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thema _ Jeugdspecialist in de school
Verslaving, vechtscheiding, depressie of trauma. Een

greep uit de verschrikkingen waar sommige leerlingen

mee te maken krijgen. Hoe ga je hier als school mee om,

kun je preventief te werk gaan en waar ligt de grens?

“Doordat het Dynamisch Actie Team in de school

aanwezig is, zijn de lijntjes kort.” pagina 8

achtergrond _ Appen met ouders
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale

middelen in om met ouders te communiceren. Een app is

laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een

briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud

wordt vaker ververst, niet alleen door de ict’er.

pagina 26

interview _ Passie en talent centraal
Onderwijs biedt te weinig ruimte aan de passie en talenten

van leerlingen waardoor kinderen niet de volwassenen

worden die de wereld nodig heeft om te overleven, vindt de

Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef

Staes. “We moeten af van diploma’s als voornaamste doel.”

pagina 30

thema _ ‘We missen signalen’
Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermis

handeling neemt maar niet af. Staatssecretaris Van Rijn

(VWS) scherpt de meldcode aan. Veel scholen hebben

intussen weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt

voor kindermishandeling. “Met een goede terugkoppeling

kunnen we betere ondersteuning bieden.”
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Van vind- naar
werkplaats
Leerlingen brengen circa duizend uur per jaar op school door. De school is

nog altijd een vast kader, waar sociale en lerende netwerken een belangrijke

basis zijn. Langzaam vervaagt een aantal van deze vaste kaders. De school

is niet altijd meer het gebouw tussen vier muren waarbinnen alles zich

afspeelt. In toenemende mate, vooral door de mogelijkheden die ict en

globalisering bieden, wordt leren benaderd vanuit doorlopende leerlijnen

waarvan de invulling niet meer altijd plaats- of tijdgebonden is. Sociale

netwerken zijn niet alleen fysiek, maar ook virtueel steeds belangrijker in de

communicatie en persoonsvorming. Leren en ontwikkelen gebeurt 24/7 in

én buiten de school. Dat vraagt om nieuwe perspectieven.

School is en blijft in al haar breedheid een belangrijke plaats waar inzicht

kan worden verkregen in de leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen en

waar aandacht voor persoonlijke behoeften en persoonsvorming mogelijk

is. Een vindplaats, waar individuele aandachtspunten en tevens de impact

van en samenhang met de omgeving en thuissituatie duidelijk kunnen

worden. De combinatie van Passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg

maken de rol van de school als vindplaats steeds belangrijker. Dat geldt

ook voor de opvolging. In toenemende mate zien we hoe de school van

vindplaats naar werkplaats transformeert. Door structuren, plannen van

aanpak, communicatie en ketenbenadering steeds beter op elkaar af te

stemmen, ontstaat een netwerk rond de leerling waar het uitgangspunt

één-kind-één-plan steeds meer vorm krijgt. Dit betekent niet dat we er al

zijn. Zowel in de rol van vindplaats als die van werkplaats valt nog veel te

ontwikkelen. Ondanks alle bestaande inspanningen, krijgt nog niet ieder

kind wat het nodig heeft. De leidinggevenden zijn aan zet om de rol van

vind- en werkplaats blijvend te agenderen in de school.

De AVS wenst haar leden, partners en andere relaties

een voorspoedig 2017! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air januari 2017
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ketenbepaling wwz even buiten werking

Onderwijsbonden akkoord met
tijdelijke oplossing invallers
Om een oplossing te bieden voor de invalproblematiek in het basis- en speciaal
onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart
2017 de ketenbepaling van de Wet werk & zekerheid tijdelijk buiten werking te
stellen. Schoolbesturen kunnen in die griepgevoelige maanden bij onverwacht
ziekteverzuim tijdelijk meer kortdurende contracten afsluiten, zodat kinderen
niet naar huis gestuurd hoeven te worden.

De AVS, AOb, CNV Onderwijs,
FNV Overheid en FvOV bena-
drukken dat het om een tij-
delijke oplossing gaat en dat
het van groot belang is om in
de tussentijd met een structu-
rele oplossing te komen, die
een betere positie van inval-
lers waarborgt. Als er in de
cao voor 2018 géén nieuwe
afspraken zijn gemaakt, kan
deze tijdelijke regeling begin

dat jaar ook worden gebruikt.
Een meerderheid van de AVS-
leden is positief over deze
tijdelijke oplossing, blijkt uit
een ledenraadpleging.
De problemen komen voor
een groot deel voort uit een
groeiend tekort aan invallers.
Volgens schoolbestuurders
speelde de Wet werk en
zekerheid (Wwz) daar ook
een rol in.

In de cao was afgesproken
dat dit schooljaar ervaring
zou worden opgedaan met
de nieuwe afspraken die een
betere positie voor starters
nastreven met nieuwe con-
tractvormen. Deze bieden
scholen meer zekerheid op
invalgebied en geven inval-
lers zelf meer perspectief
en verbondenheid met een
school.
De afspraken worden in 2017
geëvalueerd. Nu de bonden
en de PO-Raad instemmen
met deze aanpak, kan er ver-
der worden gewerkt aan een
nadere aanpassing van het
vervangingsbeleid voor scho-
len en invallers. _

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/onderwijsbonden-
akkoordmettijdelijkeoplos-
singinvallers

nieuwe artikelen

CAO PO 2016-2017
aangepast
Als gevolg van de tijdelijke oplossing voor de
vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs,
zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO
2016-2017.

De oplossing is gevonden door nieuwe artikelen in de CAO PO
2016-2017 op te nemen, te weten artikel 3.5a en artikelen 4.6a1
en 4.6a2. Door het opnemen van deze artikelen is er formeel
sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. Deze cao is aange-
meld bij het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
en geldt vanaf 1 januari 2017. In de cao zijn ook enkele tekstu-
ele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd. _

De geactualiseerde versie van de CAO PO in boekvorm en in
pocketformaat is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/ons
aanbod (Publicaties)
De aangepaste versie van de CAO PO 2016-2017 is te down-
loaden via www.avs.nl/artikelen/caopo20162017aangepast

per 1 januari 2017

Beroepscommissie
funderend onderwijs
van start
In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben
de sociale partners afgesproken dat gedurende de loop-
tijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het
funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire
maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en
bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe
landelijke commissie is per 1 januari 2017 gestart.

Met de instelling van deze nieuwe commissie is er een einde
gekomen aan de bevoegdheid van de eerdere Commissies van
Beroep voor het primair en voortgezet onderwijs.
De ‘Commissie van beroep funderend onderwijs’ is onder-
gebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. _

Meer informatie: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/
commissie-van-beroep-funderend-onderwijs

2
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duurzame inzetbaarheid

Arbowet wijzigt per 1 juli 2017
Het – duurzaam – inzetbaar zijn wordt van steeds groter belang voor zowel werk
gevers als werknemers. Om hun betrokkenheid bij de bedrijfsgezondheidszorg te
vergroten, worden met ingang van 1 juli 2017 randvoorwaarden geschapen in de
arbeidsomstandigheden. De veranderingen hebben consequenties voor het con
tract met de bedrijfsarts/arbodienst en de rol van de preventiemedewerker.

De voorgenomen wetswijzi-
gingen dienen de volgende
doelen:

• Versterken van de positie
van de preventiemedewer-
ker en samenwerken met
de arbodienstverleners;

• Verduidelijken van
de adviserende rol
van de bedrijfsarts bij
verzuimbegeleiding;

• Het kunnen consulteren
van de bedrijfsarts;

• Ruimte voor professio-
nele beroepsuitoefening
door bedrijfsarts en
andere arbodienstver-
leners met taken uit de
arboregelgeving;

• Een verplicht basiscontract

arbodienstverlening met
minimumeisen;

• Meer mogelijkheden voor
handhaving op boven-
staande onderwerpen en
toezicht.

Bestaande contracten van
werkgevers met arbodiensten
die met ingang van 1 juli
2017 nog niet helemaal aan
de nieuwe verplichtingen
voldoen, kunnen nog een
jaar lang ongewijzigd blijven.
Daarna moet het contract
zijn aangepast aan de nieuwe
eisen.

Regelen
Om te voldoen aan de nieuwe
Arbowetgeving moeten
werkgever en GMR een aan-
tal zaken regelen, zoals het
aanpassen van het huidige
contract met de arbodienst-
verlener op de minimum-
eisen in het basiscontract.
Daarnaast dienen zij te
kijken naar bijvoorbeeld het
instemmingsrecht van de
GMR voor de keuze en positie
van de preventiemedewer-
ker, het organiseren van het
overleg tussen de verschil-
lende partijen, het (als GMR)
organiseren van het gesprek
met de bedrijfsarts en het
informeren van werknemers
over hun recht tot toegang
tot de bedrijfsarts (ook als ze
niet ziek zijn). _

Meer informatie:
www.avs.nl/artikelen/
arbowetwijzigtper1juli2017

toekomstige financiële situatie
blijft onzeker

Pensioenen niet omlaag
in 2017
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP.
Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkings
graad. De precieze dekkingsgraad is eind januari
bekend.

Ondanks dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is, blijft de
toekomstige financiële situatie onzeker. ABP-voorzitter Corien
Wortmann-Kool: “We moeten voorzichtig blijven. ABP kan de
pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen.
Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat eco-
nomische verwachtingen een lage rente en lagere rendemen-
ten laten zien.” _

voorjaar 2017 volgt uitwerking

Tegemoetkoming
vervangingskosten
schoolleiders
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top voor
het primair onderwijs op 8 oktober 2016 zegde staats
secretaris Dekker toe de komende jaren 40 miljoen uit
te trekken voor vervanging als schoolleiders zelf in de
collegebanken zitten. De definitieve uitwerking laat nog
even op zich wachten.

Naar verwachting zal voorjaar 2017 een nadere uitwerking van
de regeling volgen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling
een subsidieplafond van 4 miljoen euro hebben voor het
schooljaar 2017/2018. De looptijd van de regeling is vooralsnog
gesteld op vier jaar (2017-2022). _

3k ader prim air januari 2017
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duidelijke meerderheid

Tweede Kamer akkoord met
wetsvoorstel samenwerkingsschool
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van
samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen.

Een duidelijke meerderheid
stemde voor het wetsvoorstel
van Dekker, maar de christe-
lijke fracties stemden tegen.
Zij zijn bang voor een aantas-
ting van de positie van het
bijzonder onderwijs.

Enkele amendementen
rondom (de invloed van) de
verplichte identiteitscom-
missie werden verworpen.
Een amendement van SP’er
Jasper van Dijk om algemene
acceptatieplicht te koppelen

aan de formele samenwer-
kingsschool, haalde het
wel. Dit houdt in dat een
samenwerkingsschool geen
leerlingen mag weigeren,
zoals het bijzonder onderwijs
nu nog wel kan doen. Ook

een gewijzigd amendement
van Loes Ypma van de PvdA
werd aangenomen: gods-
dienstig en humanistisch
vormingsonderwijs (g/hvo)
moet mogelijk worden in
een samenwerkingsschool,
ook als het formeel geen
openbare school is. De wij-
ziging hangt samen met het
initiatiefwetsvoorstel van
onder anderen Ypma – dat
eveneens een meerderheid
behaalde – voor structurele
financiering van g/hvo in het
openbaar onderwijs. _

eindverslag sectorplan po

Samenwerken in
regionale transfercentra
loont
Door samenwerking in regionale transfercentra is
het voor werkgevers makkelijker om medewerkers
werkbehoud en werkzekerheid te bieden, blijkt uit
het eindverslag van het Sectorplan PO.

Daarnaast werkt het positief om veranderingen in wet- en
regelgeving gezamenlijk in de regio aan te pakken. Bijvoor-
beeld bij de inzet van flexibele vervangers en de relatie met de
ketenbepaling in de Wet werk & zekerheid. Een ander positief
effect is dat schoolleiders in hun taak worden ontzorgd om
tijdig vervanging te regelen.

Resultaten
De sectorplanperiode liep van april 2014 tot oktober 2016 en
de resultaten van de aanpak van arbeidsmarktknelpunten in
de po-sector staan nu op een rij: er zijn tien bovenbestuurlijke
samenwerkingsinitiatieven of regionale transfercentra (RTC’s)
in regio’s ontstaan, bijna driehonderd jonge leerkrachten zijn
aan een baan geholpen en minimaal 580 fte instroom in de
ww is voorkomen.
Via het sectorplan – een initiatief van de sociale partners
– konden besturen in het primair onderwijs onder andere
gebruikmaken van subsidie voor een RTC, mobiliteitstools en
de regeling Jong & Oud, waarbij een schoolbestuur 20 procent
van de loonkosten van een startende werkloze leerkracht ont-
vangt gedurende een jaar. _

bijdrage schoolgerelateerde uitgaven

Jeugdeducatiefonds
biedt financiële
hulp aan kind uit
minimagezin
Het Jeugdeducatiefonds dat medio december 2016
officieel van start ging, biedt financiële hulp aan
kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s)
financieel niet in staat zijn tot extra kosten of
noodzakelijk geachte ondersteuning voor educatie-
gerelateerde uitgaven.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan het
tegengaan van ongelijkheid. Harrie Postma, initiatiefnemer:
"Armoede kan ertoe leiden dat er bijvoorbeeld geen geld is om
uitstapjes te maken, de wereld te verkennen of voor bijles. Zo
kan armoede leiden tot een lager opleidingsniveau dan een
kind eigenlijk aan kan.”
In samenspraak met ouders en kinderen kan een professional
van een gecertificeerde basisschool een aanvraag indienen.
Na toetsing en het vastleggen van afspraken kan een kind
ondersteuning krijgen tot maximaal 1.000 euro per jaar voor
school/educatie-gerelateerde uitgaven. Het Jeugdeducatiefonds
is gestart op 17 scholen in Amsterdam (3), Leeuwarden (5),
Rotterdam (3), Den Haag (3) en Utrecht (3). _

Meer informatie: www.jeugdeducatiefonds.nl
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afschaffing per 1-1-2018 niet reëel

Bonden tegen overhaast afschaffen
aansluiting Vervangingsfonds
Het is de bedoeling van OCW en de sociale partners dat schoolbesturen in het
primair onderwijs op termijn eigen risicodrager worden in plaats van aangesloten
zijn bij het Vervangingsfonds. Over het moment waarop lopen de meningen
uiteen, maar 1 januari 2018 is onmogelijk als het aan de onderwijsbonden ligt.

De laatste jaren kan het
merendeel van de school-
besturen eigen risicodrager
worden wat betreft de ver-
vangingskosten. Zij krijgen
hiervoor bepaalde financiële
ruimte en kunnen daarvoor
geen beroep meer doen op het
Vervangingsfonds. Voor onder-
steuning en advisering op het
gebied van arbeidsomstandig-
heden en bedrijfsgezondheids-
zorg wel. Een aanzienlijk deel
van de schoolbesturen dat
voor eigen risicodragerschap
kan kiezen, maakt overigens
(nog) geen gebruik van deze
mogelijkheid.

Meer tijd
De onderwijsbonden, waar-
onder de AVS, willen dat alle
schoolbesturen zich zodanig
kunnen professionaliseren
dat ze het eigen risicodrager-
schap en de bijbehorende
verantwoordelijkheid aan-
kunnen. Indien nodig met
behulp van krachtige en
niet-vrijblijvende onder-
steuning. Ook willen de
bonden dat schoolbesturen
daar de tijd voor krijgen,
omdat zij denken dat over-
haaste afschaffing van (de
verplichte aansluiting bij)
het Vervangingsfonds een

aantal schoolbesturen in
ernstige (financiële) proble-
men zal brengen. Hierover
wordt overleg gevoerd met
de PO-Raad en OCW. Die zijn
van mening dat een aan-
tal schoolbesturen ‘niet in
beweging komt’ als er geen
concrete en dwingende eind-
datum is (1-1-2018) waarop de
relatieve veiligheid van het
fonds verdwijnt. Er wordt uit-
gegaan van de verwachting
dat een scherp tijdspad tot
proactiviteit leidt. Volgens de
bonden kan dit echter ook
betekenen dat schoolbestu-
ren onvoldoende voorbereid

in het diepe worden gegooid.
Zij vinden het nog te vroeg
voor het prikken van een
datum. Wel is er overeen-
stemming over het voorne-
men dat op enig moment de
sector er klaar voor moet zijn
om zonder het fonds zelfstan-
dig de risico’s te dragen voor
de kosten en inrichting van
vervanging. Ook is duidelijk
dat daarvoor een aanzienlijk
aantal schoolbesturen
nog flink wat werk moet
verzetten.

Omdat de gesprekken nog
gaande zijn, is het onmoge-
lijk dat de verplichte aan-
sluiting per 1 januari 2018
al verdwijnt. Daarvoor moet
namelijk de wet gewijzigd
worden en dat duurt een tot
twee jaar. Ook moet het kabi-
net daarover nog beslissen.
Het is zeer onwaarschijnlijk
dat het huidige kabinet dat
nog gaat doen. _

eerst verplicht overleg met samenwerkingsverband

Strengere voorwaarden vrijstelling
leerplicht
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problemen
vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het
samenwerkingsverband in de regio. Staatssecretaris Dekker gaat deze
verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.

Doel is dat meer kinderen
met een psychische of fysieke
beperking alsnog een vorm
van onderwijs aangeboden
krijgen. In een aantal regio’s
wordt al vrijwillig overleg
gevoerd met de samenwer-
kingsverbanden. Dan wordt
bij elk kind dat een vrijstel-
ling aanvraagt nauwkeurig

gekeken of er echt geen
mogelijkheden zijn om naar
school te gaan. Dekker gaat
ook samen met het minis-
terie van VWS aan de slag
om de kennis over de onder-
wijsmogelijkheden – zoals
lessen (deels) thuis volgen
of in een klein klasje – bij
artsen te vergroten om een

goede inschatting te kunnen
maken.

Stijging vrijstellingen
De afgelopen jaren krijgen
steeds meer leerlingen een
vrijstelling op grond van arti-
kel 5a van de Leerplichtwet,
dat ervoor zorgt dat kinderen
met een zware lichamelijke

of psychische beperking niet
naar school hoeven. In vijf
jaar was een stijging te zien
van meer dan 75 procent
(van 3.100 in schooljaar
2010/2011 tot ruim 5.500 in
2015/2016).
Dekker is bezorgd over de
stijging van de vrijstellingen
en riep alle gemeenten eer-
der al op om deze nog eens
goed te bekijken. Dat gebeurt
op veel plaatsen, waardoor
een deel van de toename
ook te verklaren is door de
betere registratie. Voor zwaar
gehandicapte kinderen in
een zorginstelling hoeven
gemeenten geen onderwijs-
aanbod te doen. _
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actueel

visierapport

Nieuw perspectief op intern onderwijstoezicht
In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker,
wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. De school
wordt benaderd als waardegemeenschap en de Raad van Toezicht bewaakt vooral de inhoudelijke richting en
identiteit in een omgeving met steeds meer stakeholders en samenwerkingspartners.

