwkomer zo snel mogelijk de woorden die hij dagelijks nodig heeft.

Introduceer de woorden met concreet materiaal en laat de leerlingen dan luisteren, nazeg-

gen, lezen, aanwijzen, schrijven en spelletjes spelen. Met Horen, zien en schrijven kunnen 

leerlingen het taalaanbod grotendeels zelfstandig oefenen, met spelmateriaal, werkboekjes 

en bijbehoren de cd’s.

Stap 3: vaardig worden in het geven van NT2-lessen.

Lesgeven aan anderstalige leerlingen vraagt om speci�eke kennis en vaardigheden.

Hoe legt u de Nederlandse taal en alle taalverschijnselen uit? Josée Coenen, NT2-specialist 

ontwikkelde daarvoor een werkwijze en praktische materialen zoals Zien is snappen en De 

Bovenkamer. We verzorgen hier ook trainingen bij.

www.bazalt.nl/nt2
088-5570500

www.hco.nl/nt2
070-4482828

www.rpcz.nl/nt2
0118-480800

Wilt u met uw school werk maken van goed NT2 onderwijs?
Wij helpen u graag! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

NT2 onderwijs is een gezamenlijk project van:

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:14
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

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

woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

politieke column

verenigt u!
Maatschappelijke problemen komen op kin

dervoeten de school binnen. Scholen krijgen

nogal wat over zich heen deze dagen. Ga

er maar aan staan. Gruwelijke aanslagen in

Frankrijk, veel reacties en felle debatten in

alle media, soms de dreiging van escalatie.

De politiek kijkt verwachtingsvol naar u:

niet voor het eerst is de school het favoriete

panacee van politici voor elk maatschap

pelijk probleem. Dat is niet altijd doenlijk.

Soms is het ronduit onredelijk. Anderzijds,

bij reële verwachtingen niet altijd onterecht.

Het mag in ieder geval nooit onvoorwaar

delijk zijn. De politiek zal de scholen

ruimhartig moeten faciliteren. Daarvoor

lijkt staatssecretaris Dekker ziende blind

en horende doof.

Ondanks de grote maatschappelijke

opdracht waar de scholen voor staan, zet

de regering het mes in de onderwijsachter

standsgelden van de vier grote steden.

Zij krijgen tientallen miljoenen minder.

De kleine gemeenten stond het water al aan

de lippen. Ook de scholen krijgen minder

geld van het Rijk. Reden: het gemiddelde

opleidingsniveau van ouders is gestegen.

De vraag zou natuurlijk moeten zijn: zijn

de problemen daadwerkelijk verminderd?

Niets is minder waar. Zeker in de grote

steden wonen nog steeds veel kansarme

gezinnen, die extra ondersteuning nodig

hebben om zich volwaardig te kunnen

ontwikkelen en hun talenten optimaal te

kunnen ontplooien. De school kan deze

kinderen vooruit helpen, emanciperen, extra

toekomstkansen geven. Die vraag wordt

echter niet gesteld. De regering gelooft in

een papieren werkelijkheid.

Ook als het gaat over het verminderen van

de segregatie in het onderwijs, opereert

deze regering uitermate bleek. De proble

matiek lijkt in de Haagse werkelijkheid

van de radar verdwenen. Nu deze regeer

periode zijn einde nadert, roept minister

Bussemaker plotseling in de krant dat zij de

toenemende tweedeling wil oplossen. Het

is te laat en te weinig concreet om te over

tuigen. Er is nog niet het begin van een plan

zichtbaar, dat iets doet aan de concentratie

van leerlingen met achterstanden op som

mige scholen.

Een vergelijkbaar scenario speelt met

betrekking tot de opvang van vluchtelingen

kinderen die in Nederland mogen blijven, de

zogenaamde statushouders. Deze kinderen

hebben huis en haard achtergelaten. Zij

verdienen een volwaardige nieuwe start in

de nieuwe samenleving. Goed onderwijs

is daarbij essentieel. En juist daar wringt

de schoen. Scholen krijgen slechts een

vergoeding voor één jaar taalonderwijs

Nederlands voor deze kinderen. Dat is lang

niet altijd genoeg. Na recente druk uit de

Tweede Kamer wordt een paar miljoen extra

beschikbaar gesteld. Dat klinkt mooi. Maar

laat u zich geen oor aannaaien. Het geld

moet worden verdeeld over vele scholen.

En dan zijn er scholen die geen cent ont

vangen, omdat zij maar een beperkt aantal

vluchtelingenkinderen op school hebben.

Ervaren schoolleiders kunnen de gevolgen

bijna voorspellen. Een gelikte brochure

van het ministerie op de deurmat, vol met

verheven doelstellingen die de schrale

financiering begeleidt.

Daar staat u dan. U mag het oplossen.

En dat valt niet mee. Veel van deze kinderen

hebben trauma’s. Jeugdhulp heeft vaak

onvoldoende middelen om steun te bieden.

Dekker schrijft in een recente brief aan de

Tweede Kamer dat er een “online cursus

wordt ontwikkeld, die leraren leert de

veerkracht en het herstel van kinderen te

bevorderen en om te gaan met symptomen

van traumatische stress.” Verder commen

taar overbodig.

Het is bij lange na niet genoeg. Daarom

roep ik u op: laat van u horen. Verenigt

u! Het is de hoogste tijd dat de regering

scholen daadwerkelijk en ruimhartig gaat

ondersteunen, voor het kwalitatief beste

onderwijs. Dat is in het belang van u, van

ons onderwijs, van alle kinderen op de

scholen en voor Nederland als geheel.

Onderwijs is te belangrijk om over te laten

aan deze regering. _

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

o n d a n k s  d e  g r ot e  m a at s c h a p p e l i j k e  o p d r a c h t
w a a r  s c h o l e n  vo o r  s ta a n ,  z e t  d e  r e g e r i n g
h e t  m e s  i n  o n d e r w i j s a c h t e r s ta n d s g e l d e n

Foto: Bas Stoffelsen/SP
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Vluchteling in de klas?
Deze stappen wijzen u de weg
Heeft uw school te maken met een plotselinge instroom van vluchtelingen? We geven u
een aantal stappen om bij deze leerlingen snel een basis te leggen om te kunnen com-
municeren in de Nederlandse taal.
Stap 1: ga na wat de leerling al kan; lezen? schrijven? rekenen? Dat kan bijvoorbeeld met een

starttoets. Deze vindt u in het NT2-startprogramma Horen, zien en schrijven.