Het rapport is op verzoek
de Vereniging van Toezicht-
houders in Onderwijsinstel-
lingen (VTOI) opgesteld door
een commissie onder leiding
van Hans Boutellier. Tegen
de achtergrond van actuele
maatschappelijke ontwik-
kelingen zoals digitalisering,
verkleuring en vernetwer-
king, kiest de commissie-
Boutellier in het visierapport
voor een principieel ander
perspectief op toezichthou-
den in onderwijsinstellingen.
De commissie benadert de
school als waardegemeen-
schap, die zich kenmerkt

door gedeelde waarden, een
specifieke identiteit en een
inhoudelijke richting. De
Raad van Toezicht dient er
met name voor te zorgen
dat die inhoudelijke richting
wordt bepaald en ziet toe op
de kwaliteit van een meer-
stemmige discussie hierover.
De raad denkt daarbij actief
mee en streeft naar inhou-
delijke impulsen vanuit
een breed maatschappelijk
perspectief.
Vanuit haar eigen identiteits-
bepaling opereert de school
binnen een breed netwerk
van instanties en personen.

Scholen functioneren steeds
nadrukkelijker binnen een
netwerkstructuur. Er zijn
steeds meer stakeholders
en samenwerkingspartners
met eigen verwachtingen en
eisen. De Raad van Toezicht
zorgt ervoor dat zij structu-
reel zicht heeft op de school-
omgeving, onderhoudt
relaties met relevante derde
partijen en betrekt informa-
tie uit de omgeving.

Volgens de commissie-
Boutellier ziet de Raad van
Toezicht dus niet alleen
toe op de integriteit van

de bedrijfsvoering en de
kwaliteit van het onderwijs,
maar inspireert deze ook de
vormgeving van de school
als waardegemeenschap.
De raad draagt zorg voor
een diverse samenstelling,
gegeven de specifieke school-
omgeving. Minister Busse-
maker in een reactie: “Het
visierapport is een inspiratie
voor de reflectie van de Raad
van Toezicht op zijn rol en
taak.”

Meer informatie: www.vtoi.nl

kinderrechtentour en -monitor

Kinderen ervaren te hoge werkdruk
Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze
meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit blijkt uit de
Kinderrechtentour van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Kalverboer wil nader onder-
zoeken waar het probleem
van de hoge werkdruk nu
precies zit en dit agenderen
bij politici, beleidsmakers
en professionals in het
onderwijs. Ook blijkt uit
de resultaten van de tour
dat kinderen en jongeren
echte aandacht van de men-
sen om hen heen willen.
Zo zouden professionals
vaak een gebrek aan tijd

of interesse hebben, een te
grote focus op wat er in een
dossier staat of kinderen en
jongeren niet op hun niveau
aanspreken.
De Kinderombudsvrouw
sprak met honderden Neder-
landse kinderen en jonge-
ren over wat zij belangrijk
vinden. Ook Bonaire, Saba
en Sint Eustatius werden
bezocht. Meer dan 2.000 kin-
deren vulden een vragenlijst

in. Daaruit blijkt dat de
meeste kinderen opgroeien
in een fijne omgeving en
zich prettig voelen. Ze geven
hun leven gemiddeld een
7,4. Tien procent van de
kinderen geeft hun leven
een onvoldoende. Dit zijn
kinderen die te maken heb-
ben met problemen thuis,
jeugdhulp, een scheiding of
(lichte) armoede.

Tien zorgpunten
De Kinderombudsvrouw pre-
senteerde medio december
2016 ook de vijfde Kinder-
rechtenmonitor. Opnieuw
zijn veranderingen in wet-
geving en beleid in kaart
gebracht is bekeken en in
hoeverre voorzieningen voor
kinderen voldoen aan de
eisen uit het Kinderrechten-
verdrag. De tien benoemde
zorgpunten daarin gaan
onder andere over de toegang
tot jeugdhulp en onderwijs,
de aanpak van armoede en
het onvoldoende horen van
kinderen. _

Meer informatie:
www.kinderombudsman.nl
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Over het thema

Onderwijsprofessionals zien leerlingen – en
ouders – bijna dagelijks en hebben ook een
signaleringsfunctie als het gaat om (maat
schappelijke) problemen. Een op de negen
kinderen uit groep 7 en 8 heeft helaas al
meerdere ingrijpende gebeurtenissen mee
gemaakt, blijkt uit onderzoek. Een school is
echter geen zorginstelling en heeft de exper
tise van ketenpartners nodig om preventief of
handelend op te treden. Kader Primair nam
een kijkje bij enkele preventieprojecten waar
bij jeugdzorgspecialisten nauw verbonden
zijn met scholen. “De specialist is geen num
mer op afstand meer, maar heeft een gezicht
gekregen.”
Wanneer we inzoomen op kindermishande
ling en huiselijk geweld, blijkt dat het
vertrouwen dat het onderwijs heeft in de
professionele partners rondom de melding
minimaal is. Er wordt weinig teruggekoppeld
en gemonitord; er is dus nog een wereld te
winnen in de samenwerking en afstemming.
Tegelijkertijd zien scholen lang niet alles
en wordt de meldcode aangescherpt. Een
schoolleider: “Je moet het lef hebben om
door te pakken en veiligheid boven privacy
of klachten van ouders te stellen.”
Ouders vormen ook een belangrijke
factor bij kansenongelijkheid. Den Haag
lanceerde afgelopen najaar een actieplan
en alliantie. Het veld reageert: “Het is goed
dat er aandacht is voor de begeleiding van
laagopgeleide ouders.” Er is ook kritiek,
bijvoorbeeld op de financiële ruimte en het
geluid van bovenaf. “Het eigenaarschap
voor verbetering en ontwikkeling moet in
de school en de wijk liggen.” Gelukkig zijn
er diverse ‘speedbootjes’ die voor de tanker
uit pionieren met wijkverbinding en locatie
plannen op basis van de schoolpopulatie.

thema _ school al s vindpl a ats

jeugdzorg a l s  s c h a kel  in  s c hool

Verslaving, vechtscheiding, depressie

of trauma. Het is een greep uit de

verschrikkingen waar sommige leerlingen mee

te maken krijgen. Hoe ga je hier als school

mee om, kun je preventief te werk gaan en

waar ligt de grens qua verantwoordelijkheid?

tekst daniëlla van ’t erve

houden niet op bij de voordeur’
‘Problemen
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jeugdzorg a l s  s c h a kel  in  s c hool

‘Scholen moeten kinderen helpen met problemen thuis’,
kopte dagblad Trouw naar aanleiding van recent onder-
zoek van TNO en Augeo waaruit blijkt dat een op de
negen kinderen uit groep 7 en 8 meerdere ingrijpende
gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals echtscheiding,
verwaarlozing of mishandeling. Een belangrijke onder-
steunende rol ziet de Kinderombudsvrouw dan ook weg-
gelegd voor het onderwijs. De school is de enige plek
waar kinderen langere tijd doorbrengen én waar de over-
heid invloed op heeft. Logisch dus dat bij maatschappe-
lijke problemen al snel naar het onderwijs als reddende
instantie wordt gekeken. ‘Alle problemen komen op
kindervoetjes de school binnen’, zei Tineke Netelenbos,
oud-staatssecretaris van Onderwijs, in 1995 al. Er zijn
grote verschillen in hoe scholen hun maatschappelijke

houden niet op bij de voordeur’
opdracht vervullen. Waar op de ene school de kinderen
eerst samen ontbijten, zet een andere school in op meer
bewegen of onderdak bieden aan de hulpverlening. En er
zijn scholen die de grens strikt trekken bij het bieden van
goed onderwijs en verder de boot afhouden. “Maar pro-
blemen houden niet op bij de voordeur van de school”,
reageert Marinus Giesing, coördinator leerlingzorg van
CSG Comenius in Leeuwarden, een brede scholenge-
meenschap met bijna 3.000 leerlingen. “Een leerling kan
niet goed functioneren als hij niet lekker in zijn vel zit,
daar zul je als school hoe dan ook iets mee moeten.”

Preventief en snel Giesing is voorzitter van de
stuurgroep die in 2013 het initiatief nam tot de pilot
‘School als Vindplaats’. In aanloop naar de Transitie

‘Problemen
Foto: Martijn Schinkel
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de school uiteindelijk leerplicht in als
een leerling te vaak verzuimde, maar
met sanctioneren alleen los je niets
op.”
De werkwijze wordt nu op vijf loca-
ties van drie vo-scholen in Leeuwar-
den ingevoerd. “Hopelijk volgen
ook alle andere locaties nog”, zegt
Giesing. “Een team kost 30.000 euro
per jaar en als school kunnen we dat
niet zelf betalen. Er zit bovendien een
grens aan wat we investeren. Alles
wat we doen, zoals signaleren en
overleggen, sluit aan bij onze taak om
goed onderwijs te geven.”

Geen nummer In Nijmegen
draait een preventieproject onder
dezelfde naam op bijna alle basis-
scholen, een klein aantal vo-scholen
en een mbo-instelling. Afhankelijk

van de vraag wordt een jeugdspecialist als contactper-
soon voor vier tot acht uur per week aan de school
verbonden. Deze helpt met preventieve signalering van
problemen bij leerlingen, kan zelf hulp bieden door
meekijken, een training houden voor een kind of advies
geven tot gesprekken met ouders. Als er meer nodig is,
zorgt de professional voor de verwijzing. “Hoe scholen
het aanbod inzetten is heel divers”, vertelt projectleider
Chris Raaijmakers, gedragswetenschapper bij jeugdinstel-
ling Entrea. “De ervaringen zijn positief, juist omdat het
maatwerk is en de lijnen kort zijn. De specialist is geen
nummer op afstand meer, maar heeft een gezicht gekre-
gen. Het lukt daardoor bijvoorbeeld beter om kinderen
uit migranten- of multiprobleemgezinnen te bereiken.”
Door de lage drempel wordt de specialist eerder ingescha-
keld om mee te kijken en wordt een hulpvraag eerder
gesignaleerd. Dat kan voorkomen dat problemen verer-
geren en complexere en dus duurdere zorg nodig is. “Van
de 387 casussen tot nu toe kunnen we globaal vaststel-
len dat het aantal doorverwijzingen met beschikking is
gedaald van 30 naar 10 procent”, aldus Raaijmakers.

Lage drempel Basisschool de Akker in Nijmegen zag
de toevoeging van een jeugdspecialist als kans. De school
biedt eens in de zoveel tijd ook al onderdak aan een
schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk wer-
ker. “Hierdoor krijgen we nog meer mogelijkheden om
kinderen verder te helpen”, verklaart directeur Jeroen
Claassen. “Ik ben positief over de inzet en kwaliteit van
de jeugdspecialist. Het grote voordeel is dat ze een vaste
dag in de week in school is, dat zorgt voor een lage drem-
pel, zowel voor leerkrachten als ouders.”
“Het is praktisch gezien wel eens zoeken naar ruimte”,
vult intern begeleider Madelon Bonnes aan. “Ik offer
graag mijn kamer op als dat een keer nodig is, want daar

Jeugdzorg, waardoor sinds 2015 de gemeente verant-
woordelijk is voor deze zorg, dachten betrokken partijen
na over een goed systeem dat preventief en snel werkt.
In de School als Vindplaats vormen jongerenwerkers
en jeugdverpleegkundigen samen een Dynamisch Actie
Team (DAT) dat vijf uur per week op school aanwezig is.
Het team is een aanvulling op de bestaande ondersteu-
ningsstructuur. Eén keer per week overleggen de onder-
en bovenbouwcoördinatoren met het DAT-team over
mogelijke inzet en de voortgang. In aanmerking komen
leerlingen met problemen waar de school geen grip op
krijgt en die zich voordoen op school, thuis of in de vrije
tijd. “Doordat het team in de school aanwezig is, zijn de
lijntjes kort, waardoor er snel een actie kan volgen”, legt
Giesing uit. “De teamleden beslissen zelf wie een casus
oppakt. In contact met de leerling en zijn ouders probe-
ren ze weer greep te krijgen op het functioneren. Als er
andere expertise of hulp nodig is, kunnen zij dit snel in
gang zetten door hun relatie met het wijkteam.”

Onmachtig De pilot duurde twee jaar en bleek een
succes, vertelt Giesing. “DAT-functionarissen hebben
een meer onafhankelijke positie in de school, wat heel
goed uitpakt. Leerlingen voelen zich serieus genomen en
ouders zijn positief omdat er gericht hulp is voor proble-
men waar ze zelf soms onmachtig zijn. Het grote voor-
deel is dat we er veel sneller bij zijn. Voorheen schakelde

In het Nijmeegse preventieproject School als Vindplaats wordt een jeugdspecialist verbonden aan de
school. Foto: Martijn Schinkel

‘e e n  l e e r l i n g  k a n  n i e t  g o e d
f u n c t i o n e r e n  a l s  h i j  n i e t  l e k k e r  i n
z i j n  v e l  z i t .  d a a r  z u l  j e  a l s  s c h o o l
h o e  d a n  o o k  i e t s  m e e  m o e t e n ’
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mag het niet van afhangen. Het bevalt heel goed. Wat
ik prettig vind, is dat de jeugdspecialist zelf leerlingen
kan begeleiden, bijvoorbeeld als een kind weinig zelfver-
trouwen heeft. Ze kan vervolgens snel doorverwijzen als
dat nodig is en daarmee weet ik dat leerlingen op tijd de
juiste zorg krijgen.”
Waar de school wel tegenaan loopt, is de privacy. School-
leider Claassen: “Zowel bij maatschappelijk werk als
jeugdzorg worden gegevens maar minimaal gedeeld. Ze
laten de terugkoppeling vaak aan ouders zelf over, maar
dat gebeurt soms niet. Ik vind dat organisaties juist in het
belang van het kind transparanter mogen zijn, natuur-
lijk met medeweten van ouders en bij voorkeur in een
gesprek met alle betrokkenen.” Ib’er Bonnes vult aan:
“Het is heel prettig dat de specialist dit kan oppakken en
in de gaten houdt. Het gaat ons erom dat we weten dat
het kind de hulp krijgt die nodig is.”

Eigen kleur Stedelijke Scholengemeenschap
Nijmegen, een jenaplanschool met 1.350 leerlingen,
maakt ook gebruik van het preventieproject School
als Vindplaats. “De titel doet vermoeden dat je er als
school een taak bij krijgt”, vertelt rector Marcel Janssen.
“Daar zijn we huiverig voor, want onze core business is
het geven van onderwijs. Dat we zelf kunnen aange-
ven waar we behoefte aan hebben, vind ik een heel
goede zaak. Onderwijs heeft een maatschappelijke

verantwoordelijkheid, maar het is aan de scholen zelf om
hierin een eigen kleur te kiezen. Als je bepaalde zorg gaat
opleggen, schiet je het doel voorbij.”
“Op zich hebben we ons zorgsysteem op orde”, vult
zorgcoördinator Siepie Bijlsma aan. “Maar we zagen dat
met de Transitie Jeugdzorg de hulpverlening versnip-
perd raakte over zo’n vijftig sociale wijkteams. Waar we
voorheen te maken hadden met één bureau jeugdzorg,
moesten we nu shoppen om de beste zorg voor een leer-
ling te krijgen. Dat met de School als Vindplaats hiervoor
één contactpersoon is gekomen, is een verademing. We
zijn nog maar een paar maanden bezig, maar het bevalt
tot nu toe heel erg goed.”

Psycholoog De psycholoog die de school kreeg
toegewezen, heeft ervaring met jongeren, is gespeciali-
seerd in het begeleiden van gezinnen en kent de goede
verwijsroutes. Hij doet de eerste screening bij de kinderen
waarvan de mentor problemen vermoedt en begeleidt
indien nodig de doorverwijzing. Binnenkort organiseert
hij bovendien een training voor ouders over omgaan met
pubers. “Als kinderen in de puberteit komen, voelen
ouders zich soms handelingsverlegen”, vertelt rector
Janssen. “Dat de specialist dit met een training probeert
aan te pakken, kan problemen helpen voorkomen.”
De grens ligt bij het bieden van zorg in de school, vindt
hij. “We zijn geen zorginstelling, we geven onderwijs.
Hulpverlening hoort buiten de school.” Zorgcoördinator
Bijlsma: “Het is voor kinderen ook prettiger dat ze met
problemen ergens anders heen gaan. Onderwijs moet
bovenal een veilige plek voor ze blijven.”
De inzet van een jeugdspecialist is volgens hen een aanra-
der en een mooie aanvulling op het bestaande zorgteam.
“Maar preventie start bij kinderen die zich gehoord en
gezien voelen”, benadrukt Janssen. “De mentor is de spil

in de hele organisatie. Als het peda-
gogisch-didactisch klimaat niet op
orde is, waardoor je problemen niet
snel kunt signaleren, heeft de inzet
van een jeugdspecialist weinig zin.” _

thema _ school al s vindpl a ats

“Groot voordeel is dat de specialist een vaste dag in de week in school is, dat zorgt voor een lage
drempel.”

‘a l s  j e  b e pa a l d e  z o r g  g a at
o p l e g g e n ,  s c h i e t  j e  h e t  d o e l
vo o r b i j ’

Meer weten?
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft

in de brochure ‘Verkenning verbinding

onderwijs en JGZ/SMW’ in kaart gebracht

hoe onderwijs, jeugdgezondheidszorg,

schoolmaatschappelijk werk en

gemeenten (kunnen) samenwerken

en wat hierin succesfactoren zijn.

Downloaden: www.passendonderwijs.nl

of www.nji.nl/publicaties
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a a n s c h er pen  m el d co d e  m o e t  k in d er m i s h a n d el in g  t eru g d r in g en

Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling neemt maar niet af. Door

het melden van een vermoeden te verplichten, hoopt staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat

mishandeling sneller in beeld komt, eerder stopt en de kans op herhaling verkleint. Veel scholen

hebben intussen weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling.

tekst irene hemels

‘We zíen
onvoldoende’

thema _ school al s vindpl a ats
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a a n s c h er pen  m el d co d e  m o e t  k in d er m i s h a n d el in g  t eru g d r in g en Jaarlijks zijn 119.000 kinderen het slachtoffer van kinder-
mishandeling. Dat aantal is al jaren onverminderd hoog.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die
sinds 1 juli 2013 van kracht is heeft daar niets aan veran-
derd. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) gaat de meldcode daarom
aanscherpen. Leraren en andere professionals die dicht
bij het kind staan moeten straks een vermoeden van ern-
stige mishandeling melden bij Veilig Thuis, sinds 2015
het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Deze kan dan een veiligheidstoets uitvoe-
ren. Doordat het advies- en meldpunt ook vermoedens
vastlegt en niet alleen echte meldingen, kan bij (nieuwe)
meldingen de voorgeschiedenis worden meegewogen.

Op de radar Niko Persoon, bestuursvoorzitter
van Zaan Primair, is voormalig lid van de Taskforce
Kindermishandeling en seksueel misbruik. Deze
is eind 2016 overgegaan in de Beweging tegen
Kindermishandeling, waar ook de AVS in vertegenwoor-
digd is (zie kader pagina 14). Persoon vindt de aanscher-
ping een eerste stap in de goede richting. “In het huidige
systeem kan het zijn dat er sprake is van kindermishan-

deling, terwijl het niet bekend
is bij Veilig Thuis omdat je nu
bij stap vijf in de meldcode
kunt kiezen tussen zelf hulp
organiseren of melden. Door
een verplichte melding bij stap
twee komen alle kinderen op
de radar. Daarmee is mishan-
deling nog niet opgelost, maar
is wel voldaan aan een belang-
rijke voorwaarde. Pas als je
huiselijk geweld en mishande-
ling in beeld hebt, kun je ver-
dere stappen ondernemen.”
Persoon verwacht dat de
aanscherping leidt tot meer
meldingen. “Het percentage
afkomstig van scholen ligt tus-
sen de 5 en 10 procent. Dat is
heel laag. We moeten daarbij
wel bedenken dat daar waar

goed wordt samengewerkt met sociale (wijk)teams of
jeugdzorg het zo kan zijn dat deze organisaties melden
in plaats van de school. Neemt niet weg dat we onszelf in
het onderwijs nog wel kunnen versterken als het gaat om
signaleren. We zíen onvoldoende. Scholen signaleren één
op de vijf gevallen van kindermishandeling; we missen
dus de signalen van vier van de vijf kinderen.”

Relatie met ouders Babs Schipper, schoolleider van
obs de Delta in Assendelft (onderdeel van Zaan Primair)
wil best geloven dat scholen meer moeten signaleren en
melden. “Over het algemeen denk ik dat het bij ons wel >

op orde is. Soms is er wel een dilemma. Je wilt altijd ook
in verbinding blijven met ouders. Als het noodzakelijk
is doen we een melding, dan zijn we niet helpend door
op de relatie met ouders te blijven zitten. Ik vind het
heel goed als er dossiers worden aangelegd om een ver-
haal op te kunnen bouwen.”

Schipper benadrukt
de rol van de school-
leider. “De directeur
is de drijvende kracht
als het gaat om de vei-
ligheid van kinderen.
Leerkrachten zijn de
hele dag druk met de
klas. Zij signaleren
veel, maar het is de
schoolleider die het
lef moet hebben om
door te pakken en vei-
ligheid boven privacy
te stellen of boven
klachten van ouders
die op je af kunnen
komen.”

Terugkoppeling Schipper legt de vinger op nog een
andere zere plek: het gebrek aan terugkoppeling naar
de school door Veilig Thuis en dat het soms lang duurt
voordat er iets gebeurt na een melding. “Na een melding
horen we meestal niets meer, terwijl Veilig Thuis ver-
plicht is om een terugkoppeling te doen naar de melder.
Als we zelf nabellen krijgen we te horen dat vanwege
privacyoverwegingen geen informatie kan worden ver-
strekt of dat het onderzoek is afgerond. De school blijft
dan zitten met niks. Je maakt je zorgen en weet niet
zeker of er wat wordt gedaan. Met een goede terugkop-
peling worden leer- en gedragsstoornissen verklaarbaar,

maar kunnen we ook simpelweg betere ondersteuning
bieden. Het is ook gek dat nader onderzoek plaatsvindt
zonder met de school te spreken. We hebben waardevol-
le informatie waar niets mee gedaan wordt. We zijn geen
zorgverleners, maar wel professionals in de omgang met
kinderen. Ik snap dat scholen soms niet meer melden
omdat ze denken dat het geen zin heeft, maar goedkeu-
ren doe ik dat natuurlijk niet.”

‘s c h o l e n  s i g n a l e r e n  é é n  o p
d e  v i j f  g e va l l e n  va n  k i n d e r
m i s h a n d e l i n g ;  w e  m i s s e n  d u s
d e  s i g n a l e n  va n  v i e r  va n  d e  v i j f
k i n d e r e n ’

Schoolbestuurder en voormalig lid
van de Taskforce Kindermishandeling
en seksueel misbruik Niko Persoon:
“Door een verplichte melding bij
stap twee van de meldcode komen
alle kinderen op de radar.”

Schoolleider Babs Schipper van
obs de Delta in Assendelft: “Na een
melding horen we meestal niets
meer.”

13k ader prim air januari 2017
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keurig en geordend opgelost kan worden. De zorg rond
het kind werkt vaak als een scrum, met veel mensen die
betrokken zijn en samenwerken aan het behalen van een
doel. Dat lijkt altijd wat rommelig.”
De transitie van de jeugdzorg was in het licht van preven-

tie van kindermishan-
deling een goede stap,
benadrukken zowel
Roeters als Persoon.
“Veiligheid dichtbij
organiseren is een kans,
omdat de gemeente
dicht bij de burger staat
en beter weet wat er
speelt. Gemeentes moe-
ten wel nadrukkelijker
dan nu de vinger aan
de pols houden bij de
kwaliteit van hulpverle-
ning.” Een rapport van
de Kinderombudsman
uit januari 2016 signa-
leert echter dat door de

decentralisatie en de nieuwe Veilig Thuis-organisaties de
korte lijnen die er vóór 2015 veelal waren weer opnieuw
moesten worden opgebouwd.
Op 1 januari 2018 moet het onderwijs – net als andere
beroepssectoren – een veldnorm opstellen die omschrijft
bij welke aard en ernst van kindermishandeling melden
bij Veilig Thuis verplicht wordt. Roeters denkt dat hier-
mee de bewustwording een boost krijgt. “Kindermisbruik
is een veelkoppig monster. Het is niet eenvoudig of een-
malig. Het gaat erom dat we het onder ogen durven zien
en niet wegkijken. De ontwikkeling van een veldnorm
gaat gepaard met discussie over wat kindermishandeling
is en wanneer het meldenswaardig is.”

Wispelturige praktijk In Zaanstad gaan ze binnen-
kort good practices met elkaar bespreken om de samen-
werking en afstemming tussen de betrokken partijen te
verbeteren. Schipper van obs de Delta: “Organisatorisch
is het best goed geregeld. Jeugdteams, wijkteams en
scholen werken nauw samen en toch is de praktijk wis-
pelturig. Onlangs zijn we met z’n allen om de tafel gaan
zitten, ook met Veilig Thuis. We hebben afgesproken om
met elkaar te bespreken: wat maakt dat hulpverlening in

b e w e g i n g  t e g e n
k i n d e r m i s h a n d e l i n g

In de Beweging tegen Kindermishandeling – waarin ook

de AVS participeert – werken onderwijs, kinderopvang,

peuterspeelzalen en ouderorganisaties samen om de sig-

nalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren.

Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over mogelijke weer-

standen en belemmeringen, voorlichting geven, het verder

onder de aandacht brengen van de meldcode bij profes-

sionals en het vergroten van de handelingsbereidheid.

Samenwerken met gemeenten en andere ketenpartners

als jeugdzorg is een belangrijk speerpunt. Evenals ouders

met vragen en/of opvoedingsproblemen actief doorver-

wijzen naar de juiste hulpinstanties en zorgen voor een

warme overdracht: pas loslaten als het kind veilig is.

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

enouderswerkensamenbijaanpakkindermishandeling

Gebrek aan vertrouwen Terwijl scholen een
belangrijke rol spelen omdat ze kinderen vijf dagen
in de week zien, ervaren ze drempels om een melding
te doen, bleek ook uit een televisie-uitzending van De
Monitor (4 december 2016). Tanno Klijn, voorzitter van
het Netwerk Veilig Thuis, noemt daarin het gebrek
aan vertrouwen een probleem en wil met scholen in
gesprek. Zijn de verwachtingen van het onderwijs soms
te hoog? Schoolleider Schipper wijst op de stroperigheid
van de hulpverlening: “Voor ons lijkt het nogal eens
alsof er niets gebeurt. Hulp komt langzaam op gang en
gaat traag. Soms zit de jeugdbescherming al jaren op
een gezin en nog steeds zitten kinderen in de knel.”
Rapporten van de Kinderombudsman over jeugdhulp
bevestigen dit beeld en wijzen op wachtlijsten bij enkele
Veilig Thuis-organisaties, waardoor meldingen niet bin-
nen de wettelijke termijn van tien weken worden afge-
handeld. Schipper: “Ik snap wel dat het ingewikkeld is en
misschien willen we als onderwijs te snel resultaten zien,
maar het is moeilijk als je geen vooruitgang bij een kind
ziet en soms zelfs achteruitgang. Als we dan ook nauwe-
lijks geïnformeerd worden, raak je weleens moedeloos.”

Versnipperd Annette Roeters, directeur van de Raad
voor de Kinderbescherming – die overigens pas in beeld
komt als niet verplichte en sanctieloze hulpverlening
(opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, et cetera) niet
meer werkt – erkent dat de toegang tot hulp regelmatig
als knelpunt wordt ervaren. “Het hulpaanbod is versnip-
perd en professionals weten niet altijd waar zij terecht
kunnen met vragen of meldingen. Dat partners in de
keten niet altijd goed op elkaar aansluiten is een veelge-
hoorde klacht. Het is soms een illusie te denken dat alles

Annette Roeters, directeur van de
Raad voor de Kinderbescherming:
“Dat partners in de keten niet altijd
goed op elkaar aansluiten is een
veelgehoorde klacht.”

‘ i k  s n a p  w e l  dat  s c h o l e n  s om s
n i e t  m e e r  m e l d e n  om dat  ze
d e n k e n  dat  h e t  g e e n  z i n  h e e f t ,
m a a r  g o e d k e u r e n  d o e  i k  dat
n atu u r l i j k  n i et ’
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het ene geval succesvol is en in het andere geval niet? Ik
verwacht dat bepaalde zaken straks sneller opgepakt zul-
len worden.”

De vraag is of Veilig Thuis haar nieuwe taak kan waarma-
ken als het wantrouwen van scholen, als vindplaats van
kindermishandeling, zo groot is. Ondanks alle kritiek
vertrouwt Schipper erop dat het advies- en meldpunt zich
transparanter en kwetsbaarder zal opstellen. “Het kan
niet anders dan met verbeteracties komen om hetgeen
wat nu al moet ook na te komen. Daarnaast moet Veilig
Thuis de school als partner meenemen in het monitoren
van de voortgang van het proces. De attitude ‘we laten
niet los voordat de situatie van het kind ook echt is verbe-
terd’ moeten we met elkaar veel duidelijker neerzetten!” _

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

De Engelse politie laat het scholen binnen 24 uur weten

als ze betrokken was bij een geweldsincident in een gezin.

Een vaste contactpersoon van de school wordt ’s morgens

voor 9 uur door de politie op de hoogte gebracht zodat

de leerling die de voorgaande nacht betrokken was bij

of getuige van huiselijk geweld direct extra steun kan

krijgen. Het samenwerkingsproject Operation Encompass

startte in 2011 in Plymouth en vijftien politiekorpsen en

honderden scholen werken er inmiddels mee. Het project

is een initiatief van het echtpaar Carney-Haworth, een

gepensioneerd politiebrigadier en een hoofddocent. David

Carney-Haworth over het effect van deze interventie:

“Dankzij Operation Encompass hebben inmiddels al

duizenden kinderen directe steun in een veilige omgeving

ervaren. De exacte impact is lastig te meten, het

belangrijkste is dat we hiermee een dag van het kind beter

maken. Kinderen leren beter en gedragsproblemen op

school nemen af.”

Tijdens het AVS-congres 2017 op 17 maart

aanstaande is er een workshop over grip

op hulpverlening in de school (nr. 17).

Ook verzorgt Lenneke Alink, hoogleraar

Forensische gezinspedagogiek, een sessie

over het vergroten van de veiligheid

van kinderen (nr. 37). Hierbij komt ook (doorverwijzen naar)

opvoedingsondersteuning aan de orde. Meer informatie en

inschrijven: www.avs.nl/congres2017

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair?

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

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

Elma Media
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl
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g el i j k e  k a n s en  b eg in t  m e t  z i c h t  o p  s c h o o l p o pu l at ie

Kinderen met dezelfde talenten krijgen niet altijd dezelfde kansen in het onderwijs.

Afgelopen najaar presenteerde OCW een actieplan: een pakket maatregelen om kansen-

ongelijkheid tegen te gaan. De AVS pleit onder andere voor een aanpak die niet te veel van

bovenaf is opgelegd maar ruimte biedt voor eigen initiatieven van scholen. ‘Laat het geen tanker

zijn maar 7.000 speedbootjes’. Er varen al diverse speedbootjes rond.

tekst lisette blankestijn

‘Meer wijkverbinding

thema _ school al s vindpl a ats

Het is het eerste wat je ziet als je binnenloopt bij basis-
school Don Sarto in Tilburg (impulswijk Groenewoud):
de Taaltuin. Het ruikt er naar kerst. Een klein lokaal vol
met alledaagse voorwerpen en vooral: veel taal. In let-
ters op de voorwerpen geplakt (gieter, kerstbal). En aan de
muur op bordjes. Lachen. In de lach schieten. Leerlingen uit
groep 4 die extra ondersteuning nodig hebben komen

hier twee dagdelen per week taal leren, proeven, ruiken.
Samen pepernoten bakken, maar eerst een boodschap-
penlijstje maken, naar de winkel, het recept lezen. Voor
oudere leerlingen is er een verlengd dagarrangement met
iPads: het Taalpadtraject. En zo biedt de school tal van
activiteiten om leerlingen met een achterstand extra te
helpen. “Veel van onze kinderen krijgen thuis te weinig
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g el i j k e  k a n s en  b eg in t  m e t  z i c h t  o p  s c h o o l p o pu l at ie

wijkverbinding als speerpunt’

kunnen buitenspelen. Uit de contacten met de wijkpart-
ners volgden zeventien ambities. Die vertaalde de school
naar drie speerpunten: lezen, taal en sociale vaardighe-
den. “Ik kan nu zelf kijken: wat hebben de kinderen van
onze school nodig? Voorheen bepaalde de gemeente voor
ons wat belangrijk was.”

Scholen in de lead ‘Meer wijkverbinding’ is inder-
daad een van de nieuwe speerpunten in Tilburg, vertelt
Pieter Jansen. Hij is directeur van onderwijscoöperatie
T-Primair, koepel van de Tilburgse schoolbesturen. “Alle
scholen stellen zo’n locatieplan op. De locatiedirecteu-
ren van de scholen en kinderopvang hebben de regie.
Behalve dat scholen zich meer bewust zijn van hun
omgeving, versterken we ook de samenwerking tus-
sen po en voor- en naschoolse opvang, zetten we in op

educatieve ondersteuning. We financieren dit alles met
impulsgelden en een vergoeding uit de Lokale Educatieve
Agenda (LEA)”, vertelt directeur Ludy Meister.

Wijkpopulatie in kaart Meister weet vrij precies
wat zijn leerlingen nodig hebben: een locatieplan brengt
de schoolpopulatie in kaart. Verschillende partijen lever-
den daarvoor input, van consultatiebureaus tot sociaal-
maatschappelijk werk. Daardoor heeft hij een goed beeld
van de wijk, de locatie en de leerlingen. “Er is heel veel
informatie beschikbaar, en die is nu gebundeld. De GGD
weet bijvoorbeeld dat 23 procent van onze leerlingen
overgewicht heeft, en ook dat 96 procent van de ouders
vindt dat zij hun kinderen goed opvoeden. Daardoor rea-
liseer ik me dat we de ouders erbij moet betrekken als
we iets aan de gezondheid van de kinderen willen doen.”
Het belang van inzicht in de eigen schoolpopulatie wordt
ook genoemd in een AVS-brief aan de Kamer met een
aantal extra perspectieven ter aanvulling op het actieplan
van OCW. Meister vertelt dat het locatieplan hem onder
andere leert dat veel van zijn leerlingen opgroeien in een
taalarme omgeving en onvoldoende structuur en begelei-
ding krijgen. En dat door verkeersonveiligheid veel kinde-
ren niet zelf naar school kunnen fietsen of lopen, of vrij

v i e r  o p  d e  t i e n  m o e d e r s  h e e f t
a l l e e n  d e  b a s i s s c h o o l  g e d a a n ,
s o m s  n i e t  e e n s  a fg e m a a k t

Alle Tilburgse scholen hebben een locatieplan dat de schoolpopulatie volledig in beeld brengt. Zo weet
basisschool Don Sarto in de impulswijk Groenewoud onder andere dat veel leerlingen opgroeien in een
taalarme omgeving en onvoldoende structuur en begeleiding krijgen. En kan het daar op inspelen.
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We helpen hen bij het bekijken van de cijfers in Magister
en het lezen van een rapport, maar leren hen ook inter-
actief voorlezen.”
XYZ benadert daarnaast via de ouders de school over
de begeleidingsbehoefte van het kind. Okuducu: “Basis-
schoolleerlingen ondersteunen we op het gebied van taal,
rekenen en sociale vaardigheden. Voor leerlingen die
extra uitdaging kunnen gebruiken is er een apart pro-
gramma. Vo-leerplingen kunnen bij ons huiswerk maken
en we volgen hun thuissituatie. We houden de lijntjes
kort. ‘Hé, waarom had je een onvoldoende voor dat vak?
Had je niet goed geleerd of snap je het niet?’ Zo voor-
komen we dat leerlingen doubleren of afstromen. We
krijgen financiële steun van een aantal fondsen en ook de
gemeente erkent ons inmiddels.”

brede talentontwikkeling en een betere overgang tussen
po en vo. De LEA-gelden gaan voortaan als lumpsum naar
ons, T-Primair. De besturen bepalen met de directeuren
hoe die verdeeld worden. Samen met de kinderopvang
bepaalt de school welke thema’s prioriteit verdienen,
gebaseerd op informatie uit het locatieplan. Scholen vin-
den het fijn dat ze nu in de lead zijn vanuit een wezenlijke
externe gerichtheid. Daardoor kunnen ze hun omgeving
beter benutten. Bijvoorbeeld met groene leerroutes, waar-
bij kinderen rekenen en taal oefenen door buiten te zijn.
In de brede scholen kunnen ouders ’s ochtends eerst hun
kleinste kroost wegbrengen, om daarna met hun wat oude-
re kinderen naar de klas te gaan. Zo blijven ze betrokken.”