Stap 2: leer de nieuwkomer zo snel mogelijk de woorden die hij dagelijks nodig heeft.

Introduceer de woorden met concreet materiaal en laat de leerlingen dan luisteren, nazeg-

gen, lezen, aanwijzen, schrijven en spelletjes spelen. Met Horen, zien en schrijven kunnen 

leerlingen het taalaanbod grotendeels zelfstandig oefenen, met spelmateriaal, werkboekjes 

en bijbehoren de cd’s.

Stap 3: vaardig worden in het geven van NT2-lessen.

Lesgeven aan anderstalige leerlingen vraagt om speci�eke kennis en vaardigheden.

Hoe legt u de Nederlandse taal en alle taalverschijnselen uit? Josée Coenen, NT2-specialist 

ontwikkelde daarvoor een werkwijze en praktische materialen zoals Zien is snappen en De 

Bovenkamer. We verzorgen hier ook trainingen bij.

www.bazalt.nl/nt2
088-5570500

www.hco.nl/nt2
070-4482828

www.rpcz.nl/nt2
0118-480800

Wilt u met uw school werk maken van goed NT2 onderwijs?
Wij helpen u graag! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

NT2 onderwijs is een gezamenlijk project van:

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:14
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Van de AVS

Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren
gecompenseerd?
tekst jan stuijver

In de CAO PO is per 1 augustus 2015 het volgende veranderd als

het gaat om het vakantieverlof: in de nieuwe situatie heeft een

werknemer recht op 428 uur vakantieverlof, inclusief de algemeen

erkende feestdagen (deeltijder naar rato).

Vóór 1 augustus werden de vakantie-uren voor (onderwijs)personeel

berekend in een schooljaar en voor onderwijsondersteunend perso-

neel zonder lesgebonden en/of behandeltaken in een kalenderjaar.

Sinds 1 augustus 2015 vindt de opbouw van het vakantieverlof voor

beide soorten medewerkers plaats van 1 oktober tot en met 30 sep-

tember. De schoolvakanties en vrije dagen vallen allemaal binnen

1 oktober – 1 oktober. Het verlof bestaat uit wettelijke vakantieverlof

van vier keer de wekelijkse arbeidsduur (160 uur). De overige uren

zijn bovenwettelijk vakantieverlof *.

Het verlof wordt in de schoolvakanties verleend. Vakantieverlof

voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/

of behandeltaken wordt bij voorkeur in de schoolvakantie verleend.

Als er meer uren verlof zijn om in schoolvakanties op te nemen, dan

wordt het restant van de verlofuren in overleg op andere momenten

opgenomen. Dit kan voorkomen als er nog vakantieverlof resteert

uit het vorige school(jaar).

Rekenvoorbeeld 1
Een medewerker heeft al de vakanties genoten in schooljaar

2015/2016 (herfst 40 – kerst 80 – voorjaar 40 = 160 uur) en wordt

ziek in mei. De collega is ziek in de meivakantie en drie weken in de

zomervakantie. Er is geen sprake van compensatie omdat het wet-

telijke vakantieverlof van 160 uur is genoten.

Rekenvoorbeeld 2
Een medewerker is ziek vanaf november tot en met de start van het

nieuwe schooljaar. Deze collega heeft 40 uur verlof genoten in de

herfstvakantie. Deze collega heeft in het volgende schooljaar nog

een recht van 120 uur vakantieverlof**.

Het is van belang om de inzet van verlofuren en afwezigheid door

ziekte in relatie met elkaar jaarlijks te bezien voor de afspraken over

de inzet in een volgend (school)jaar.

* Zie CAO PO artikel 8B1 lid 4

**Zie CAO PO artikel 8B1 lid 5

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

a v s  i n  d e  p e r s

Internet-diploma, schoolontbijt
en vluchtelingenonderwijs

“Een verplicht digitaal vaardigheidsbewijs voor kinderen is

geen goed idee”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR

Nieuwsradio begin november. De Nationale Cybersecurity Raad

schrijft in haar ‘Advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfs-

leven’ dat het noodzakelijk is kinderen een digitaal vaardigheids-

bewijs te laten halen om de Nederlandse interneteconomie veilig

te stellen. Van Haren: “Het is wel belangrijk dat er op school in het

curriculum veel aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan

met internet. Het professionaliseren van leraren op dit gebied is

noodzakelijk.”

Van Haren zei op 7 november op Radio 1 bij WNL in het kader van

het Nationale Schoolontbijt. “In de voorlichtende sfeer doen scho-

len er van alles aan om te zorgen dat kinderen goede voeding tot

zich nemen en goed bewegen. Maar het is de taak van de ouders

om alert te zijn dat de boterham wordt opgegeten. Schoolleiders

nemen hun taak door bijvoorbeeld te zorgen voor fruit op school

als er middelen zijn om dit te regelen.” Ze noemde ook het project

Gezonde School (www.gezondeschool.nl) en het nationale preven-

tieprogramma ‘Alles is gezondheid’ (www.allesisgezondheid.nl),

beide ondersteund door de AVS.

Op Kinderrechtendag, 20 november, opende de Volkskrant met een

artikel over de oproep van bijna 160 organisaties voor kindvriende-

lijke, kleinschalige opvang van asielzoekerskinderen op één plek

en voor adequaat onderwijs. Hierin werd een eerdere peiling van de

AVS aangehaald, waaruit blijkt dat er een groot tekort is aan tolken,

taalklassen en psychische hulp.
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p u b l i c at i e s

Nieuw: ‘Het personeelsdossier,
een goed begin is het halve werk’

Door de invoering van de Wet werk en
zekerheid (Wwz) wordt het belang van een
volledig personeelsdossier de komende jaren
alleen maar groter. De AVS brengt daarom een
handvat voor leidinggevenden in het voeren
van effectief personeelsbeleid met de daarbij

behorende noodzakelijke dossiervorming.