Leersfeer thuis Het actieplan gelijke kansen van
OCW gaat uitvoerig in op de verantwoordelijkheid en
rol van ouders waar het gaat om het studiesucces van
hun kinderen. Ouders wie het ontbreekt aan vaardighe-
den of middelen om die taak goed te kunnen vervullen,
moeten ondersteuning krijgen. In Apeldoorn-Zuid gaat
Stichting XYZ als externe partij met leerlingen, scholen
én ouders aan de slag. Voorzitter Mehmet Okuducu: “We
geven kinderen van ouders met een laag opleidingsni-
veau een duwtje in de rug. We maken hun ouders bewust
van het belang van een rustige studieplek, een leersfeer
thuis en betrokkenheid bij het leerproces van hun kind.

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

a c t i e p l a n  g e l i j k e  k a n s e n  &  g e l i j k e  k a n s e n  a l l i a n t i e

Minister Bussemaker en staatssecretaris

Dekker presenteerden eind oktober 2016

het actieplan Gelijke kansen. Dit plan

benoemt maatregelen als het verbeteren

van overgangen tussen schoolsoorten en

tussen po en vo, het beter toerusten van

ouders en bewustwording bij alle betrok-

kenen. Ook biedt het plan ruimte om te

experimenteren, met een investering van

u 87 miljoen de komende drie jaar. Het plan

werd gelanceerd bij de aftrap van de Gelijke

Kansen Alliantie, een samenwerkingsver-

band van leraren, ouders, scholen, werk-

gevers en maatschappelijke organisaties.

De AVS onderschrijft het actieplan en is

betrokken bij de verdere aanpak.

Ludy Meister, schoolleider

Don Sarto: “Vooral bij de

start van het vo hebben

kinderen extra begeleiding

nodig, zoals een

huiswerkklas. Wie gaat dat

betalen? Ook is het voor onze populatie

belangrijk dat het minder kostbaar wordt om

naar het mbo te gaan. Ik vind het actieplan

te veel ingestoken op het voortgezet

onderwijs.”

Pieter Jansen, directeur

T-Primair: “De middelen

zijn uitgesmeerd over jeugd

van 0 tot 24 jaar. Als we

echt willen experimenteren

is er meer financiële ruimte

nodig. Zeker in het basisonderwijs, dat al

weinig vlees op het bot heeft. Bovendien:

het eigenaarschap voor verbetering en

ontwikkeling moet in de school en de wijk

liggen, niet alleen bij de landelijke overheid.

Daarbij hebben we ook mensen met een

welzijnsachtergrond nodig. Want als de

thuissituatie niet op orde is, hebben

interventies op school weinig effect.”
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Meer weten?
• www.gelijke-kansen.nl

• www.palet013.nl/locatieplannen (vrij beschikbaar voor heel

Nederland)

• www.stichtingxyz.nl

• Facebook > Transvaal Universiteit

• www.avs.nl/artikelen/

ocwpresenteertactieplanenalliantievoorgelijkekansen

• De AVS schreef naar aanleiding van het actieplan gelijke

kansen een brief naar de Tweede Kamer. Ze benadrukt

daarin onder meer het prioriteren van taalvaardigheid

en schetst meerdere ingangen voor het stimuleren van

kansengelijkheid (zie ook pagina 39).

thema _ school al s vindpl a ats

Grotere wereld De AVS vraagt in haar brief aan de
Tweede Kamer ook aandacht voor breed vormende acti-
viteiten. Op obs Het Galjoen in Den Haag is men daar al
druk mee bezig. Toen Isolde van Liefland anderhalf jaar
geleden directeur werd, besteedde de school voorname-
lijk aandacht aan taal en rekenen. Van Liefland: “Ik wilde
meer kijken naar de totale ontwikkeling van de kinderen.
Die vraag kwam ook vanuit sommige ouders: konden we
niet wat meer bieden? Daarom proberen we de wereld
van onze leerlingen wat groter te maken. Leerlingen
volgen schaaklessen, in groep 5 leren ze een klassiek
muziekinstrument spelen en we verzorgen theaterles-
sen. We werken veel samen met het buurthuis. Voor de
bovenbouwleerlingen willen we met buddy’s gaan wer-
ken: hogeropgeleide jongeren uit de wijk die als rolmodel
kunnen dienen. Want over sommige leerlingen maak ik
me wel zorgen: als die geen steun krijgen is de kans groot
dat ze later uitvallen op school en verkeerde dingen gaan
doen.” Vier op de tien moeders heeft alleen de basis-
school gedaan, soms niet eens afgemaakt.

Transvaal Universiteit Naast al deze activiteiten
biedt Het Galjoen de Transvaal Universiteit (in navolging
van de Schilderswijk en Escamp University in Haagse
achterstandswijken, red.). Elke zaterdagmorgen krijgt een
klas leergierige kinderen les over onderwerpen als media,
rechtspraak, kunst en cultuur, vertelt Van Liefland. “We
leren hen ook hoe je je in de wereld beweegt. Zo hadden
we een bijeenkomst met de wethouder. Hoe gedraag je
je dan? Wat zeg je en wat doe je als er een schaal hapjes
langskomt? Als ze dat soort dingen niet leren, lopen ze
daar later op vast. De leerlingen zijn geselecteerd op basis
van motivatie. Ik zou makkelijk drie extra groepen kun-
nen vullen, maar dat lukt niet van het huidige gemeente-
budget. Zo’n groep kost 10.000 euro per jaar.” _

Op de Haagse Transvaal Universiteit krijgen gemotiveerde leerlingen
extra les op zaterdagochtend.

‘d e  m i d d e l e n
z i j n u i t g e s m e e r d
o v e r j e u g d  v a n
0  tot 2 4  j a a r.
a l s  w e  e c h t  w i l l e n
e x p e r i m e n t e r e n  i s
m e e r  f i n a n c i ë l e

r u i m t e n o d i g ’

Mehmet Okuducu,

voorzitter stichting XYZ:

“Het is goed dat er

aandacht is voor de

begeleiding van

laagopgeleide ouders.

Voor de meeste scholen is het lastig om

allochtone ouders en ouders met een lage

sociaaleconomische status te bereiken.

Ik denk wel dat er meer ingezet moet

worden op gepersonaliseerd leren en

flexibilisering.”

Isolde van Liefland, school-

leider Het Galjoen: “Het

actieplan besteedt terecht

aandacht aan de onderwijs-

kwaliteit door een impuls te

geven aan de voor- en

vroegschoolse educatie. Vooral effectieve

taalstimuleringsprogramma’s, de verbete-

ring van scholing voor medewerkers en lera-

ren en lerende gemeenschappen zullen de

kansen voor onze kinderen vergroten. Ik ver-

wacht dat het een groot verschil maakt als ik

leerkrachten meer kan vrijroosteren om les-

aanbod te ontwerpen dat afgestemd is op de

leerbehoefte van onze leerlingen.”
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1000-21-5000-2240 AVS KP 2016-2017-05 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

NOT Hal 9
Stand D060
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1000-21-6000-2620AVS KP 16-17-05 Kleur:

Ontdek het zelf  Kijk op schatkist.nl

Kom
naar onze

onderbouw-
dagen!

Schatkist
breng uw kleuteronderwijs tot leven!

• Ontdekken en leren via spel

• Alle ontwikkelingsgebieden

• Aanbod op drie niveaus

• Stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden

• Ruimte voor eigen activiteiten

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 21-12-16   11:52
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Voor school en privé

AVS Voordeel

Veel scholen samen kunnen beter

en goedkoper inkopen. Dat is het

idee achter AVS Voordeel. Om u te

helpen bij het kiezen uit het vaak

versnipperde aanbod, hebben we

afspraken met diverse aanbieders

gemaakt. Met het oog op hoge

kwaliteit en een lage prijs.

Schoolvoordeel: Administratie en informatie, Advies en

begeleiding, Financiële en facilitaire dienstverlening,

ICT en Multimedia, Verbruiksmateriaal, Educatie,

Huisvesting, Energie en Inrichting

Privévoordeel: OHRA Zorgverzekering

Meer informatie:

www.avs.nl/avsvoordeel of mail voordeel@avs.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze

maand in Zo kan het ook!: Het Veluws College Cortenbosch organiseert

jaarlijks een high tea waarbij brugklasleerlingen én -docenten kunnen

bijpraten met groep 8-leerkrachten van de voormalige basisschool.

tekst vanja de groot

“We zijn voortdurend op zoek naar hoe we

de aansluiting en afstemming tussen het

primair en voortgezet onderwijs kunnen

verbeteren. Een warme overdracht is erg

zinvol”, vindt Marthijn Manders, vestigings-

directeur van het Cortenbosch College.

Elk jaar bezoeken docenten van deze

vmbo-school bijvoorbeeld alle po-scholen

om in gesprek te gaan over de leerlingen

die naar het Cortenbosch gaan. Ook daarna

is er de hele vo-periode contact met het

basisonderwijs, met het zwaartepunt in de

eerste twee jaar. Sinds 2015 is daar de high

tea bijgekomen. Manders: “Het is een extra

onderdeel van de warme overdracht. Na

een paar maanden in de brugklas, als het

eerste ‘wauw-moment’ voorbij is, kunnen

leerlingen in een informele setting hun

ervaringen rondom de overgang delen.”

Wat vinden ze van de nieuwe vakken?

Wat hebben ze in groep 8 geleerd of juist

gemist dat van pas komt in de brugklas?

“De aanwezige leraren uit het po en vo

evalueren mee en

wisselen onderling

feedback uit. Zo houd

je het gesprek op gang

en weet je van elkaar

met wie je te maken

hebt. Basisschool-

leerkrachten verande-

ren immers ook wel

eens van groep. De

drempel om elkaar

te raadplegen wordt

lager. Het versterkt

de contacten. En

bovendien is het

erg gezellig. Het

geplande middaguurtje loop altijd uit. Ook

zien we veel groep 8-leerkrachten jaarlijks

terugkomen.”

Naast hen, de brugklasdocenten en

-leerlingen schuift ook een deel van het

management van het Cortenbosch aan,

zoals mentoren, teamleiders en Manders

zelf. De vestigingsdirecteur, oorspronkelijk

afkomstig uit het primair onderwijs, kwam

daar op het idee. “Op de basisschool waar

ik eerder werkte organiseerden we vanuit

de Engelse lessen een high tea voor de

ouders.” Op het Cortenbosch College is de

high tea in alle opzichten onderdeel van het

leerproces, zowel van de brugklasleerlingen

als de ouderejaars. “Leerlingen uit de eind-

examenklassen Zorg & Welzijn stellen een

plan op. Ze maken individuele uitnodigin-

gen, doen de inkoop en begeleiden – met

hun ervaring in de grote keuken – de brug-

klassers bij het bereiden van de hapjes en

serveren op de dag zelf. De activiteit is zo

ook onderwijskundig weg te zetten.”

Manders vindt het mooi om te zien hoe de

brugklassers opbloeien als hun voormalige

groep 8-leerkracht komt bijpraten. “Die

belangstelling doet zoveel. En de leerkrach-

ten vinden het leuk om hun oud-leerlingen

weer te ontmoeten. Wij als vo-school

krijgen beter zicht op wat zich op de

basisschool afspeelt en op de verschillen

tussen de aanleverende scholen. Op de

ene krijgt Engels bijvoorbeeld veel aan-

dacht, terwijl de andere veel investeert in

rekenonderwijs. Dat kunnen onze docenten

meenemen in hun begeleiding. Het zorgt

voor meer continuïteit.” De dakpanbrug-

klassen van het Cortenbosch – een basis/

kader en een kader/mavoklas – zijn ook

onderwerp van gesprek tijdens de high tea.

“Door deze brede brugklassen, tussen twee

leerwegen in en met les op het hoogste

niveau, kan een leerling groeien en komt

hij het beste tot zijn recht. Om die redenen

én om leerlingen te laten wennen aan de

andere dynamiek in het vo hanteren we ook

een tweejarige brugklasperiode.”

Directeur Manders kan de high tea zeker

aanraden aan zijn collega’s in het vo. “Het

kost natuurlijk tijd en energie, maar het

levert ook veel op. Naast de inhoudelijke

component zorgt het vooral ook voor een

leuke sfeer.” Als tip geeft hij mee: “Neem

het op in je jaarplanning en blijf bij je doel.

Focus op het nog beter stroomlijnen van

de overgang tussen po en vo, maak er

geen reclamecampagne van. Een klein

feestje mag wel.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

high tea voor een nog
warmere overdracht

Brugklassers van het Cortenbosch College praten bij met hun oude en
nieuwe leraren over de overgang naar het vo.
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Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

OBS Frankendael in Callantsoog maakt al zo’n
zeven jaar gebruik van Alles-in-1. Leerkracht
Ellen Zwanenburg vertelt over haar ervaringen
met Alles-in-1.

Visie
Alles-in-1 is geen gewone methode: het staat voor een visie op
onderwijs. Wanneer het concept gezamenlijk wordt gedragen,
kan Alles-in-1 floreren. Kernwoorden van Alles-in-1 zijn samen-
hangend, betekenisvol en thematisch onderwijs.

Ellen vertelt hierover: “Alles-in-1 sluit aan bij onze onderwijsvisie.

Wij willen dat de kinderen van de Frankendael zich ontwikkelen tot

creatief denkende, gelukkige, zelfstandige, nieuwsgierige, verantwoor-

delijke leerlingen, die voor elkaar zorgen en kunnen samenwerken.”

“Taal en zaakvakken zijn geïntegreerd. Dus niet meer elk vak een

eigen thema. Ook alle creatieve opdrachten sluiten aan. De klas

ademt het thema met alle werkstukken en kunstwerken van de

kinderen. Door te werken naar een gezamenlijke afsluiting van het

project ontstaat een moment waarop leerlingen reflecteren en aan

elkaar en ouders kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.”

Hoe werkt Alles-in-1
Alles-in-1 biedt per schooljaar vijf projecten, elk binnen een van
de domeinen aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek
en natuur. Er wordt gewerkt in blokken van acht weken. Een
project duurt vijf weken, daarnaast zijn er drie weken voor de
instructietaallijn Alles-Apart.

Thematisch leren: dat boeit!

Advertorial

Alles-in-1 in het kort

• Thematisch, samenhangend onderwijs

• 5 projecten per jaar vanaf groep 4

• Tot zes verwerkingsniveaus per les

• Flexibel inzetbaar

• Afwisselend, uitdagend en motiverend

• Vrijwel alle vakken binnen één lesmethode

• Kerndoelendekkend

• Voldoet aan taalreferentieniveaus

Ellen: “Binnen Alles-Apart worden begrijpend lezenstrategieën,

spellingcategorieën, werkwoordspelling en grammatica zeer gede-

gen aangeboden. In de projectweken wordt deze verworven kennis

toegepast en herhaald.”

“Alles-in-1 sluit perfect aan
bij OnsOnderwijs2032.”
Differentiatie en inzetbaarheid
“Voor alle kinderen biedt Alles-in-1 uitdaging. Er zijn zes niveaus

waarop de lessen kunnen worden verwerkt. Ideaal voor combi klassen

en sterkere of zwakke leerlingen.” Door de mogelijkheid om een
project met meerdere klassen of met de hele school te doen, biedt
Alles-in-1 de flexibele inzetbaarheid waar veel scholen, bijvoorbeeld
die met veranderende leerlingaantallen, behoefte aan hebben.

De leerkracht is de regisseur
Alles-in-1 biedt ruim materiaal aan op veel niveaus. Dat betekent
dat de leerkracht keuzes moet maken. Ellen: “Dit vergt overzicht,

flexibiliteit en kennis van zaken. Thematisch onderwijs vraagt inzet

en vaardigheid van de leerkracht en een gedegen voorbereiding. 

Er zijn vaste lessen, waarbij de leerkracht een modellerende rol

heeft en er zijn zelfstandige lessen, waarbij de leerkracht coach is.”

Afwisseling
“Onderzoekend en probleemoplossend leren wordt dankzij de leskisten,

doe-opdrachten en werkstuk/onderzoek gestimuleerd. Deze onderdelen

vormen een wezenlijk onderdeel van de methode. Vele didactische

werkvormen wisselen elkaar af, waaronder allerlei vormen van samen-

werkend leren. De methode voorziet ook in de sociaal-emotionele ont-

wikkeling van de kinderen: filosofisch getinte vragen, meningsvragen,

onderwerpen over normen en waarden en coöperatieve werkvormen

komen in elk thema en op elk niveau aan bod.”

Niet het vele is goed, maar
het goede is veel.

Effecten
“De methode gaat de diepte in. Niet meer van hetzelfde maar

minder met aandacht en zorg.” Door vijf weken lang intensief
met een thema bezig te zijn, wordt er dieper op het onderwerp
ingegaan en beklijft de lesstof beter. Ellen: “De nieuwsgierigheid

van kinderen wordt aangewakkerd. De lesinhoud krijgt betekenis

voor hen omdat ze zich ermee verbinden. De kinderen zijn uitermate

betrokken, mede omdat ze zelf veel kunnen kiezen!”

Flexibel en betaalbaar
Omdat de projecten voor Alles-in-1 Groep 5-8 op zes niveaus
zijn uitgewerkt, zijn ze zeer flexibel inzetbaar. Binnen een
(combinatie)groep kan eenvoudig dezelfde les op verschillende
niveaus verwerkt worden, maar ook de hele bovenbouw kan
aan hetzelfde project werken. Het aanschaffen van Alles-in-1
kan gefaseerd verlopen en omdat niet alle projecten op hetzelf-
de moment nodig zijn, kan de methode gedeeld worden met
andere scholen. Dat maakt Alles-in-1 een zeer betaalbare optie.

Meer weten over Alles-in-1?
Bent u geïnteresseerd in Alles-in-1 en wilt u meer infor-
matie? Kijk dan op www.alles-in-1.org. Voor persoonlijk
contact kunt u bellen naar 0224-214745 of mailen
naar info@alles-in-1.org.

Advertorial
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Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

OBS Frankendael in Callantsoog maakt al zo’n
zeven jaar gebruik van Alles-in-1. Leerkracht
Ellen Zwanenburg vertelt over haar ervaringen
met Alles-in-1.