Zoals de titel al aangeeft is het een kwestie van beginnen en bij-

houden op een planmatige manier. Uiteindelijk is het dossier geen

doel op zich, maar wel een manier om inzicht te hebben in het func-

tioneren en de noden van het personeel. ‘Ken uw mensen’ is hierbij

het leidend principe. Een dossier is niet van de een op de andere

dag georganiseerd. Ontwikkelen, veranderen en bijhouden kost tijd.

Gun uzelf die tijd.

Meer informatie en bestellen: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

(Publicaties)

Geactualiseerd: ‘Naar andere
schooltijden, en dan?’

Een aantal hoofdstukken de CAO PO 2014-2015 is per

1 augustus 2015 niet langer van kracht. Het betreft

hoofdstuk 2 en 8 (artikelen 8.1 t/m 8.5). De hoofd-

stukken 2A en 8B komen hiervoor in de plaats voor

het primair onderwijs. In de AVS-publicatie ‘Naar

andere schooltijden, en dan?’ zijn deze wijzigingen

daar waar relevant verwerkt. Deze actuele versie (derde herziene

uitgave, oktober 2015) is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/

onsaanbod (Publicaties).

a v s  v o o r d e e l

Perspectief op School nieuwe AVS
Voordeelpartner

Perspectief op School biedt besturen en schoolleiders een
online platform voor schoolondersteuningsprofielen. AVS-
leden profiteren van een kennismakingsvoordeel.

Met de invoering van Passend

onderwijs is het een wettelijke

verplichting voor scholen om een

schoolondersteuningsprofiel op

te stellen. Niet alleen AVS-leden

willen inzicht in Passend onderwijs, maar ook collega’s binnen de

school, ouders en andere scholen binnen het bestuur. Een goed

schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de ondersteuning

die de school kan bieden, in de ambities van de school en hoe de

ontwikkeling verloopt. Schoolbestuur en samenwerkingsverband

hebben ook behoefte aan overzicht in relatie tot Passend onderwijs.

Voldoen alle scholen bijvoorbeeld aan de afspraken in de basison-

dersteuning? Vormen ze samen een dekkend netwerk? Stichting

Perspectief op School geeft samenwerkingsverbanden, besturen,

scholen, ouders en de onderwijsinspectie via een online platform

snel en gemakkelijk inzicht in de ondersteuning die aan kinderen

kan worden geboden.

Perspectief op School (PoS) bespaart schoolleiders administratief

werk en creëert zo meer tijd voor de kwaliteit van het onderwijs en

de zorg voor de kinderen. Drie sterke punten van PoS die hierop

aansluiten: een consortium van expertise in een stichting, een

gebruiksvriendelijk en bewezen platform en gedegen standaarden

met ruimte voor maatwerk. AVS-leden krijgen 10 procent korting op

het gebruik van dit platform.

Meer informatie: www.avs.nl/avsvoordeel

en www.perspectiefopschool.nl

Of kijk in de bijgevoegde flyer.

onderwijspoort:  Politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers uit het veld gingen op 12 november 2015 in Nieuwspoort Den Haag
in gesprek over het thema ‘Leraar en school op weg naar 2032’. Lees het volledige verslag op http://onderwijspoort.org
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r e g i o n a l e n e t w e r k b i j e e n ko m s t e n

VO-tour AVS in teken van
overgang po-vo

Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze
nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs?
De overgangen in ons onderwijsstelsel – specifiek
tussen po en vo – staan centraal tijdens de regionale
bijeenkomsten voor schoolleiders uit beide sectoren, die
de AVS in januari en februari organiseert op vo-scholen.

Hoe bouw je een brug tussen het po en vo en zorg je voor een meer

dan alleen warme overdracht? Dit gaat gepaard met uitdagingen,

maar de basis is hoe dan ook ‘vertrouwen’. De AVS wil in een aantal

regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders uit het po en

vo via dialoog relevante thema’s zoals doorlopende leerlijnen (het

inrichten van ‘de brug’), een beter landelijk netwerk en regionale

focus verder uitwerken samen met het veld. Wat is de betrokken-

heid, rol en functie van schoolleiders? Wat dit kan betekenen voor

het vak schoolleider, de ontwikkeling van leiderschap en de manier

van leiding geven aan de verbinding tussen po en vo, oftewel leer-

lijnoverstijgend werken?

Het rapport van de Onderwijsraad ‘Samen voor een ononderbroken

schoolloopbaan’ vormt de basis voor de bijeenkomsten. De relatie

met jeugdzorg en Passend onderwijs komt ook uitgebreid aan bod.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 14 en 17 uur.

De volgende vo-scholen zijn gastheer op:

• 20 januari – Blariacum College (Venlo)

• 27 januari – OSG Sevenwolden (Heerenveen)

• 3 februari – Candea College (Duiven)

• 10 februari – Chr. Pr. Maurits College (Middelharnis)

Aanmelden: www.avs.nl/formulier/bijeenkomstenovergangpovo

p r o g r a m m a  a v s - c o n g r e s 2 0 1 6
b e k e n d

Het gezicht van de schoolleider
‘Het gezicht van de schoolleider’ is het thema van het
21e AVS-congres dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart in het
NBC in Nieuwegein. Cartoonist Jos Collignon heeft hierbij
een passend beeldmerk gemaakt.

De leidinggevende is de spil waar

alles om draait, het gezicht van de

school. Het leiderschap, de idealen

en het professionele handelen

bepalen voor een belangrijk deel

het gezicht van de school(leider).

Hoe ervaart de buitenwereld dat?

Wat is de rol van de schoolleider

richting leiderschap in de toekomst?

Meegaan met de dynamiek van

de veranderende maatschappij en de nieuwste ontwikkelingen is

essentieel, maar ook ruimte houden voor een gedegen fundament

en idealen. Proberen verder te kijken dan het curriculum en handen

en voeten geven aan het vormingsideaal. Wat vraagt deze verande-

rende dynamiek van de nieuwe generatie leidinggevenden?

Leiderschap in de toekomst, ‘Idealeren, idealeiden’, Leiderschap

ontdekken en ‘Hands-on sessies’ zijn de belangrijkste subthema’s

tijdens het congres. Deelnemers kunnen binnen deze ‘kolommen’

weer kiezen uit een dertigtal workshops, sessies en lezingen.

De AVS heeft weer haar uiterste best gedaan om een aansprekend

programma samen te stellen.

Uiteraard is het AVS-congres ook een ontmoetingsplek voor

gelijkgezinden, waar bestuurders en (aankomend) schoolleiders

ervaringen kunnen delen, ideeën uitwisselen en veel informatie

opdoen. Kortom, een dag waar het draait om (het gezicht van)

de schoolleider.

Het AVS-congres 2016 geldt als bron voor informeel leren bij

alle zeven professionaliseringsthema’s van het Schoolleiders-

register PO. De inhoud van de workshops en sessies sluiten hierbij

gedeeltelijk aan.

Vroegboekkorting
AVS-leden die zich uiterlijk 8 februari aanstaande inschrijven voor

het congres, profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting.

Wie besluit vóór 9 februari lid te worden van de AVS, kan ook met

deze korting naar het congres, bespaart zo ruim 50 procent op de

toegangsprijs en ontvangt bovendien 50 procent korting op het per-

soonlijk deel van de contributie (van 1 januari tot 1 augustus 2016,

nieuwe leden blijven minimaal lid tot 1 augustus 2017). Kijk voor

meer informatie over de actie en het lidmaatschap op www.avs.nl/

lidworden.

Zie bijgevoegde congresbrochure en www.avs.nl/congres2016

voor het volledige programma van en inschrijven voor het

AVS-congres 2016. Twitter: #avscongres

Foto: Hans Roggen
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Januari, februari 2016

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

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

• Leergang Middenkader (po) 13 januari Bob Ravelli

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

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

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

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 13 januari Tom Roetert

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

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

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

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

• Leergang Professioneel bestuurder (po) 21 januari Vera Ruitenberg

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

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

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

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

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

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

• Training Professioneel kapitaal en uplifting leadership:

   opwaartse kracht in de school** (po en vo) 29 januari Jan Jutten

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 4 februari Ruud de Sain

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap(po) 4 februari Vera Ruitenberg

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden*** (po) 4 februari Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 5 februari Harry van Soest, Paul van Lent

• Training De dynamiek van verandering – Spiral Dynamics Integral (po en vo) 8 februari Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 10 februari Paul van Lent

• Training Theorie U in de school – samen leren van de toekomst** (po en vo) 11 februari Jan Jutten

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat?*** (po en vo) 11 februari Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Succesvol onderhandelen*** (po en vo) 18 februari Tom Roetert

• Training Operationeel werkgeverschap*** (po) 18 februari Jan Stuijver

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 19 februari Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 10 maart Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 31 maart Tom Roetert

(onder voorbehoud)

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

Kijk voor meer informatie en het complete overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses

en maatwerk op www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap

voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op met de AVS via cel@avs.nl

of tel. 030-2361010.

Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw

organisatie of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap,

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

40

928201-02_040_30-Nov-15_11:50:08_walter



16 eendaagsen ein 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam

U werkt 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. U leert onder andere onderzoek in te zetten

en data in en over de school te benutten. De vijf basiscompetenties

die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en duurzame school

ontwikkeling komen aan bod. Belangrijkste casus: een verbeter

traject op uw eigen school.

Doelgroep: leerkrachten, adjunctdirecteuren, ib’ers en

coördinatoren met leiderschapsambities

Startdatum: 20 januari 2016

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam

Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar een

hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van persoonlijk en

onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling (onder

andere veranderprocessen) en onderzoek. Na afloop kunt u onder

andere leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een

‘lerende organisatie’.

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare

competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam.

U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven

aan een verbetertraject in de eigen school. U heeft een

middenmanagementopleiding afgerond.

Startdatum: 13 januari 2016

4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap

Als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding, ver

dieping en verrijking van uw dagelijks functioneren. Uw omgeving

verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de

juiste manier weet in te zetten. Aandacht voor: authentiek leider

schap, leren van de toekomst (Theorie U), de kracht van het conflict

en mediation.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,

die op handelings en reflectieniveau willen groeien.

Startdata: 14 en 15 januari 2016 (serie 1), 4 en 5 februari 2016

(serie 2)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

‘Leiding geven aan verandering’ en het deelthema

‘Professionele leergemeenschap’ (hoort bij thema ‘Kennis en

kwaliteitsontwikkeling’)

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
professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister
PO. Ze zijn als bronnen aangemerkt voor informeel leren
ten behoeve van de herregistratie.

r u b r i c e r i n g  o p  t h e m a’s  s r p o

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

PO? Ga naar www.avs.nl/cel/professionaliseringsthemas

av s - c o n g r e s  b r o n  vo o r
i n fo r m e e l  l e r e n

Het AVScongres 2016 geldt als

bron voor informeel leren bij alle

zeven professionaliseringsthe

ma’s van het Schoolleidersregister

PO. De programmainhoud sluit

hier gedeeltelijk bij aan.

www.avs.nl/congres2016

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het ontwikkelen

van professionele en persoonlijke kwaliteiten en het coachen van

collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie als sparring

partner en bent u in staat om op een concreet vraagstuk actie

onderzoek uit te voeren. De Leergang Middenkader is opgenomen

in het Lerarenregister (160 registeruren). Met het certificaat heeft

u toegang tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider

Basisbekwaam en/of Vakbekwaam.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunctdirecteuren, afdelings

leiders of u heeft de ambitie een dergelijke leidinggevende positie

te vervullen.

Startdatum: 13 januari 2016

Nog 1
plek vrij!
(serie 1)
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5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur Integraal
KindCentrum (IKC)

Biedt onder andere theorie, verdieping en intervisie omtrent het

sociale domein, de ontwikkeling van kinderen, het ontwerp van

een IKC, regelgeving/beheer en exploitatie, en veranderkunde.

Deelnemers bezoeken enkele IKC’s en maken een ondernemingsplan.

Na afloop hebben zij hun strategisch denken en handelen vergroot in

relatie tot de ontwikkeling en/of aansturing van een IKC en kunnen

een integraal curriculum ontwerpen. In samenwerking met S3.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs-

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 12 en 18 januari 2016

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

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

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

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

kwaliteitsontwikkeling’)

3 twee- en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Interim-management
Interim-manager zijn vergt specifieke kwaliteiten op het gebied van

inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als

integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van

groot belang. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel

met voldoende nabijheid om mensen te bewegen, is belangrijk.

Welke competenties hebben interim-managers nodig (de drie C’s)

om organisatieveranderingen aan te sturen?