Visie
Alles-in-1 is geen gewone methode: het staat voor een visie op
onderwijs. Wanneer het concept gezamenlijk wordt gedragen,
kan Alles-in-1 floreren. Kernwoorden van Alles-in-1 zijn samen-
hangend, betekenisvol en thematisch onderwijs.

Ellen vertelt hierover: “Alles-in-1 sluit aan bij onze onderwijsvisie.

Wij willen dat de kinderen van de Frankendael zich ontwikkelen tot

creatief denkende, gelukkige, zelfstandige, nieuwsgierige, verantwoor-

delijke leerlingen, die voor elkaar zorgen en kunnen samenwerken.”

“Taal en zaakvakken zijn geïntegreerd. Dus niet meer elk vak een

eigen thema. Ook alle creatieve opdrachten sluiten aan. De klas

ademt het thema met alle werkstukken en kunstwerken van de

kinderen. Door te werken naar een gezamenlijke afsluiting van het

project ontstaat een moment waarop leerlingen reflecteren en aan

elkaar en ouders kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.”

Hoe werkt Alles-in-1
Alles-in-1 biedt per schooljaar vijf projecten, elk binnen een van
de domeinen aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek
en natuur. Er wordt gewerkt in blokken van acht weken. Een
project duurt vijf weken, daarnaast zijn er drie weken voor de
instructietaallijn Alles-Apart.

Thematisch leren: dat boeit!

Advertorial

Alles-in-1 in het kort

• Thematisch, samenhangend onderwijs

• 5 projecten per jaar vanaf groep 4

• Tot zes verwerkingsniveaus per les

• Flexibel inzetbaar

• Afwisselend, uitdagend en motiverend

• Vrijwel alle vakken binnen één lesmethode

• Kerndoelendekkend

• Voldoet aan taalreferentieniveaus

Ellen: “Binnen Alles-Apart worden begrijpend lezenstrategieën,

spellingcategorieën, werkwoordspelling en grammatica zeer gede-

gen aangeboden. In de projectweken wordt deze verworven kennis

toegepast en herhaald.”

“Alles-in-1 sluit perfect aan
bij OnsOnderwijs2032.”
Differentiatie en inzetbaarheid
“Voor alle kinderen biedt Alles-in-1 uitdaging. Er zijn zes niveaus

waarop de lessen kunnen worden verwerkt. Ideaal voor combi klassen

en sterkere of zwakke leerlingen.” Door de mogelijkheid om een
project met meerdere klassen of met de hele school te doen, biedt
Alles-in-1 de flexibele inzetbaarheid waar veel scholen, bijvoorbeeld
die met veranderende leerlingaantallen, behoefte aan hebben.

De leerkracht is de regisseur
Alles-in-1 biedt ruim materiaal aan op veel niveaus. Dat betekent
dat de leerkracht keuzes moet maken. Ellen: “Dit vergt overzicht,

flexibiliteit en kennis van zaken. Thematisch onderwijs vraagt inzet

en vaardigheid van de leerkracht en een gedegen voorbereiding. 

Er zijn vaste lessen, waarbij de leerkracht een modellerende rol

heeft en er zijn zelfstandige lessen, waarbij de leerkracht coach is.”

Afwisseling
“Onderzoekend en probleemoplossend leren wordt dankzij de leskisten,

doe-opdrachten en werkstuk/onderzoek gestimuleerd. Deze onderdelen

vormen een wezenlijk onderdeel van de methode. Vele didactische

werkvormen wisselen elkaar af, waaronder allerlei vormen van samen-

werkend leren. De methode voorziet ook in de sociaal-emotionele ont-

wikkeling van de kinderen: filosofisch getinte vragen, meningsvragen,

onderwerpen over normen en waarden en coöperatieve werkvormen

komen in elk thema en op elk niveau aan bod.”

Niet het vele is goed, maar
het goede is veel.

Effecten
“De methode gaat de diepte in. Niet meer van hetzelfde maar

minder met aandacht en zorg.” Door vijf weken lang intensief
met een thema bezig te zijn, wordt er dieper op het onderwerp
ingegaan en beklijft de lesstof beter. Ellen: “De nieuwsgierigheid

van kinderen wordt aangewakkerd. De lesinhoud krijgt betekenis

voor hen omdat ze zich ermee verbinden. De kinderen zijn uitermate

betrokken, mede omdat ze zelf veel kunnen kiezen!”

Flexibel en betaalbaar
Omdat de projecten voor Alles-in-1 Groep 5-8 op zes niveaus
zijn uitgewerkt, zijn ze zeer flexibel inzetbaar. Binnen een
(combinatie)groep kan eenvoudig dezelfde les op verschillende
niveaus verwerkt worden, maar ook de hele bovenbouw kan
aan hetzelfde project werken. Het aanschaffen van Alles-in-1
kan gefaseerd verlopen en omdat niet alle projecten op hetzelf-
de moment nodig zijn, kan de methode gedeeld worden met
andere scholen. Dat maakt Alles-in-1 een zeer betaalbare optie.

Meer weten over Alles-in-1?
Bent u geïnteresseerd in Alles-in-1 en wilt u meer infor-
matie? Kijk dan op www.alles-in-1.org. Voor persoonlijk
contact kunt u bellen naar 0224-214745 of mailen
naar info@alles-in-1.org.

Advertorial
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Wil je voor de klas?

Daar vind je vacatures voor vast werk en
invalwerk, ook met een vast dienstverband.

Partners  in  Onderwi j sPiOinvalpool

Weten waar jij
voor de klas kan?

Ga dan nu naar jouw
website:

www.voordeklas.nl
Heb je vragen, bel:

030 237 3010
voor
leerkrachten,
onderwijs
ondersteunend
personeel en
schoolleiders

Ga dan naar www.voordeklas.nl

powered by:

– Advertentie –
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pa ssend onderwijs

Uit de tiende voortgangsrapportage
Passend onderwijs blijkt dat niet
al het geld voor Passend onderwijs
het afgelopen anderhalf jaar is
uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van
Haren: “We zien graag een inzet van
de middelen op wijkniveau, waarbij de
school als vindplaats een prominente
plek heeft.” tekst jan stuijver, avs

In het basisonderwijs hebben samenwer-

kingsverbanden gemiddeld 9 procent van

het budget over, in het voortgezet onderwijs

circa 10 procent. Het geld – in totaal gaat

het om ruim 111 miljoen euro – had volgens

staatssecretaris Sander Dekker grotendeels

in de klas terecht moeten komen. Hij begrijpt

dat samenwerkingsverbanden een kleine

financiële buffer nodig hebben, maar er zijn

forse uitschieters. AVS-voorzitter Petra van

Haren: “We adviseren schooldirecteuren

kritisch te zijn tegenover te veel oppotten.

Zij mogen daar het schoolbestuur, dat

vertegenwoordigd is in een samenwer-

kingsverband, op aanspreken. Kijk vooral

naar de kwaliteit en effectiviteit die een

samenwerkingsverband bereikt met de inzet

van middelen. Soms zijn tijdelijke reserves

onderdeel van lopend beleid en structurele

doelstellingen. Dat is mogelijk, mits goed

beargumenteert.”

Van Haren vervolgt: “Het financiële systeem

is erg complex. Door diverse transities zoals

de jeugdzorg is de organisatie van onderwijs

veranderd. Er zijn veel verschillende partners

betrokken. We zien graag een inzet van de

middelen op wijkniveau, waarbij de school

als vindplaats een prominente plek heeft om

afspraken te maken met de partijen in de

buurt. Herorganiseren vanuit het perspectief

van de school dus.”

Vanaf 1 januari gaat de onderwijsinspectie

strenger toezien op het nakomen van de

zorgplicht en de reserves bespreken met de

schoolbesturen en samenwerkingsverban-

den. Ook komen er regiobijeenkomsten over

het inhoudelijk verbeteren van jaarverslagen,

zodat samenwerkingsverbanden goed kun-

nen onderbouwen waar de reserves voor

nodig zijn. Ze mogen het overgehouden geld

alsnog uitgeven.

Meer eigenaarschap
Dekker schrijft in de Kamerbrief bij de tiende

voortgangsrapportage ook dat scholen en

samenwerkingsverbanden hard gewerkt heb-

ben aan de invoering van Passend onderwijs.

De AVS herkent en signaleert eveneens

mooie voorbeelden, maar is ook kritisch

over de druk die op veel schooldirecteuren

wordt gelegd. Van Haren: “Schoolleiders

hebben behoefte aan meer eigenaarschap

en ondernemerschap. Door procedures duurt

het nu vaak te lang voordat zij op school iets

concreets kunnen realiseren.” En steeds

meer leraren volgen een master om beter

met Passend onderwijs uit de voeten te kun-

nen (bijvoorbeeld gedragsspecialist), maar

krijgen nog onvoldoende mogelijkheden voor

concrete toepassing in de praktijk.

Thuiszitters
Dekker beaamt dat Passend onderwijs nog

niet klaar is. Lang niet alle leraren zijn toe-

gerust, draagvlak en betrokkenheid kunnen

beter, er is nog onnodige bureaucratie en in

2015/2016 zaten 4.200 kinderen langer dan

drie maanden zonder passend aanbod thuis.

Samen met alle betrokken partijen wordt de

komende periode verder gewerkt aan ver-

betering hiervan. AVS-voorzitter Van Haren:

“We wensen dat scholen onder andere meer

tijd krijgen om in contact te treden met thuis-

zitters en een coachende rol op zich nemen.

Bijvoorbeeld door leraren vrij te roosteren

hiervoor. Ook zien we graag het schoolmaat-

schappelijk werk terugkomen.”

Passend onderwijs leidt in veel gevallen

nog tot onvoldoende samenwerking tussen

regio’s, met jeugdhulp en -zorg en tussen

speciaal en regulier onderwijs. De AVS vindt

het een goede ontwikkeling dat onafhanke-

lijke ambulante diensten worden afgebouwd

en dat de medewerkers weer terugkeren

naar de scholen voor (voortgezet) speciaal

onderwijs. Zij kunnen anticiperen op (onder-

steunings)vragen en komen tot maatwerk

en samenwerking. Van Haren: “Behoud en

beschikbaarheid van expertise is van groot

belang.”

Governance
Governance is een belangrijk aandachtspunt

bij Passend onderwijs. Nog niet overal

zijn het interne toezicht en de doorzet-

tingsmacht goed geregeld en zijn rollen en

posities van bij samenwerkingsverbanden

aangesloten schoolbesturen voldoende

helder. De Onderwijsraad signaleert – naast

ontoereikende (leerling)informatie en een te

eenzijdige focus op thuiszitters – zelfs belan-

genconflicten. Van Haren: “Er is een herijking

van de structuur nodig.” De school(leider),

samenwerkend met andere scholen in de

buurt, is de verbindende schakel en moet

meer doorzettingsmogelijkheden krijgen

en ruimte om actief beleid in de wijk en

met andere instellingen te organiseren.

“Besturen bepalen het wat, maar school-

leiders concretiseren samen met het team

en de ouders het hoe.”

Uit het Kamerdebat over de tiende voort-

gangsreportage, half december 2016, bleek

dat Dekker doorzettingsmacht in de wet

gaat regelen, zodat er in complexe situaties

– zoals bij thuiszitters – toch een knoop

kan worden doorgehakt over plaatsing op

een school. Ook wil de staatssecretaris een

wettelijke maatregel om ontheffing van de

leerplicht bemoeilijken. _

Meer weten?
www.avs.nl/artikelen/dekkergeldvoorpassen

donderwijsmoetindeklasterechtkomen

www.avs.nl/artikelen/onderwijsraadmeer

informatieeninzichtnodigompassend

onderwijswaartemaken

‘herorganiseren vanuit
perspectief school’
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d i g i ta a l com mu ni c er en

Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren.

Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een

andere functie en de inhoud wordt vaker ververst.

tekst susan de boer

De app is het nieuwe briefje van school
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altijd binnen een paar minuten reageren op een vraag.
En we beantwoorden ook geen vragen over individuele
kinderen via de app. Wanneer de app niet goed wordt
gebruikt, gaan schoolleiders daarover in gesprek met
ouders Desnoods worden ze uit de groep gezet. Dat is de
afgelopen jaren twee keer gebeurd.” De app komt niet in
de plaats van de nieuwsbrief en de website, maar heeft
er wel invloed op. Huibers: “De nieuwsbrief gebruiken
we voor langere berichten en we sturen een linkje via de
app. De website gaan we meer op nieuwe ouders richten.
Die hebben andere informatie nodig.”

Gezamenlijk platform Op meer plekken in
Nederland herzien scholen hun online communicatie-
middelen. Leerplein055, de koepel voor openbare basis-
scholen in Apeldoorn, heeft samen met internetbureau
Max een online communicatieplatform ingericht op basis
van WordPress. Voor de doorontwikkeling hiervan is een
samenwerking gestart met meerdere schoolbesturen.
Madeleine Schouten, die de communicatie verzorgt voor
Leerplein055: “We wilden de communicatie optimaliseren
met onze eigen ouders én met ouders die op zoek gaan
naar een basisschool voor hun kind. De online ontwikke-
lingen gaan enorm snel en ouders die nu kinderen in de
peuter- of kleuterleeftijd hebben, verwachten – en terecht
– dat alle relevante informatie voorhanden is op hun

“Een app is passend bij de tijd van nu”, zegt Heb Hui-
bers, bestuurder van Stichting CPOB in Tiel. “Mensen
kijken tig keer per dag op hun telefoon. Zo kun je
ouders snel informeren en ze kunnen er nog op rea-
geren ook. De app is een soort besloten Facebook.”
Stichting CPOB is drie jaar geleden gestart met Social
Schools, een ‘multichannel communicatieplatform’ dat
ervoor zorgt dat berichten op verschillende manieren
gepubliceerd worden: via de website, nieuwsbrieven en
een app. Inmiddels zijn alle achttien scholen van CPOB
aangesloten.

Delen en plannen De app is ten eerste bedoeld
als middel om mededelingen, foto’s of filmpjes snel
te kunnen delen met ouders en andere betrokkenen.
“Dat je ouders snel en leuk kunt informeren, niet via
briefjes, spreekt ons aan. Het scheelt trouwens ook in
de kopieerkosten”, zegt Huibers. Daarnaast is het een
planningsinstrument. Ouders kunnen zichzelf inplan-
nen voor ouderspreekuren, doordat ze zien welke tij-
den beschikbaar zijn. Dat bespaart teamleden veel tijd.
Ten derde kunnen leerkrachten en intern begeleiders
bovenschools groepen vormen. Huibers: “Er ontstaan
verschillende communities. Leerkrachten van groep 3,
schoolleiders, iedereen die maar wil kan een groep
beginnen om expertise uit te wisselen.” De ervaringen
zijn positief. “De app wordt massaal gebruikt, vooral
door groepsleerkrachten. In het begin wilde ik met alles
meelezen, maar die functie heb ik uitgezet. Daar word
je gek van.” Het bestuur zelf maakt weinig gebruik van
de app, want het is niet vaak nodig rechtstreeks met
ouders te communiceren. “We hebben wel een keer een
oproep gedaan om te solliciteren naar een functie in de
Raad van Toezicht. Binnen een half uur was het bericht
tweehonderd keer gelezen. We hebben er bruikbare sol-
licitaties door gekregen.”

d i g i ta a l com mu ni c er en

is het nieuwe briefje van school
Spelregels Een voorwaarde voor het gebruik van
apps is dat ouders een smartphone hebben. “Dat heeft
niet iedereen”, zegt Huibers. “Ook ouders die het
Nederlands niet goed machtig zijn, kunnen we zo niet
bereiken. Sommige scholen hebben een dekking van 100
procent, maar er zijn er ook met 85 procent. Die moeten
de overige 15 procent op een andere manier op maat
inlichten. Dat gebeurt naar eigen inzicht, bijvoorbeeld
mondeling of op papier.” Daarnaast is het nodig goed
de spelregels af te spreken. “Het moet geen discussie-
platform worden, het gaat echt om korte reacties. Het
is ook belangrijk om af te spreken dat leerkrachten niet

mobieltje, tablet of computer. De schoolwebsite is wat
ons betreft echt de basis van je online aanwezigheid. We
wilden geen commercieel Content Management Systeem
meer, je bent dan te zeer afhankelijk van een leverancier
en hebt geen grip op de doorontwikkeling van het pro-
duct. Terwijl je wel vaak een bedrag per leerling per jaar
betaalt om de tool te gebruiken. Wij hebben gekozen voor
Wordpress. Dat is open source en zeer gebruiksvriendelijk.”
Een belangrijk voordeel is dat leerkrachten nu zelf berich-
ten, foto’s en video’s kunnen plaatsen op de website.
Schouten: “Dat ging vaak via de ict’er, maar dat past niet
bij de rol van de moderne ict’er op school.”

‘d at  j e  o u d e r s  s n e l  e n  l e u k
k u n t  i n fo r m e r e n ,  n i e t  v i a
b r i e f j e s ,  s p r e e k t  o n s  a a n .  h e t
s c h e e lt  t r o u w e n s  o o k  i n  d e
ko p i e e r ko s t e n ’
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AMN kijkt naar het hele kind én betrekt
het oordeel van leerkracht en ouders

AMN heeft Aansluiting PO-VO ontwikkeld. Een extra
instrument, naast de Eindtoets, waarmee u uw schooladvies
onderbouwt en objectiveert. Aansluiting PO-VO kijkt naar
het hele kind:
• capaciteiten
• houding, motivatie en gedrag
• interesses
• taal en rekenen

Dit kunt u gebruiken voor het onderbouwen en objectiveren
van uw schooladvies en bij de oudergesprekken.

De AMN Eindtoets is toegelaten als alternatieve eindtoets. Maar wie zit er te

wachten op nóg een eindtoets? De vijfde maar liefst! Niemand toch? Maar wat als

dat vijfde alternatief nu eens echte toegevoegde waarde heeft?

Wilt u ook een gratis onderbouwd
schooladvies?

Kies dan dit schooljaar voor de AMN Eindtoets en u kunt
direct gebruik maken van Aansluiting. Maak vandaag nog
van het vijfde alternatief uw eerste!

Bel ons op 026 3557332, of mail naar info@amn.nl en
vraag naar de mogelijkheden!

Waarom het 5de alternatief toch uw
eerste zou kunnen worden…

De AMN Eindtoets

1000-21-6000-2588 AV KP 16/17-05 Kleur: fc

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_E.indd   1 21-12-16   10:33
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AMN kijkt naar het hele kind én betrekt
het oordeel van leerkracht en ouders

AMN heeft Aansluiting PO-VO ontwikkeld. Een extra
instrument, naast de Eindtoets, waarmee u uw schooladvies
onderbouwt en objectiveert. Aansluiting PO-VO kijkt naar
het hele kind:
• capaciteiten
• houding, motivatie en gedrag
• interesses
• taal en rekenen

Dit kunt u gebruiken voor het onderbouwen en objectiveren
van uw schooladvies en bij de oudergesprekken.