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunct-directeuren en interim-managers die hun expertise willen

inzetten op dit vlak.

Startdatum: 21 januari 2016 (serie 1, vol), 31 maart 2016 (serie 2)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

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

ving’ en het deelthema ‘HR-beleid’ (hoort bij ‘Regie en Strategie’)

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet ken-

nen. Hoe? Door Ausbildung (vakopleiding) en Bildung (persoonlijke,

maatschappelijke en culturele vorming) te combineren. We kijken wat

we al aan bildung doen en hoe we meer handen en voeten kunnen

geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en profes-

sioneel handelen hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 15 en 16 januari 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

1 twee- en 7 eendaagsen (incl. terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met diverse doelgroepen en leeft

u in een glazen huis. Hoe organiseert u de communicatie van uw

school zo effectief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan

van de dag, maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt

versterken en hoe u mensen en middelen beter kunt inzetten. In

samenwerking met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdata: 26 en 27 januari 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van

de school’ (hoort bij het thema ‘Regie en Strategie’).

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw team

staan centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, creativiteit

en werkplezier. Hoe meet u het klimaat binnen uw team en bepaalt

u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daar-

bij uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 14 en 15 januari 2016 (serie 1, vol), 10 en 11 maart 2016

(serie 2)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

5 leergangen

Boeiend onderwijs in lerende
scholen

Hoogstaand onderwijs, daar heeft ieder kind recht op. Het bereiken

van goede resultaten met kinderen doet ertoe. Hoe maken we

van onze school een meer opbrengstgerichte school? Hoe zorgen

we voor lerende organisaties waarin voortdurend gewerkt wordt

aan het ontwikkelen van professioneel kapitaal? Hoe bereiden we

kinderen voor op het deelnemen aan een complexe samenleving?

In samenwerking met Natuurlijk leren.

Doelgroep: leidinggevenden/schoolleiders en middenkader

Leergangen en startdata: Opbrengstgericht leiderschap in een

lerende school – 10 december 2015, Bouwen aan een lerende school

– 22 januari 2016, Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken in een

lerende school – 28 januari 2016, Professioneel kapitaal en uplifting

leadership – 29 januari 2016, Theorie U in de school – 11 februari 2016
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1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op de functie van onderwijsbestuurder.

Doorlopend vindt reflectie plaats op uw persoonlijke waarden,

drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een

bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een bestuurlijk leider worden

en past het bij mij? Ook loopt u vier dagen mee met een

onderwijsbestuurder.

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren, cluster-

directeuren, meerscholendirecteuren en interim-managers

Startdata: 4 en 5 februari 2016

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen

in een organisatie die voortdurend verandert. Deelnemers leren

in een community of practice te handelen en met een herkenbare

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

toezicht en de medezeggenschap. Ook leren ze te dealen met

ogenschijnlijke tegenstellingen, verantwoord risico’s te nemen en

te reflecteren op hun eigen handelen. Een strategisch vraagstuk uit

de eigen organisatie staat centraal.

Doelgroep: bestuurlijk leidinggevenden (eindverantwoordelijken)

van een onderwijsorganisatie

Startdata: 21 en 22 januari 2016

Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

Leergang Professioneel bestuurder

Trainingen (een- en meerdaagsen), masterclasses,
coaching, mediation en lerende netwerken

opleidingen en leergangen avs centrum educ atief leiderschap

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Leergang Interim-management,
iets voor u?

Leergang Strategische
communicatie & PR

Leergang
Action Learning

Leergang Directeur Integraal
KindCentrum (IKC)

Leergang
Bildung voor schoolleiders

Leergang
Persoonlijk leiderschap

Aanbod via Natuurlijk leren

www.avs.nl/professionalisering
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voor: basisonderwijs, bso, kinderopvang

van: Livelife

wat: sport- en spelmaterialen

B3-Rugzak: Binnen Buiten
Bewegen

Bevat sport- en spelmaterialen voor kinderen en ouders om

samen actief te worden. Leerlingen nemen de rugzak twee

weken mee naar huis. Vervolgens rouleert deze door de klas/

school. Heeft een groot bereik en leidt tot enthousiasme onder

ouders, kinderen en schooldirecteuren. Bovendien kost het

leraren weinig tijd, omdat de activiteiten thuis plaatsvinden.

www.b3rugzak.nl

voor: basisscholen

van: Vogelbescherming Nederland

wat: gratis nestkasten en struiken

Vogelvriendelijke struiken en
nestkasten

Voor 42 scholen die een actieplan maken om hun schoolplein

vogelvriendelijker te maken. De Vogelbescherming helpt

scholen met een checklist en een opdracht voor groep 5 tot en

met 8. Eventueel met gratis advies over een groenere inrichting

van het schoolplein. Mogelijk gemaakt door donaties.

http://ntw.verderkijker.nu (opdrachten, Alles vogels welkom,

nr. 110)

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: basisonderwijs

van: Stichting Dream4Kids

wat: gratis digitaal lespakket

Traumatische gebeurtenissen
Een op de drie kinderen krijgt te maken met een traumatische

gebeurtenis. Via opdrachten, film- en/of verhaalfragmenten

leren kinderen gevoelens en emoties (h)erkennen en benoemen.

Ze maken kennis met het begrip trauma en leren wat dit kan

betekenen. Gaat ook dieper in op positieve aspecten, zoals

manieren waarop je elkaar blij kunt maken en wat je voor een

ander kunt betekenen. Aanvragen: info@dream4kids.nl of

tel. 073-6428890. Meer informatie: www.dream4kids.nl

voor: leerkrachten po

van: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en

Amateurkunst (LKCA)

waar: door het hele land

wat: cursus

Interne cultuurcoördinator
De cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor het cultuur-

plan en de coördinatie van cultuureducatie. Ongeveer

75 procent van de basisscholen heeft op dit moment een

cultuurcoördinator. De cursus, gegeven in samenwerking met

pabo’s en cultuurinstellingen, is erkend door het Lerarenregister

(50 registeruren). Geldt voor de bijscholingsmodules Erfgoed,

Cultuur in de Spiegel, Draagvlak, Filosoferen met kinderen,

Meervoudige intelligentie, Portfolio, Muziek, Dans en Drama.

www.lkca.nl/cultuurcoordinator

voor: belangstellenden

van: Operation Education en Tasty Green Lifestyle Experience

wat: documentaire

Het doel van onderwijs
Onderwijsfilm van het jaar 2015. Over de weg naar een

onderwijssysteem waarin iedereen tot volle bloei kan komen.

Wat is belangrijk om te leren? Gert Biesta en Claire Boonstra

bieden de context vanuit wetenschappelijk oogpunt en het

belang voor de samenleving. Jelmer Evers geeft zijn visie

als docent. Ook hoofdinspecteur Arnold Jonk en politica

Karin Straus komen voorbij, afgewisseld met uitspraken van

uiteenlopende Nederlanders over het waarom van onderwijs.

http://watishetdoelvanonderwijs.nl
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voor: allochtone en autochtone leerlingen vanaf groep 4

van: NT2-expert Josée Coenen, Bazalt

wat: publicatie

De bovenkamer: voor (tweede)
taal

Waarom is het wel ‘deze jongen’ maar niet ‘deze meisje’?

Voor anderstalige leerlingen zijn de ‘vanzelfsprekendheden’

in de taal helemaal niet zo vanzelfsprekend. ‘De bovenkamer:

een kleurrijke grammatica van het Nederlands’ biedt inzicht

in de Nederlandse taal. Uitgelegd met behulp van illustraties,

symbolen en kleuren. Te gebruiken naast iedere willekeurige

taalmethode en voorzien van . lerarenhandleiding. ISBN:

978-94-6118-207-4

voor: schoolleiders, leraren, ouders, andere stakeholders

van: Peter de Vries e.a.

wat: handboek

School in de samenleving
Laat zien dat het essentieel is dat scholen zich bewust

zijn van de (wereldwijde) samenleving waarin ze staan.

Een school kan zich niet meer isoleren en leraren kunnen

niet meer lesgeven buiten de maatschappelijke context om.

De Samenlevingsgerichte School van de 21e eeuw wordt

geïntroduceerd. Met theoretische achtergronden, handvatten,

praktijkvoorbeelden en een stappenplan. www.cps.nl/uitgeverij

voor: po en vo

van: ministerie OCW

wat: handreiking

Puberaal, lastig of
radicaliserend?

Een schoolgemeenschap maakt deel uit van de samenleving

en kan haar ogen niet sluiten voor wat er in die samenleving

gebeurt. Vandaag de dag is de kans op terroristische

aanslagen substantieel geworden. En iedereen heeft de

verantwoordelijkheid om ogen en oren open te houden

om de veiligheid te beschermen. Over de rol van het

onderwijs in de aanpak van radicalisering. Downloaden:

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/07/16/

puberaal-lastig-of-radicaliserend

voor: vluchtelingenkinderen en hun ouders, basisonderwijs

van: My Book Buddy i.s.m. Prima en Uitgeverij Unieboek/

Het Spectrum

wat: actie

Gratis woordenboek voor
vluchtelingenkinderen

Geef vluchtelingenkinderen een persoonlijk cadeau: een

prentenwoordenboek Nederlands en een werkschrift met

opdrachten en vertalingen in Engels en Arabisch. De vluchte-

lingenkinderen ontvangen dit materiaal in een rugzakje van

kinderen van nabijgelegen basisscholen. Na de kerstvakantie

volgen op AZC-scholen en in taalklassen complete leesboeken-

kasten. www.mybookbuddy.nl/acties/mijn-eerste-woordenboek

(zie ook Facebook)

voor: leraren

van: Zorg en Zekerheid

wat: gratis online tool

Social Shuffle
Husselt de klasopstelling aan de hand van een berekening

door elkaar. Vier keer per jaar krijgt iedereen een andere

plek. De tool zorgt ervoor dat kinderen in de buurt van zoveel

mogelijk verschillende klasgenootjes komen te zitten. Zo leert

iedereen elkaar beter kennen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen

dan aardiger worden voor elkaar. www.socialshuffle.nl

voor: schoolleiders, bouwcoördinatoren, afdelingsleiders,

anti-pest/veiligheidscoördinatoren, ib’ers, leraren, po en vo

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 13 januari (po), 21 januari (vo), 10 februari (po)

en 18 februari (vo)

waar: Regardz Eenhoorn, Amersfoort

wat: landelijke conferenties

Sociale veiligheid: op koers!
Wat kunt u doen om werk te maken van sociale veiligheid op

uw school, vanuit uw specifieke functie en taken? U wisselt van

gedachten met collega’s van andere scholen, wordt geïnspireerd

en krijgt handreikingen om sociale veiligheid (nog beter) toe te

passen. www.schoolenveiligheid.nl

45k ader prim air december 2015

928201-02_045_30-Nov-15_12:10:46_walter



– Advertorial –

Altijd leren op eigen niveau
met resultaat
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om
zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van
kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt
ontzorgd met een systeem dat inzicht en handelingsperspectief
biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn.

‘De resultaten
gaan omhoog’

‘De resultaten
zijn aanzienlijk
beter dan
vroeger’

‘Met Snappet kan ik kinderen
uitdagen om meer te oefenen en
hun grenzen te verleggen.’, zegt
Bianca Lamot, juf op basisschool
Willibrord in Bergschenhoek. ‘Dat
heeft op onze school geleid tot
betere leerresultaten. Wij hebben de
Cito-uitslagen vergeleken en zagen
in alle groepen met name voor
rekenen een enorme vooruitgang.’,
aldus Bianca. ‘Hoe dat komt?
Kinderen kunnen op de tablet veel
meer oefenstof verwerken dan
in hun werkboek. Dat geldt voor
rekenen, maar zeker ook voor
spelling. Meer oefening betekent
meer inslijping.’
Bron: www.snappet.org

Ron Kruis, schooldirecteur en
voorzitter van de werkgroep ICT
van De Borgesius Stichting, over
de Willibrordusschool: ‘De ene
groep 7 werkt met Snappet, de
andere groep 7 krijgt nog op de
oude manier les. Zij hebben ervoor
gekozen met die ene groep met
Snappet veel meer vakken te doen
dan alleen maar rekenen en taal. De
resultaten zijn aanzienlijk beter. Als
je dat afzet tegen de jaarlijkse Cito-
toets heeft de Willibrordusschool
zelfs een enorme sprong vooruit
gemaakt.’ De tendens dat leerlingen
over het algemeen beter presteren
is volgens Ron Kruis ook landelijk
merkbaar. De Borgesius Stichting
breidt digitaal onderwijs de
komende jaren uit over 18 scholen.
Bron: BN De Stem

‘Liever een tablet in de klas’
Snappet is het toverwoord, een schoolsysteem dat in razend tempo Nederland verovert.
Basisschool Het Speleon in Uden is een van de 1.200 scholen in Nederland die al ‘om’
is.’, aldus directeur Lambert van der Ven.
Bron: Brabants Dagblad

Wil je weten wat Snappet voor jouw school kan betekenen? Ga
dan naar onze website www.snappet.org of neem direct contact
met ons op via 088 999 0 411.
Wij adviseren jou en jouw school graag.