De AMN Eindtoets is toegelaten als alternatieve eindtoets. Maar wie zit er te

wachten op nóg een eindtoets? De vijfde maar liefst! Niemand toch? Maar wat als

dat vijfde alternatief nu eens echte toegevoegde waarde heeft?

Wilt u ook een gratis onderbouwd
schooladvies?

Kies dan dit schooljaar voor de AMN Eindtoets en u kunt
direct gebruik maken van Aansluiting. Maak vandaag nog
van het vijfde alternatief uw eerste!

Bel ons op 026 3557332, of mail naar info@amn.nl en
vraag naar de mogelijkheden!

Waarom het 5de alternatief toch uw
eerste zou kunnen worden…

De AMN Eindtoets

1000-21-6000-2588 AV KP 16/17-05 Kleur: fc

– Advertentie –
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Contentmarketing Inmiddels heeft Leerplein055
de webomgeving ondergebracht in een samenwer-
kingsverband waaraan ook andere onderwijsbesturen
deelnemen. Schouten: “Het idee om anderen bij de ont-
wikkeling van het communicatieplatform te betrekken,
kwam voort uit de gedachte dat je er allemaal beter van
wordt als je kennis deelt. De eerste die zich aansloot was
Stichting SchOOL in Lelystad. Bij deze stichting leefden
dezelfde vragen als bij ons rond gebruikersgemak en
verbinding aanbrengen tussen de losse schoolsites, dus
zij waren meteen enthousiast. Inmiddels heeft ook Quo
Vadis in Deventer zich aangesloten. Die hadden speci-
fieke wensen over contentmarketing. We hebben nu
heldere rapportages op basis van Google Analytics toe-
gevoegd, zodat scholen advies kunnen krijgen over het
gedrag van bezoekers op de website. Op welke trefwoor-
den zoeken ouders vaak? Welke pagina’s worden goed
bezocht of juist niet? Die informatie helpt scholen heel
praktisch om hun tijd effectief in te zetten.” De bestu-
ren die deelnemen aan het platform krijgen hun eigen
look and feel, maar maken gebruik van dezelfde techniek.
Elk bestuur betaalt een vast bedrag per maand waarin
ook een bijdrage voor doorontwikkeling zit. Nieuwe
ontwikkelingen worden uit de gezamenlijke pot betaald.
Scholen hoeven individueel hun budget niet te verho-
gen, maar gezamenlijk hebben ze wel een groter budget
beschikbaar.

Privacy “Het gebruik van Whatsapp en andere gratis
apps groeit in het onderwijs, maar de privacy is bij deze
apps niet geborgd”, aldus Schouten. “We ontwikkelen
nu een beveiligde omgeving binnen de website waarop
ouders via een login specifieke informatie over de groep

achtergrond

van hun kind kunnen zien. Foto’s kunnen daarmee defi-
nitief achter een wachtwoord worden geplaatst, dat was
een wens van veel ouders. Denk ook aan een plannings-
instrument, zodat ouders zich kunnen inschrijven voor
tienminutengesprekken.”

Een soort Wikipedia De nieuwe online omgeving
is niet alleen voor leerkrachten prettiger werkbaar,
het gebruiksgemak voor de ouders is ook toegenomen.
“Neem de schoolgids en de nieuwsbrief”, zegt Schouten.
“Veel scholen plaatsen nog steeds een schoolgids van der-
tig of veertig pagina’s als pdf-bestand op de site. Online
zoeken in een pdf van veertig bladzijden is niet wat je
als ouder wil. Wij hebben een online schoolgids ontwik-
keld die werkt als een soort Wikipedia. Bezoekers typen
op de site een zoekwoord en vinden direct de relevante

artikelen. Een groot voordeel is dat we
bovenschools ook content aan de schoolgids
kunnen toevoegen of wijzigen. Teksten over
Passend onderwijs of bepaalde protocollen
zijn voor alle scholen binnen ons bestuur
gelijk, die informatie voeren we vanuit het
bestuur in en is direct zichtbaar op de sites
van de scholen. Een ander belangrijk com-
municatiemiddel voor ouders is de email
nieuwsbrief. Ouders ontvingen eerder een
pdf als emailbijlage en die was op je smart-
phone slecht leesbaar. Vanuit de bestaande
inhoud van de website genereren scholen
nu eenvoudig een professionele email
nieuwsbrief.” _

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

Onderdeel van de schoolwebsites van Leerplein055 is een online
schoolgids die werkt als een soort Wikipedia. “Groot voordeel is dat
we bovenschools ook content kunnen toevoegen of wijzigen.”
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j e f  s ta e s :  ‘ e e n  s c h o o l l e i d e r  m e t  pa s s i e  e n  ta l e n t  o n t w i k k e lt v i s i e  e n  h o u d t  v o e t  b i j  s t u k ’

Het onderwijs moet innoveren, zegt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur

Jef Staes. “Het gaat de verkeerde kant op met de wereld en om daarin verandering te brengen,

hebben we mensen nodig die zich willen blijven ontwikkelen. Dat kan alleen als ze werken vanuit

hun passie en talenten. Begin daarom de passie en talenten van kinderen centraal stellen in het

onderwijs.” Een gesprek met een man met een missie. tekst susan de boer

Het domino-effect van
vernieuwingen

interview

“Het is noodzakelijk om te innoveren omdat het op de
oude manier niet goed gaat”, zegt Jef Staes, organisatie-
deskundige en auteur van de drieluik rond Red Monkey
Innovation Management. “Neem auto’s. Die rijden nog
steeds op fossiele brandstof. Maar dat is niet duurzaam.”
Staes is expert op het gebied van leerprocessen en inno-
vatieve organisaties. Volgens hem biedt het onderwijs te
weinig ruimte aan de passie en talenten van leerlingen,
en dat betekent dat kinderen niet de volwassenen worden
die de wereld nodig heeft om te overleven.

Waarom is innovatie zo belangrijk?
“De wereld van nu kent uitdagingen op allerlei gebie-
den. Klimaatverandering, oorlogen, toenemend racisme.
Vanuit de noodzaak om te overleven, om de wereld duur-
zamer te maken, moet we innoveren. De huidige uitda-
gingen, bijvoorbeeld de uitstoot van CO2, pakken we nu
niet voldoende aan. En waarom niet? Omdat de mensen
die dat zouden moeten doen niet de passie en het talent
hebben om de trends te zien, zich verder te ontwikke-
len en vernieuwing in gang te zetten. En dat komt weer
doordat het onderwijs de passie en talenten van kinderen
onvoldoende stimuleert. Het onderwijs richt zich van
oudsher op intelligentie en discipline. Je moet je zaken
kennen en dan krijg je een diploma. In een tijdperk waar-
in er weinig verandert, is dat goed. Maar nu verandert de
wereld voortdurend.”

Hoe is de situatie in het onderwijs?
“De huidige schoolleiders en leraren zijn opgegroeid in
het oude systeem. Kinderen moeten allemaal hetzelfde
leren en ze krijgen vooral ondersteuning in de vakken
waarin zij niet goed zijn. Maar niet alle vakken zijn even
belangrijk voor het werk dat een kind later wil doen.
Iemand die chirurg wil worden heeft misschien niet alle
wiskunde nodig die hij nu moet leren voor het diploma.

Dat betekent dat er mensen zijn die nu geen chirurg
kunnen worden, terwijl hun passie en talent daar wel lig-
gen. Bovendien krijgen kinderen die gedwongen worden
vakken te leren waarin ze niet goed zijn, last van stress.
Dat leidt tot demotivatie, ook voor de vakken waarin ze
wel goed zijn. Kinderen moeten een keuze mogen maken
voor vakken die hun passie hebben.”

‘e e n  g o e d e  s c h o o l l e i d e r
h e r k e n t  i n  d e  v e r a n d e r e n d e
w e r e l d  d i e  e l e m e n t e n
d i e  b i n n e n  h e t  o n d e r w i j s
b e l a n g r i j k  z i j n ’
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mensen moeten zijn die de trends zien en die een leven
lang willen leren. Er zullen dus politici moeten zijn met
passie en talent. Zo krijg je een domino-effect: de indus-
trie heeft mensen nodig die een leven lang leren, het
onderwijs moet deze mensen leveren, daarvoor heb je
schoolleiders en leraren nodig met passie en talent en
aangepaste wetgeving, daarvoor heb je politici nodig met
passie en talent. Ik probeer met mijn betoog ook een van
de dominosteentjes in deze keten te zijn.”

Wat zijn kenmerken van een innovatieve schoolleider?
“Niet alle schoolleiders zien de trends en beseffen waar-
om innovatie nodig is. Een goede schoolleider herkent
in de veranderende wereld die elementen die binnen het
onderwijs belangrijk zijn. Een schoolleider die dat kan,
herken je aan de manier waarop hij erover praat en aan
de manier waarop hij met de teamleden omgaat. Een
schoolleider moet een toekomst durven creëren en dat
betekent afscheid nemen van mensen die die toekomst in
de weg staan. Vergelijk het met de overgang van de stom-
me naar de sprekende film. De ‘stomme’ acteurs konden
niet allemaal een ‘sprekende’ acteur worden, want daar-
voor zijn andere competenties nodig. Schoolleiders die
vrienden willen blijven met de ‘stomme’ acteurs, kunnen
geen toekomst creëren. Een schoolleider die passie en
talent heeft, ontwikkelt een visie en houdt voet bij stuk.
Dat is belangrijk vanuit de noodzaak om te overleven.” _

Jef Staes, expert op het gebied van

leerprocessen en innovatieve organisaties,

is de centrale inleider op het AVS-congres op

17 maart aanstaande. www.jefstaes.com en

www.driessen.nl

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

congres2017

Waarin moet het onderwijs vooral veranderen?
“Leerlingen moeten kunnen versnellen in de vakken
waarin zij talentvol zijn. Dat zou een belangrijke stap
zijn. Ik ben goed in wiskunde, waarom moet ik daarin
dan even snel vooruit gaan als een medeleerling die geen
talent en passie heeft voor dat vak? En waarom moet ik,
doordat ik moeite heb met taal, een medeleerling ophou-
den? Het leerstofjaarklassensysteem, waarbij iedereen op
hetzelfde punt moet uitkomen, is niet meer van deze tijd.
Dat geldt ook voor de muren die we hebben opgetrokken
tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.
Het zou mogelijk moeten zijn voor een vijftienjarige om
sommige vakken op universitair niveau te volgen. En
we moeten af van diploma’s als voornaamste doel. Een
onbevoegde leraar kan bijvoorbeeld best een goede leraar
zijn, zoals een chirurg die slecht is in wiskunde, best een
goede chirurg kan zijn.”

Wat is de rol van de schoolleider hierin?
“Schoolleiders kunnen hun teamleden de energie geven
die nodig is om het onderwijs te vernieuwen. Ze moeten
een visie ontwikkelen op het ontplooien van talenten en
het stimuleren van passie, en openstaan voor verande-
ringen. Leraren moeten weten hoe ze kinderen kunnen
helpen groeien in de vakken waarin ze goed zijn, en daar-
naast ook een redelijk niveau helpen behalen in de ande-
re vakken. Een schoolleider die dat doet, zal te maken
krijgen met wetten die in de weg staan, of bestuurders of
ouders die een diploma belangrijk vinden. Dan is het de
schoolleider die moet zeggen: ‘Deze wetten staan haaks
op wat nodig is. Ze moeten daarom aangepast worden.’
Het is als met de ontwikkelingen in de auto-industrie.
Straks is er een zelfsturende auto. Daar moeten de wet-
ten op worden aangepast. Als je dat niet doet, hou je als
wetgever de vooruitgang tegen, dan los je de problemen
niet op. Dat betekent dat er ook bij de wetgevende macht

‘ l e r a r e n  m o e t e n  w e t e n
h o e z e k i n d e r e n  k u n n e n  h e l p e n
g r o e i e n  i n  d e  v a k k e n  w a a r i n
z e g o e d  z i j n ’
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DOE MEE
Leraren kunnen met collega’s
en coaches praten tijdens een

Open Lab. Of ze kunnen meedoen
met een Online Lab. Grote kans

dat ze hier een idee opdoen waarmee
ze direct aan de slag kunnen: op uw
school, of misschien zelfs om een

LOF-aanvraag in te dienen.

Kijk voor data en meer informatie op:
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/

lerarenlabs

Denk MEE kijk MEE

Dineke Bakker

Titel: Een schitterende
leerkracht laat ieder kind stralen.

Omschrijving: Wat is het talent van de leer-
kracht? En hoe zet je dat talent in voor jouw
werk en voor de andere dingen die je doet?

lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

Bent u schoolleider PO of VO?
Zijn er op uw school leraren
met een goed idee waardoor
het onderwijs beter wordt?

Laat ze kennismaken met het
LerarenOntwikkelFonds (LOF).
Het LOF stelt geld beschikbaar,

zodat de leraar tijd en begeleiding
krijgt om zijn of haar idee uit te
werken en het onderwijs op uw
school verder te ontwikkelen.

Ideeën die vorig schooljaar
met het LOF zijn uitgewerkt:

• Beelddenkers in beeld

• Verbeterde aansluiting
tussen PO en VO

• Samenwerkend leren als
onderdeel van de schoolcultuur

• Muziek is meer in het SO

Laat leraren
kennismaken

met LOF!
Ze kunnen hun

aanvraag indienen op

lerarenontwikkelfonds.

onderwijscooperatie.nl

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

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rik Grashoff,

onderwijswoordvoerder namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

politieke column

geef leraren in
basisonderwijs meer
doorgroeimogelijkheden
Vorig jaar zijn veel mensen, ook in Den

Haag, geschrokken van het rapport van de

onderwijsinspectie waaruit blijkt dat het

met de kansengelijkheid in het onderwijs

slecht gesteld is. Niet alleen je intelligentie

maakt uit voor je schooladvies van de

basisschool, maar ook het opleidingsniveau

van je ouders en hun salaris. Het onderwijs

moet weer de emancipatormotor worden en

daar speelt de basisschoolleerkracht een

cruciale rol in. Die moet dan wel de optimale

kansen krijgen om zich gedurende zijn loop-

baan te ontwikkelen.

Op de basisschool begin je je onderwijs-

loopbaan. Dat is de plek waar dingen wor-

den geleerd die je je hele leven nodig hebt:

de tafels en hoofdrekenen, topografie en

geschiedenis, spelling en grammatica. Maar

ook leer je om te gaan met andere leerlin-

gen en met elkaar samen te werken. Voor

leraren in het basisonderwijs is dus een

belangrijke taak weggelegd. Daarom is het

gek dat docenten op de middelbare school

gemiddeld zo’n 30 procent meer betaald

krijgen dan hun collega’s op de basisschool.

Het is heel zorgwekkend dat het leraren-

tekort toeneemt, vooral in het basisonder-

wijs. Momenteel gaat een derde van de

pabostudenten niet het onderwijs in en een

groot deel van de mensen die voor de klas

komt, is binnen een aantal jaar weer weg óf

stroomt door naar het voortgezet onderwijs.

Ook de voortekenen zijn niet gunstig, de

instroom in de pabo is inmiddels gehalveerd

en zodoende vloeit qua opleiding van lera-

ren veel ervaring weg. Het lerarentekort valt

ook te verklaren; de werkdruk is hoog, de

klassen overvol en de doorgroei gering.

GroenLinks wil daarom dat basisschool-

leraren makkelijker kunnen doorgroeien.

Leraren die een speciale vaardigheid heb-

ben zoals het begeleiden van dyslectische

of autistische kinderen, of juist leraren die

ervaring hebben met het ontwikkelen van

lesmethoden, moeten kunnen doorstro-

men naar hogere salarisschalen. Op dit

moment wordt nog te veel gekeken naar

schooldiploma’s, terwijl ervaring en speci-

ale kwaliteiten net zo belangrijk zijn. Wat

GroenLinks betreft mag een topleraar meer

verdienen dan een schoolleider. De hoogst

ingeschaalde leraren kunnen bijvoorbeeld

als experts worden ingezet op meerdere

scholen. Zo houden we ervaring en talenten

voor de klas. Het zet de leraar op een voet-

stuk, waar die thuishoort.

GroenLinks heeft het afgelopen jaar

voorstellen ingediend in de Kamer om

basisschoolleraren meer kansen te geven

om door te stromen naar hogere schalen.

De staatssecretaris investeert daarentegen

liever geld in extra toetsen, zoals vanuit

overheidswege opgelegde rekentoetsen,

kleutertoetsen of diagnostische tussen-

tijdse toets, dan in een goede leraar. Dat

terwijl de leraren het belangrijkste kapitaal

zijn in het onderwijs.

In de onderwijsvisie van GroenLinks staat de

leraar centraal: de werkdruk verlagen door

het verminderen van het aantal lesuren, het

verbeteren van de beloning en waar nodig

kleinere klassen. Zo krijgt de leraar weer tijd

en ruimte. Investeren in groeiperspectief

voor leraren en werkdrukvermindering is

niet alleen goed voor leraren, maar helpt

ook om de kansenongelijkheid terug te

dringen. _

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

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

DOE MEE
Leraren kunnen met collega’s
en coaches praten tijdens een

Open Lab. Of ze kunnen meedoen
met een Online Lab. Grote kans

dat ze hier een idee opdoen waarmee
ze direct aan de slag kunnen: op uw
school, of misschien zelfs om een

LOF-aanvraag in te dienen.

Kijk voor data en meer informatie op:
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/

lerarenlabs

Denk MEE kijk MEE

Dineke Bakker

Titel: Een schitterende
leerkracht laat ieder kind stralen.

Omschrijving: Wat is het talent van de leer-
kracht? En hoe zet je dat talent in voor jouw
werk en voor de andere dingen die je doet?

lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

Bent u schoolleider PO of VO?
Zijn er op uw school leraren
met een goed idee waardoor
het onderwijs beter wordt?

Laat ze kennismaken met het
LerarenOntwikkelFonds (LOF).
Het LOF stelt geld beschikbaar,

zodat de leraar tijd en begeleiding
krijgt om zijn of haar idee uit te
werken en het onderwijs op uw
school verder te ontwikkelen.