Connected Learning

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:21
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– Advertorial –

Altijd leren op eigen niveau
met resultaat
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om
zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van
kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt
ontzorgd met een systeem dat inzicht en handelingsperspectief
biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn.

‘De resultaten
gaan omhoog’

‘De resultaten
zijn aanzienlijk
beter dan
vroeger’

‘Met Snappet kan ik kinderen
uitdagen om meer te oefenen en
hun grenzen te verleggen.’, zegt
Bianca Lamot, juf op basisschool
Willibrord in Bergschenhoek. ‘Dat
heeft op onze school geleid tot
betere leerresultaten. Wij hebben de
Cito-uitslagen vergeleken en zagen
in alle groepen met name voor
rekenen een enorme vooruitgang.’,
aldus Bianca. ‘Hoe dat komt?
Kinderen kunnen op de tablet veel
meer oefenstof verwerken dan
in hun werkboek. Dat geldt voor
rekenen, maar zeker ook voor
spelling. Meer oefening betekent
meer inslijping.’
Bron: www.snappet.org

Ron Kruis, schooldirecteur en
voorzitter van de werkgroep ICT
van De Borgesius Stichting, over
de Willibrordusschool: ‘De ene
groep 7 werkt met Snappet, de
andere groep 7 krijgt nog op de
oude manier les. Zij hebben ervoor
gekozen met die ene groep met
Snappet veel meer vakken te doen
dan alleen maar rekenen en taal. De
resultaten zijn aanzienlijk beter. Als
je dat afzet tegen de jaarlijkse Cito-
toets heeft de Willibrordusschool
zelfs een enorme sprong vooruit
gemaakt.’ De tendens dat leerlingen
over het algemeen beter presteren
is volgens Ron Kruis ook landelijk
merkbaar. De Borgesius Stichting
breidt digitaal onderwijs de
komende jaren uit over 18 scholen.
Bron: BN De Stem

‘Liever een tablet in de klas’
Snappet is het toverwoord, een schoolsysteem dat in razend tempo Nederland verovert.
Basisschool Het Speleon in Uden is een van de 1.200 scholen in Nederland die al ‘om’
is.’, aldus directeur Lambert van der Ven.
Bron: Brabants Dagblad

Wil je weten wat Snappet voor jouw school kan betekenen? Ga
dan naar onze website www.snappet.org of neem direct contact
met ons op via 088 999 0 411.
Wij adviseren jou en jouw school graag.

Connected Learning

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-11-15   17:21

boekbespreking

Iedere leidinggevende, medewerker, bestuurder, HR-professional of student

kan met het boek ‘Op pad met mijn talenten’ van Paul ’t Mannetje aan de

slag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Elke verandering begint bij

jezelf. Wil je daarna met je team en organisatie op pad, dan vind je in deze

publicatie inspiratie en handvatten om daarin volgende stappen te zetten.

tekst roelf willemstein, avs

‘Je bent op je best als je doet wat je van

nature het beste doet. De meeste groei

zit in je sterke punten, niet in je tekorten.’

Organisaties waar medewerkers dagelijks

hun sterke punten kunnen inzetten, zijn

krachtiger en robuuster. De meeste organi-

saties focussen echter op het oppoetsen van

zwakke punten van medewerkers.

De opbouw van het boek van Paul

‘t Mannetje, dat juist wel uitgaat van groei

door talentontwikkeling, is helder. Het opent

met twee inleidende hoofdstukken (deel I)

over achtergronden, definities, de oorsprong

van onze talenten en het belang van een

‘sterke punten revolutie’. Deel II biedt een

uitgewerkt individueel ontwikkeltraject: de

noodzakelijke basis voor wie in team- en

organisatieverband aan de slag wil. Na een

beschrijving van het ontdekken en waar-

deren van talenten, sterke punten en het

ontwikkelen en benutten daarvan (inclusief

het slim omgaan met zwakke punten), komt

het ‘werkwiel’ aan de orde. Een overzicht

van je belangrijkste resultaatgebieden en

verantwoordelijkheden. Dat wordt gevolgd

door het in gesprek gaan over talenten en

het volhouden van de ingeslagen ontwik-

keling: de combinatie van talenten en flow

& job craften (manier waarop iemand zelf

zijn werk herdefinieert). De laatste twee

hoofdstukken van dit deel gaan in op talen-

ten, de logische niveaus (piramidemodel

met van boven naar beneden: visie, missie,

waarden en overtuigingen, kwaliteiten,

gedrag en omgeving) en de vraag of talenten

behulpzaam zijn of je juist van de regen in

de drup helpen. Het gebruik van het talen-

tengedachtegoed voor leiderschap, in teams

en organisaties, komt aan de orde in deel III.

het belang van een
‘sterke punten revolutie’

Het laatste deel (IV) bevat veel gestelde

vragen, antwoorden en bijlagen. Zoals een

verwijzing naar de talententest Strengths

Finder en een verslagformulier voor een

persoonlijk excellentiegesprek (anders dan

een POP- of functioneringsgesprek!).

Ieder hoofdstuk kent een verhalende ope-

ning, uitleg van de theorie en enkele model-

len, stap-voor-stap opdrachten, case stories,

pakkende quotes en ter afsluiting een vraag

voor de lezer. Enkele opvallende uitspraken:

‘Je bent geen talent, je hébt talenten en

talenten heeft iedereen’ en ‘Allrounders

bestaan niet: wel allround-duo’s en -teams’.