Ideeën die vorig schooljaar
met het LOF zijn uitgewerkt:

• Beelddenkers in beeld

• Verbeterde aansluiting
tussen PO en VO

• Samenwerkend leren als
onderdeel van de schoolcultuur

• Muziek is meer in het SO

Laat leraren
kennismaken

met LOF!
Ze kunnen hun

aanvraag indienen op

lerarenontwikkelfonds.

onderwijscooperatie.nl

– Advertentie –
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Van de AVS

Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie
verstrekken aan gescheiden ouders?
tekst paul van den heuvel

Uit wetsartikelen blijkt dat het in eerste instantie aan de (geschei-

den) ouders is om elkaar te informeren over de vorderingen en

ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie

tussen de ouders echter zo vertroebeld, dat goede onderlinge com-

municatie niet meer aan de orde is. Dan komt de school in beeld.

De AVS Helpdesk raadt scholen aan om beleid te formuleren over

informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit kan door de

school worden opgenomen in de schoolgids. Ook bij aanmelding

van nieuwe leerlingen is het raadzaam om de juridische status met

betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening van ouders

in kaart te brengen. Verder kan er op het aanmeldingsformulier

standaard worden gevraagd naar namen en adressen van de beide

ouders.

Hieronder een overzicht van de wetteksten waaraan de school zich

dient te houden:

Burgerlijk Wetboek
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht
is de andere, niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van
belangrijke zaken die het kind aangaan (zoals schoolrapporten en informatie
over extra begeleiding).
Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet
het ouderlijk gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve
beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en
omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind
betreffen. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:
• de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op

dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
• de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen

het verschaffen van de informatie verzet.

WPO en WVO
Artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 23b van
de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de
vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders. De school moet
altijd neutraal zijn.
• Een school moet voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict

en moet alle schijn van partijdigheid vermijden.
• De school hoeft soms geen informatie te verstrekken als zij daardoor haar

neutraliteit verliest. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een
verschil is in de leerprestaties van de kinderen in de weken dat ze bij de
vader en de weken dat ze bij de moeder zijn.

Adviezen LKC
Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Deze heeft veel klachten
behandeld over informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Enkele
belangrijke punten uit de adviezen van de LKC:
• De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet ouders dezelfde

mondelinge en schriftelijke informatie geven. De school heeft hierin een
eigen verantwoordelijkheid.

• Als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het
kind, mag de school geen genoegen nemen met de mededeling van de
ouder dat die de andere ouder wel zal informeren. De school moet dit
controleren.

• Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder
de andere ouder moet informeren en dit vervolgens niet gebeurt, moet de
school de betreffende informatie aan de andere ouder verschaffen.

• Als de school informatie in tweevoud aan het kind meegeeft, voldoet de
school in principe aan haar informatieplicht. Wanneer vervolgens blijkt dat
de informatie een van de ouders niet bereikt, moet de school een andere
manier zoeken om de informatie te verstrekken.

• Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school
de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders.

• De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke
zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar
wel zelf om vragen, de school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te
doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties.
Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging
voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.

• Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als
het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de
informatie. De school moet een eigen afweging over dat belang
maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag
zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of
dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder
zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak
waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid
van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie
verstrekt .

Meer informatie: https://onderwijsgeschillen.nl/thema/

informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur

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

lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

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

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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e d u c at i e v e r e i z e n

De Noordse driehoek:
Zweden, Estland en Finland

De AVS organiseert van 2 tot
en met 8 april 2017 een
studiereis naar Zweden,
Estland en Finland. Deze
unieke reis, ‘De Noordse
Driehoek’, biedt deelnemers
de kans om kennis te maken
met drie onderwijssystemen
die al jarenlang hoog scoren
op de PISA-ranglijst.

Vooral Estland maakt grote vorderingen na de modernisering van

het onderwijs vanaf de vrijmaking van het Sovjetregime in 1991.

Individuele ontwikkeling en excellente schoolresultaten vormen

daar de basis van het systeem.

Finland besteedt ook veel

aandacht aan de individuele

ontwikkeling van leerlingen,

samenwerkend leren en het

gebruik van moderne communi-

catiemiddelen. Zweden kent een

lange traditie van kindcentra.

Ontdek hoe in de drie landen

beleidsmakers en schoolleiders

voortdurend werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en

aan vernieuwing en aanpassing aan de eisen van de 21e eeuw.

De reis start met een vlucht naar

Stockholm, vervolgens per boot

naar Tallinn (Estland) en tot slot

een oversteek per ferry naar

Helsinki, waarvandaan de groep

terugvliegt naar Amsterdam.

Tijdens de gecombineerde vlieg/

bootreis worden zes scholen

bezocht en staan ontmoetingen

met schoolleiders en andere

experts op het programma. Ook de cultuur van de verschillende

landen komt aan bod: er is ruimte voor verkenning van de binnen-

steden, stadstours met gids en culture excursies.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze

studiereis, die door eerdere deelnemers zeer goed

beoordeeld is. Inschrijven kan nog tot 21 januari

2017.

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

inschrijven
kan nog tot
21 januari!

nog enkele
plaatsen

vrij!

Nieuwe medewerker
Erna Temming is vanaf 1 januari 2017 werk-

zaam bij de AVS en versterkt onder andere de

receptie, waar zij u samen met Sylvia van de

Kamp-Veerman en Wilma Simonis te woord

staat aan de telefoon of u ontvangt als u de

AVS bezoekt. Naast haar werk voor de AVS is

zij professioneel zangeres van het Nederlands-

talige (levens)lied. Na 8,5 jaar als receptionist

verbonden te zijn geweest aan de AVS is voor Elly Balai haar wel-

verdiende pensioen aangebroken.

n at i o n a l e o n d e r w i j s -
t e n t o o n s t e l l i n g

AVS op de NOT
De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijs-
professionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot
en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.
Ook de AVS is er te vinden.

Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het

thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht

voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van

de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches – bij-

voorbeeld over het inrichten van een IKC, loopbaanmogelijkheden,

registreren, de cao – waarover op meer individuele basis het

gesprek kan worden vervolgd in de stand.

Daarnaast biedt de NOT een uitgebreid expositieveld en onder

meer een Kinderboekenstraat, Opleidingenplein en Dyslexiestraat.

De laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd in de Onderwijs-

academie, in ruim driehonderd sessies. In de Innovatie Award &

Route krijgt elke exposant een minuut de tijd om zijn innovatie

te pitchen. Op de vrijdag is er het Young Professional Programma

om jonge mensen te enthousiasmeren voor het vak van leraar.

AVS-voorzitter Petra van Haren spreekt op dinsdag-, woensdag- en

donderdagmorgen om 11 uur in de stand van Presikhaaf over de

school van de toekomst.

Gratis aanmelden: www.not-online.nl
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AVS-congres
Daadkrachtig leiderschap
17 maart 2017 _ NBC Nieuwegein

Het 22e AVS-congres staat in het teken van
daadkrachtig leiderschap, van nu naar 2032!
Met subthema’s over persoonlijk leiderschap,
onderwijsconcepten & schoolbeleid bij
curriculum(her)ontwerp, de samenleving in
de school en handvatten om morgen in de
school direct aan de slag te kunnen.

Centrale inleider
en afsluiter
De Belgische Jef Staes
helpt leidinggevenden

bij het veranderen van

de organisatiecultuur,

om de innovatie- en

informatievloedgolf te trotseren. Onderwijsinnovator

dr. Zachary Walker van het National Institute of

Education in Singapore, focust zich op het integreren

van mobiele technologie in het onderwijs.

En verder…
• Plenaire sessies • Praktische workshops

• Informatiemarkt • In gesprek met AVS-adviseurs in

AVS-stand • Praktijksessies in amfitheater door collega-

leidinggevenden • Muzikale Drinks&Bites

Kom ook 17 maart aanstaande en ontmoet collega’s en andere deskundigen!
Bekijk het volledige programma in de bijgesloten brochure of ga naar www.avs.nl/congres2017

Het AVS-congres is aangemerkt als
bron voor informeel leren.

Word AVS-lid en profiteer van korting!
Wie uiterlijk 14 februari 2017 lid wordt van de AVS, ontvangt

de rest van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2017)

50% korting op de contributie*. Bovendien kunt u als

AVS-lid met ruim 50% korting naar het congres.

Dubbel korting dus! Zie www.avs.nl/lidworden

 *Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.

U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2018.

vroegboekkorting
t/m 14 februari

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Gelijke kansen, inspectietoezicht en beeldvorming
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS besprak
op 2 december 2016 de Gelijke Kansen Alliantie, het
vernieuwde inspectietoezicht en de uitkomsten van de
expertmeeting ‘tekorten po’.

Sandra ten Holter van OCW sprak met de commissieleden over de

rol en positie van schoolleiders ten aanzien van het thema kansen

gelijkheid. Hoe kun je daar op school aandacht aan geven? Na een

goede, inhoudelijke discussie geeft de commissie de volgende

adviezen mee aan OCW:

• Leerrecht voor 2jarigen

• Onderwijs voor 10 tot 14jarigen als voorziening

• Ga uit van erkende ongelijkheid.

• Langere onderwijsdag tot bijvoorbeeld 16.30 uur geeft kansen

voor alle leerlingen.

• Organiseer kansen in de keten van opleidingen tot aan het hbo

(zie studielening).

• Leg de aanpak van kansenongelijkheid niet te veel van bovenaf op

maar biedt ruimte voor eigen initiatieven van scholen (‘Laat het

geen tanker zijn maar 7.000 speedbootjes’).

• Doe wat aan de versnippering van regels, budgetten en zorg voor

een betere gewichtenregeling.

• Geef scholen een innovatiebudget met verantwoording achteraf;

denk hierbij aan planmatig werken, schoolplan (vierjarentermijn).

• Denk niet alleen in termen van grote steden, maar doe aan gelijk

heid voor alle regio’s in het land.

• Laat kinderen die naar het vo gaan door de leraar van groep 8 nog

begeleiden als coach en ondersteuning.

• Betere duiding van de beeldvorming over gelijkheid richting

ouders en maatschappij. Een op de vijf vmboers stroomt bijvoor

beeld ‘maar’ door naar het hbo, meldden de media. Maar een

vmboopleiding en een vak leren is even waardevol.

Vernieuwd toezicht
Wat kan de AVS in overleggen met de onderwijsinspectie nog aan

geven in het belang van schoolleiders? De commissie is blij met de

manier waarop de inspectie de kengetallen van scholen presenteert

en met schoolleiders wil bespreken. Het vormt een mooi startpunt

voor een goed gesprek met de redelijke interpretatie als uitgangs

punt. De commissie benoemt kansen en mogelijkheden voor de

inspectie om in een dialoog meer van de school te weten te komen,

zoals het bekijken en bespreken van een aantal leerlingendossiers

op de dag van het inspectiebezoek. Die laten zien wat de school

doet aan ‘eruit halen wat er in zit’ bij de leerlingen. Daarover kan

het gesprek verder gaan. De eindtoets vindt de commissie een goed

fenomeen in de zin van beoordelen hoe de school er als geheel voor

staat en welke interventies op schoolniveau nodig zijn. Het is ook

goed voor de landelijke vergelijking.

‘g e e f s c h o l e n e e n i n n ovat i e b u d g e t
m e t  v e r a n t wo o r d i n g  a c h t e r a f ’

Trotse cultuur
Naar aanleiding van de uitkomsten van de expertmeeting ‘tekorten

po’ bespreekt de commissie de mogelijkheden om ook als AVS bij

de dragen aan een meer positieve beeldvorming over onderwijs.

Door het stimuleren van een andere organisatie en de professionele

(handelings)ruimte. Waardering, trots en profilering zijn zaken waar

het onderwijs zich van bewust moet zijn. Van een klaagcultuur naar

een trotse cultuur van bevlogen professionals die iets betekenen in

het maatschappelijk veld.

De volgende bijeenkomst van de AVSbeleidscommissie Onderwijs

vindt plaats op 10 februari 2017.

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

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

Dé vakbeurs voor professionals 
in het KO, PO, VO en MBO

29383_jbu_not_adv 210x297_v1.indd  1 17-03-16   09:43
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c o m m i s s i e d u u r z a a m v i ta a l

AVS-ambassadeurs op pad voor internationalisering
De AVS en EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum
voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs,
gaan gezamenlijk het thema ‘Internationalisering in het
primair onderwijs’ dichterbij de scholen brengen en hulp
bieden bij het maken van een plan van aanpak.

Internationalisering werkt meestal inspirerend voor de hele

school, stimuleert de professionalisering van collega’s en soms

kan een school zich ermee profileren. Maar hoe begin je? Is er

al eigen beleid geformuleerd? Hoe kies je de juiste doelen en

activiteiten?

Hoe leg je duurzame contacten met buitenlandse partners? Wat

zijn de kosten? Het is belangrijk dat de schoolleider iets kiest dat

past bij de school en omstandigheden. Voor diverse projecten is het

mogelijk om inhoudelijke of financiële ondersteuning te krijgen via

EPNuffic. AVSambassadeurs kunnen de noodzakelijke route toe

lichten. Leden van de AVScommissie Duurzaam Vitaal (postactieve

schoolleiders) volgden speciale trainingen bij EPNuffic om belang

rijke aspecten van internationaliseren voor schoolleiders goed in

beeld te krijgen. Scholen die prijs stellen op kosteloze informatie en

ondersteuning van deze ervaren en deskundige AVSambassadeurs

kunnen dat aangeven via info@avs.nl
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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 AVS-congres 2017 geldt als bron voor

informeel leren bij alle zeven professio-

naliseringsthema’s van het Schoolleiders-

register PO. De programma-inhoud sluit

hier gedeeltelijk bij aan.

www.avs.nl/congres2017

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Februari en maart 2017

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

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 8 februari Paul van Lent

• Training Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel*** (po) 16 februari Harry van Soest

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 8 maart Jan Plevier, Ruud de Sain

• Leergang Action Learning** (po en vo) 9 maart I.s.m. Businesschool Nederland

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 10 maart Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

• Masterclass Loopbaangesprekken*** (po en vo) 13 maart Marinka Kuijpers

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 14 maart Jan Stuijver

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – Basis*** (po en vo) 20 maart I.s.m. Janssen Training & Advies

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 23 maart Ivo Wouters, André Slegers

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)** (po) 23 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 23 maart Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Bildung voor schoolleiders** (po) 24 maart Dick Middelhoek, Erno Eskens

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken

in een lerende school ** (po en vo) 24 maart Jan Jutten

• Training De zweep erover! Durft u de confrontatie aan? (po) 24 maart Bart van der Vlist

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 24 maart Arie van Loon

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 28 maart Jan Stuijver

• Leergang Middenkader**** (po) 29 maart Bob Ravelli

• Leergang Strategische communicatie & PR** (po) 30 maart Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Training Competentiegericht coachen*** (po en vo) 30 maart Tom Roetert

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.
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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 sparringpartner en bent u in staat om op een concreet vraagstuk

actieonderzoek uit te voeren. De Leergang Middenkader is

opgenomen in het Lerarenregister (160 registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunctdirecteuren, afdelings-

leiders (po) of u heeft de ambitie een dergelijke leidinggevende

positie te vervullen.

Startdatum: 29 maart 2017

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

4 eendaagsen

Leergang Begrijpen vóór
ingrijpen: systeemdenken in
een lerende school

Systeemdenken is het vermogen om

relaties te zien en daardoor de werkelijk-

heid beter te begrijpen. Hoe beter we

begrijpen, hoe effectiever we kunnen

ingrijpen. Door systeemdenken zien we het totaalbeeld, niet slechts

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

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

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

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

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

Nederlandstalige boek over systeemdenken in een lerende school.

Dit boek is leidraad voor de leergang.

Doelgroep: (startende) schoolleiders/directeuren, bovenschools

managers/eindverantwoordelijken/bestuurders, middenkader en

docenten lerarenopleidingen (po en vo)

Startdatum: 24 maart 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

begrijpenvooringrijpen

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur 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 ont-

wikkeling 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.

Startdatum: 23 maart 2017

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

ving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht onderwijs’

en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering’ (hoort bij thema ‘Regie en

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

en kwaliteitsontwikkeling’)

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

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 9 maart 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

Foto’s: Hans Roggen
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1  t wee en 7 eenda agsen
(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 com-

municatie 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: 30 maart 2017

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’).

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

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

Leergang Interim-management:
iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een

zelfstandige professional specifieke

kwaliteiten op het gebied van inhoud,

ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn

eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en

professionaliteit van groot belang. Juist het met distantie kunnen

werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen

bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

In de leergang komt onder andere aan de orde welke competenties

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

veranderingen aan te sturen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

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

hun loopbaan overwegen.

Startdatum: 11 mei 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

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

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

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

eendaagse training

Naar andere schooltijden…
en dan?

Overweegt u als schoolleider te komen tot het

invoeren van andere schooltijden, dan is het

zaak geen dingen over het hoofd te zien. Deze

studiedag belicht de (wettelijke) regels en

afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden.

Verder komen ook de belangen van ouders, leraren en de rol van de

MR aan de orde. De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en

dan?’ vormt de leidraad en krijgt u mee.

Doelgroep: (adjunct-)directeuren po

Datum: 8 februari of 12 april 2017

eendaagse

Masterclass
Loopbaangesprekken

Leer effectieve loopbaangesprekken voeren met

uw teamleden. Zijn vergrijzing en mobiliteit

belangrijke thema’s voor u? Wilt u het bewust-

zijn van loopbaanstappen binnen uw team

vergroten? En wilt u weten welke loopbaancompetenties het

onderwijs omarmt? Prof. dr. Marinka Kuijpers van De Loopbaan-

groep vertelt u over de wetenschap en praktische toepassing van de

door haar ontwikkelde loopbaancompetenties. Versterkt uw eigen

gespreksvaardigheden en vertaal het gedachtegoed naar uw eigen

school/organisatie.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Datum: 13 maart 2017
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werken aan ondernemend leiderschap

‘Haal de buitenwereld binnen’

Mooie ontmoetingen tussen schoolleiders en leiders uit
andere sectoren als het bedrijfsleven en maatschappelijke
instellingen kenmerkten de eerste Nationale Schoolleiders
Top voor het primair onderwijs afgelopen herfst. Ook werd
de aankondiging gedaan voor de nieuwe, innovatieve leer-
gang ‘Werken aan ondernemend leiderschap’ van het AVS
Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met onder
andere NL2025. “Over de grenzen van sectoren kijken leidt
tot nieuwe inzichten en kan een bron voor verandering en
verbetering zijn.” tekst vanja de groot

NL2025, samen met onder meer de AVS mede-initiatiefnemer van de

Nationale Schoolleiders Top (NST), is een samenwerkingsplatform

waarin onder andere CEO’s uit het bedrijfsleven, kunstenaars en

sporters, bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappe-

lijke wereld (‘aanjagers’) zich hebben verenigd. Zij zetten zich op per-

soonlijke titel – vanuit intrinsieke motivatie en zonder commercieel

belang – in voor een betere toekomst van Nederland via onder andere

het onderwijs (zie www.nl2025.nl). “We wilden geen klassieke

conferentie met keynotes en dergelijke”, blikt NL2025-projectleider

Laurens van Vliet terug op de NST voor het po. “Liever schoolleiders

én leiders uit andere sectoren zelf hun ervaringen en kennis laten

delen over wat echt werkt. Dat bewerkstelligt ook een hoog ambi-

tieniveau en het blijft positief: wat kan ik doen om onderwijs nog

uitdagender en beter te maken in plaats van steeds naar politiek

Den Haag te wijzen. Hoe zien toekomstige banen er bijvoorbeeld uit?