De publicatie van trainer/coach Paul

’t Mannetje is bijzonder; het enthousiasme

en de gedrevenheid spatten er vanaf.

De auteur neemt je op een prettig leesbare

manier mee op je eigen pad. ’t Mannetje

heeft op veel plekken, ook in het onderwijs,

zijn talentexpertise bewezen en brengt zijn

ervaringen als trainer/coach, leidinggevende

en leraar op een inspirerende manier samen.

Door zijn ervaringen weet hij hedendaagse

stromingen – positieve psychologie, waar-

derend onderzoeken, progressiegericht

werken, flow & job craften – te verbinden

tot praktisch toepasbare programma’s. Zijn

boek is een bijdrage aan de verschuiving

van ‘reparatiemanagement’ naar het

floreren van mensen, teams en organisaties.

Het biedt herkenbare voorbeelden van

individuen, groepen en instellingen die meer

talentgericht zijn gaan werken. Kortom:

een inspiratiebron die uitnodigt met jezelf

aan de slag te gaan en daarna met je team,

schoolorganisatie én leerlingen.

Het beschreven talentengedachtegoed

komt aan bod in de training Persoonlijk

leiderschap die ’t Mannetje & Co in

samenwerking met de AVS verzorgt.

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

’t Mannetje verzorgt

tijdens het AVS-congres

op 18 maart 2016 een

workshop (nr. 23)

‘Talentvol leiderschap’.

www.avs.nl/congres2016

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

Op pad met mijn talenten. Voor individuen, teams en	organisaties.

Ontdek, ontwikkel en benut je sterke punten, 2015, Paul ’t Mannetje,

Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, ISBN: 9789000348312

De AVS mag namens de uitgeverij

vijf boeken cadeau geven aan de

eerste vijf AVS-leden die via een

mailtje naar communicatie@avs.nl

reageren met de zin ‘Ik ga graag op

pad met mijn talenten’ (o.v.v. uw

lidmaatschapsnummer).
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Amsterdam Eindhoven  Groningen  Heerenveen  Hengelo Zwolle

directeur

CBS Het Stroomdal is een christelijke basisschool die
gehuisvest is in de Zwolse wijk Aa-landen Zuid. De school
maakt deel uit van onderwijsbestuur Vivente met 15
basisscholen in Zwolle. Met 170 leerlingen heeft de school
een belangrijke functie in de wijk. Samen met een groot
aantal partners vult CBS Het Stroomdal de rol in van
‘Brede School’. Er werkt een enthousiast en ervaren team
van 14 leerkrachten die met passie en expertise werken in
8 groepen. Belangrijkste speerpunten van de school zijn
opbrengstgericht lesgeven, rust en structuur brengen en
het contact met de wijk verder uitbreiden. Zie ook:
www.vivente.nu

Als directeur van Het Stroomdal bent u het gezicht van de
school in de wijk. U bent zichtbaar voor ouders, het team,
sociale partners, bewoners en u vertegenwoordigt het
bestuur in de MR. U heeft een aantal jaren ervaring als
schoolleider en daarin bewezen een duidelijk opbrengst-
gericht beleid te hebben neergezet. U weet daadkracht en
duidelijkheid te combineren met een flexibele, verbin-
dende manier van communiceren. U weet het team verder
te ontwikkelen, te inspireren en optimaal in te zetten. U
bent geregistreerd schoolleider en u onderschrijft de
christelijke identiteit van de school.

Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van referentienummer R1610. Voor meer informatie neemt u
contact op met kantoor Zwolle, dhr. T. Eijgenraam, 06 - 31 78 56 85. Het functieprofiel en de tijdsplanning vindt u op
onze website.
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Gezocht:
Locatiedirecteur Jenaplanschool

De Kring in Oegstgeest

Directeur Archipelschool De Sprong
in Koudekerke

Bevlogen verbinder Daltonschool
De Dorendal in Doorwerth

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

1000-21-4000-2341 AVS KP 2015-2016-3
1000-21-4000-2340 AVS KP 2015-2016-2
1000-21-4000-2339 AVS KP 2015-2016-1

Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

Altijd keuze bij
Foto Koch

1 Portret en puur 2

3

Portret, puur en close-up

Mini-shoot* traditioneel, meerdere pure opnames en close-up

*Vraag naar onze voorwaarden

www.fotokoch.nl 035	538	41	14	 info@fotokoch.nl Like	ons	op	facebook/fotokochschoolfotografie

School kiest
U weet wat de ouders op uw school willen en ook hoeveel tijd u aan de
schoolfoto’s kwijt wilt zijn. Bij Foto Koch kunnen scholen daarom kiezen uit drie
pakketten. Of u nu kiest voor pakket 1, 2 of 3, ons bezoek gaat niet ten koste
van de effectieve onderwijstijd.

Ouders kiezen
De ouders kiezen zelf in de webshop
een achtergrond (blue wash, grey
wash en wit) en zwart-wit of sepia
foto’s. Iedereen blij!

Zoals u weet willen ouders wat te kiezen hebben bij een schoolfotograaf.
De één wil een witte achtergrond, de ander een mini-fotoshoot.
Foto Koch komt nu met dé oplossing voor alle smaakverschillen.
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Uitgelicht
thema _ ‘Ze staan op scherp’
Straattaal in de gangen, machogedrag en grote ego’s,

intimidatie en bedreiging. Voor veel scholen is dit

dagelijkse kost. Met professionalisering proberen

schoolleiders en hun lerarenteams er iets aan te doen.

“Vervreemding en problemen in de identiteitscontructie

kunnen leiden tot straatcultuur of tot

radicalisering.” pagina 8

achtergrond _ Directeurencarrousel
Als je mobiliteit promoot, moet de directie het goede

voorbeeld geven. Bovendien heeft het een verfrissend

effect op de hele organisatie als je een aantal directeuren

van school laat wisselen. “Het genereert een hoop

beweging, op alle niveaus. Mensen gaan bewuster kijken

naar professionaliteit. Het heeft de onderlinge feedback

verscherpt.” pagina 26

actueel

///

Foto omslag: ///
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initiatief van
Week van het geld - 14 tot en met 18 maart 2016

weekvanhetgeld.nl

Leer uw leerlingen
omgaan met geld!

14 t/m 18 maart 2016

Geld verdienen

Geld uitgeven

Sparen

Keuzes maken

€ - €€
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