Daar is afstemming met het bedrijfsleven voor nodig. Samen op een

hoger abstractieniveau naar dingen kijken.” Van Vliet signaleert dat

het onderwijs enorme potentie heeft om de verbinding te zoeken

met andere sectoren. “Veel ouders hebben een baan en/of bruikbaar

netwerk. Daar kun je als school een beroep op doen. Bovendien heeft

het onderwijs veel overeenkomsten met andere sectoren zoals het

bedrijfsleven: je hebt allemaal te maken met personeel, stakehol-

ders, een stip aan de horizon...”

Dat er veel behoefte is aan zo’n benadering bleek wel uit de grote

opkomst tijdens de NST voor het po op 8 oktober 2016 (een vrije

zaterdag) en de enthousiaste reacties na afloop. Van Vliet: “De

bereidheid tot verandering en verbetering in het onderwijs is

groot. Maar hoe je tot een lerende organisatie komt is nog geen

gemeengoed. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap pakt dit prima

op met de leergang Werken aan ondernemend leiderschap, die wij

met ons netwerk vanuit NL2025 mede-faciliteren.” In de leergang

– die voor validering is ingediend bij het Schoolleidersregister PO

(formeel leren) – worden regionale communities gevormd waarbij

leidinggevenden uit het lokale/regionale bedrijfsleven en van

maatschappelijke en culturele instellingen betrokken zijn. Ze werken

samen met schoolleiders en -bestuurders aan leiderschaps- en

verandervraagstukken, innovatie (zoals duurzame technologische

en ict-ontwikkelingen) en er wordt gezocht naar verbinding om

de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Daarnaast

werken schoolleiders in professionaliseringssessies met elkaar aan

hun eigen persoonlijke ontwikkeling en maken zij de vertaalslag

naar de eigen (onderwijs)context en hun schoolorganisatie. Tussen

de bijeenkomsten door gaan de deelnemers met praktijkgerichte

opdrachten aan de slag. Roelf Willemstein, directeur van het AVS

Centrum Educatief Leiderschap: “Een van de doelstellingen is om als

schoolleider de buiten- en binnenwereld te verbinden. Als deelnemer

krijg je inzicht in maatschappelijke en technologische trends, en

handvatten om deze te vertalen naar een nieuw curriculum en de

individuele ambities van je school of scholen en de omgeving. Een

van de werkvormen is bijvoorbeeld het persoonlijke experiment: zoek

een kritische vriend uit een andere sector waarmee je successen en

uitdagingen uitwisselt en definieer je persoonlijke experiment. Denk

ook aan wederzijdse stages. Laat je inspireren door de buitenwereld

en andere leiders.” _

leergang werken aan
ondernemend leiderschap

Doelgroep: schoolleiders po

Start: september 2017

Looptijd: 1,5 tot 2 jaar (9 opleidingsdagen en tussentijdse

opdrachten)

Locatie: in de eigen regio, bij verschillende inspirerende

instellingen/organisaties/bedrijven

Schoolleidersregister PO: is ingediend voor certificering voor

formeel leren ten behoeve van de herregistratie

Belangstelling? Aanmelden voor meer informatie kan via

www.avs.nl/cel/regionaalvervolgnst

Nationale Schoolleiders Top voor het po op 8 oktober 2016

Nieuw!

Schoolleiders én leidinggevenden uit het

bedrijfsleven laten tijdens het AVS-congres 2017

op 17 maart a.s. zien (sessie 1 en workshop 38)

hoe zij aan een verbeter- en leercultuur bouwen

met hun team. Kenmerken zijn vernieuwende

methodieken voor dialoog. www.avs.nl/congres2017
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voor: onderwijsprofessionals po

van: 2 basisscholen i.s.m. Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 8 februari, 17 tot 20 uur

waar: Utrecht, basisschool Hof ter Weide

wat: gratis inspiratie- en ontmoetingsavond

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

meesterschap? Welke vormen van leiderschap zijn nodig, van

leerkracht tot bestuurder? Praat mee aan de tafels met een

gemengd gezelschap van onderwijsprofessionals. Neem uw

persoonlijke vraagstukken of dilemma’s mee en zoek samen

naar kansen en oplossingsrichtingen.

Aanmelden: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/

professionalisering/zet-alvast-in-je-agenda-regionale-dialoog-

bijeenkomst- 8-februari

voor: leraren, ib’ers

van: Koninklijke Van Gorcum en tijdschrift Talent

wanneer: 16 februari

waar: Reehorst, Ede

wat: congres

Talent in de klas
Iedereen kent het algemene beeld van begaafde kinderen, waar-

bij het leren vanzelf gaat en die altijd hoog scoren met toetsen.

De werkelijkheid is vaak anders; ook deze kinderen hebben hun

problemen en daarom is goede begeleiding en aandacht van de

leraar of ib’er nodig om hun talenten tot bloei te laten komen.

De lezingen en workshops geven handvatten om hier in de klas

mee aan de slag te gaan. www.talentindeklas.nl

voor: schoolleiders, ict-coördinatoren, ict-coaches, leraren

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 29 maart

waar: congrescentrum De Reehorst, Ede

wat: 9e nationaal congres Mediawijsheid

Online privacy
Zijn we via sociale media met elkaar Big brother geworden?

Waarom posten we eigenlijk ons privéleven? Wat betekent het

afbrokkelen van privacy voor burgerschap en mediawijsheid?

Bart Schermer, universitair hoofddocent bij de Universiteit

Leiden, beantwoordt vragen over online privacy in zijn Nationale

Lezing Mediawijsheid 2017. En keuze uit twintig workshops

in drie rondes. Ook vindt de uitreiking van de jaarlijkse Young

Positive Media Award plaats. www.mediaenmaatschappij.nl/

congressen/nationaal-mediawijsheid-congres-2017

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders en andere belangstellenden

van: Alles is gezondheid

wanneer: 15 februari

waar: Rijtuigenloods, Amersfoort

wat: conferentie

Alles is gezondheid
Wat heeft ‘Alles is gezondheid’ tot nu toe bereikt en welke uitda-

gingen gaat zij de komende periode aan? Onderwijsbestuurders,

wethouders, artsen, onderzoekers en bewindslieden vertellen

onder andere hoe je mensen kunt meenemen in (organisatie)

veranderingen. Hoe biedt je kinderen uit een achterstandsmi-

lieu gelijke kansen in gezondheid en opleiding? Hoe kunnen

preventiecoalities een extra impuls geven aan het verkleinen

van gezondheidsverschillen? Inspiratie, ervaringen delen,

netwerken en nieuwe (lokale) samenwerkingsmogelijkheden

ontdekken staan centraal. Op de beursvloer kunnen samen-

werkingsafspraken gemaakt worden onder leiding van een

beursmeester. www.allesisgezondheid.nl

voor: voortgezet onderwijs

van: Voion i.s.m. VO-raad

wat: gratis digitaal incidentenregistratiesysteem

Incidenten registreren
Een veilige werk- en leeromgeving is belangrijk als basis voor

goed onderwijs. Om die veilige school te kunnen realiseren,

is het op de eerste plaats noodzakelijk om (beter) inzicht te

krijgen in het aantal en soort incidenten. Het Incidentenvenster-

VO helpt om een totaaloverzicht van incidenten te verkrijgen.

Vo-scholen kunnen gratis een gebruikslicentie aanvragen via

www.incidentenvenster-vo.nl
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voor: betrokkenen bij primair t/m academisch onderwijs

van: Stichting van het Onderwijs (o.a. AVS)

wanneer: 6 februari (18.30-20.30)

waar: Nieuwspoort Den Haag

wat: debat

Nationaal onderwijsdebat
Debat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Onder leiding van Clairy Polak gaan onderwijswoordvoerders

van de grootste politieke partijen, de voorzitters van de sociale

partners in het onderwijs en het publiek in discussie. Onder

andere over het vergroten van gelijke kansen. De Stichting van

het Onderwijs doet een oproep tot een aantal sectoroverstij-

gende maatregelen en investeringen. Welke keuzes maken de

politieke partijen? Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden:

www.stichtingvanhetonderwijs.nl

voor: (samenwerkende) schoolbesturen

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: landkaart

Samenwerkende
schoolbesturen in kaart

Welke schoolbesturen werken regionaal met elkaar samen?

Regionale transfercentra (RTC’s) en andere samenwerkings-

vormen zijn in kaart gebracht. RTC’s zijn ontstaan vanuit

het Sectorplan PO. Regionale samenwerking draagt bij aan

oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in het primair

onderwijs, zoals krimp, invalproblematiek en lerarentekorten.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/over-ons/regionale-samen-

werking/overzicht-samenwerkende-schoolbesturen

voor: leraren, ib’ers, rt’ers en directies po en vo

van: Onderwijs Acadamy

wanneer: 2017

waar: locatie Logavak

wat: diverse cursussen

Meldcode kindermishandeling
Hoe kunt u als school omgaan met vermoedens van kindermis-

handeling of huiselijk geweld? Hoe past u de meldcode toe?

En hoe traint u uw team op het signaleren van risicofactoren?

www.onderwijs.academy

voor: onderwijs- en jeugdprofessionals

van: Nederland Jeugdinstituut

wat: nieuw online dossier

Effectieve jeugdhulp
Of je nu beleidsmaker bij een gemeente bent, manager van een

organisatie voor jeugd- en opvoedhulp of jeugdprofessional die

dagelijks op een groep staat: je streeft naar effectieve jeugd-

hulp. Zodat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwik-

kelen, opvoeders beschikken over voldoende vaardigheden en

opgroei- en opvoedproblemen afnemen. Effectieve jeugdhulp

houdt in dat je evidence based werkt: je benut beschikbare

kennis over wat werkt. Wanneer weet je nu dat hulp effectief

is? Hoe controleer je dat? Wat levert het op? www.nji.nl/

effectieve-jeugdhulp

voor: leraren en schoolleiders po en vo

van: SLO

wanneer: 23 januari (vo) en 25 januari (po)

waar: De Witte Vosch, Utrecht

wat: schoolconsultaties

In gesprek over
curriculumontwikkeling

SLO wil graag in gesprek met leraren en schoolleiders over curri-

culumontwikkeling op school en hoe zij daaraan bij kan dragen.

De uitkomsten worden meegenomen in de definitieve versie

van de strategische agenda van SLO. Inclusief diner. Het aantal

plaatsen is beperkt. Aanmelden: http://formulieren.slo.nl/

formulieren

voor: bestuurders, directeuren, leraren, intern begeleiders,

zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten po en vo

van: uitgeverij Pica

wat: boek

Nieuwkomers op school
Hoe geven we goed onderwijs aan asielzoekerskinderen en kun-

nen we ze begeleiden bij hun integratie in Nederland? Uitgave

over zowel organisatorische vraagstukken als onderwijskundige

zaken. Meer dan twintig onderwijsexperts en ook de kinderen

zelf komen aan het woord. Auteurs en andere betrokkenen

hebben belangeloos meegewerkt. De opbrengsten gaan naar

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

Noteer nu
alvast in uw
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de nieuwste trends en
ontwikkelingen. 
Nu ook aandacht voor 
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boekbespreking

Dolf van den Berg duidt zijn jongste publicatie aan met het understatement

‘essay’. De omvang is dan ook wel een stuk minder dan zijn eerdere

boeken, maar de inhoud is er niet minder belangwekkend om. Van den

Berg zet de betekenis van zeer recent breinonderzoek in opvoedings- en

onderwijsperspectief. Daarbij benut hij klassieke denkers als Strasser en Litt,

maar neemt hij ook veel actueel werk mee. tekst jos hagens

Het denkkader dat Van den Berg hanteert

is filosofisch: neurofenomenologie.

Neurofenomenologie legt een verband tus-

sen de werking van onze hersenen en hoe

we onszelf ervaren. Geen eenvoudige kost,

maar de auteur weet het ook voor niet filo-

sofisch geschoolde lezers zeer begrijpelijk

te houden. En dat is bewonderenswaardig.

Het boek opent met een overzicht van recent

neurowetenschappelijk onderzoek. Dat

wordt vervolgens met een neurofilosofische

bril gewaardeerd. Centraal daarin staat het

dilemma of we ons brein zijn, of dat we toch

niet door onze hersenen worden overheerst.

Hebben we wel of niet een identiteit en

daarmee een vrije wil? Van den Berg vat

deze discussie vervolgens samen in een

achttal leerpunten, zoals:

• De realisatie van een ‘ik’ is het resultaat

van een ingewikkeld samenspel van neu-

rologische systemen.

• Ons breed gepraktiseerde maakbaar-

heidsgeloof moeten we intens herzien.

Onze hersenen zijn plastisch, maar

slechts in beperkte mate kneedbaar.

• Het kritisch heroverwegen van ons opvoe-

dings- en onderwijssysteem, gebaseerd

op het ‘repareren van tekorten’ in een te

sterke verwijtcultuur, is noodzakelijk.

In het derde hoofdstuk gaat Van den Berg

op zoek naar de betekenis hiervan voor

het onderwijs. Het klassieke dilemma

in opvoeding en onderwijs Führen oder

Wachsenlassen (Theodor Litt, 1967) blijkt

overbrugbaar te zijn. Met ‘verwekken van

kijk eens met andere
ogen naar onderwijs
en opvoeding

leven’ als derde pedagogische grondcatego-

rie (Strasser, 1963) wordt deze brug gelegd:

laten groeien én leidinggeven zijn essentieel

in de opvoedingssituatie. Van den Berg

baseert zich hierbij op zijn Nijmeegse leer-

meester professor Strasser. Opvoeden is in

de woorden van Strasser ‘een vuur dat aan

een ander vuur wordt ontstoken.

In ons huidige onderwijs is er veel dat

die pedagogische grondcategorie in de

weg staat: maakbaarheid, meetbaarheid,

controleren en beoordelen. We zullen de

pedagogische dimensie moeten herontdek-

ken: met ontmoeting (in een dialoog),

aandachtig zijn, feedback en reflectie

als instrumentarium. Het is de auteur op

onnavolgbare wijze gelukt om in nog geen

zeventig pagina’s op een zeer invoelbare

manier ons onderwijsbeeld op zijn kop te

zetten. Hij laat de lezer echter niet in ver-

warring en vertwijfeling achter, maar biedt

concrete aangrijpingspunten om het anders,

menswaardiger te doen. Zo zou begrijpen

en verwachten in plaats van controleren en

beoordelen moeten komen, omdat de herse-

nen van jonge kinderen nauwelijks reageren

op correctie van verkeerd gedrag en juist

wel op bevestiging van juist gedrag. Ons

richten op de zone van naaste ontwikkeling

is positiever dan vergelijkend oordelen in de

vorm van cijfers.

De boventitel ‘essay’ is een understatement

dat tekort doet aan het belang van dit werk.

De uitgave is een dag van bezinning voor

elk team waard! Een dag die nog lang zal

naklinken in de school… _

Jos Hagens was senior adviseur bij de

AVS op het gebied van onderwijs en

leerlingenzorg.

Met andere ogen kijken naar onderwijs en opvoeding. Betekenis

van recent ‘geest-breinonderzoek’ (essay), Dolf van den

Berg, Apeldoorn/Antwerpen, Garant Uitgevers, 2016, ISBN

978-90-441-3431-5

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

onsaanbod/kaderprimair

o n s  b r e e d
g e p r a k t i s e e r d e
m a a k b a a r h e i d s g e lo o f
m o e t e n  w e  i n t e n s
h e r z i e n
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De Stichting Haagsche
Schoolvereeniging
zoekt per 1 augustus
2017 of zo spoedig
mogelijk daarna een
(bovenschools)
directeur voor:

 De Nederlandse/tweetalige afdeling van de HSV
International school;

 De Basisschool Willemspark;
 Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen.

Het betreft een full time functie, met uitzicht op een vast
dienstverband. Salariëring volgens de CAO PO in schaal DC
plus (maximaal € 5.389).

Een uitgebreide profielschets is te vinden op de website:
www.hsvdenhaag.nl

Sollicitaties kunnen, graag voor 15 februari 2017, worden
gezonden naar de bestuurder, de heer H. van der Vlugt
(hvdvlugt@hsvdenhaag.nl), 070 3837730/3857685, die
desgewenst ook verdere informatie kan verstrekken.
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Uitgelicht
thema _ Jeugdspecialist in de school
Verslaving, vechtscheiding, depressie of trauma. Een

greep uit de verschrikkingen waar sommige leerlingen

mee te maken krijgen. Hoe ga je hier als school mee om,

kun je preventief te werk gaan en waar ligt de grens?

“Doordat het Dynamisch Actie Team in de school

aanwezig is, zijn de lijntjes kort.” pagina 8

achtergrond _ Appen met ouders
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale

middelen in om met ouders te communiceren. Een app is

laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een

briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud

wordt vaker ververst, niet alleen door de ict’er.

pagina 26

actueel

///

Foto omslag: Basisschool Don Sarto in Tilburg hanteert een locatieplan dat de

schoolpopulatie volledig in beeld brengt, om beter in te kunnen spelen op de achterstanden

(rechts schoolleider Ludy Meister).

Benieuwd naar het aanbod?
Ga snel naar boekenopschool.nl of bel 079-3440345boekenopschool.nl  nbdbiblion.nl  info@nbdbiblion.nl

Actuele boeken voor uw schoolbibliotheek?
Boekenopschool.nl
Boekenopschool beschikt over een gevarieerde en actuele collectie boeken. U vindt en bestelt eenvoudig
boeken voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. De collectie is samengesteld door een team
van onderwijsexperts, u bent dus verzekerd van uitstekende kwaliteit!

  Groot en gevarieerd aanbod
 Standaard 5% korting voor scholen
 Geschikt voor intensief gebruik
 Diverse advieslijsten en thema’s
 Gratis verzending binnen NL
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