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Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid

Inhoud februari

Spiegel van het vak
Ik heb de afgelopen tijd weer veel collega’s mogen spreken. En de gezichten

van schoolleiders in diverse uitdrukkingen mogen aanschouwen, al naar

gelang welke thema’s de revue passeerden. Bijvoorbeeld een beteuterd

gezicht bij het thema richting vrije school. Een vernieuwende en innovatieve

schoolleider van een school vanuit een traditionele geloofsovertuiging

voelde zich aangesproken. In het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe

scholen’ van Sander Dekker staat: “… dat het in Nederland enorm ingewik-

keld is om een nieuwe school te beginnen. Zeker wanneer deze school

niet behoort tot een traditionele geloofsovertuiging. Hierdoor is er weinig

ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod.” Dat deed de

schoolleider denken dat de staatssecretaris geloofsovertuiging en innovatief

schoolleiderschap niet goed verenigbaar vindt.

Ook was er het zorgelijke gezicht van een schoolleider van een kleinere

basisschool die drie vluchtelingenkinderen op mocht vangen. Bij minder dan

vier kinderen is er geen extra bekostiging. Het invullen van pedagogische

begeleiding en een passend onderwijszorgarrangement voor deze drie

kinderen komt neer op veel extra – vrijwillige – investeringen door team-

leden in afstemming, expertise en tijd.

En soms trof ik een wat zoekende uitdrukking. Het inrichten van de 40-urige

werkweek vraagt bijvoorbeeld om gesprekken en afstemming binnen de

schoolteams. Hoe dit allemaal goed vorm te geven is soms nog zoeken.

Een aantal keren sloeg de vermoeidheid toe, vooral bij het thema werkdruk.

Iedereen heeft het erover, maar de verhouding taken en beschikbare uren

kent nog vaak een disbalans.

Gelukkig zie ik ook vaak opgewekte gezichten. Zo was er een schoolleider

die samen met haar bestuur en het samenwerkingsverband slaagt in het

vormgeven van Passend onderwijs. En recent veel blije schoolleiders-

gezichten die namens hun school, soms zelfs voor de derde keer op rij,

het predicaat excellent in ontvangst mochten

nemen.

Helaas zag ik ook het verdrietige gezicht van

een schoolleider die door krimp zijn school

moet sluiten. En boze gezichten van school-

leiders die geen vervangers meer mogen

benoemen, omdat de aanstormende risico’s

van de Wet Werk en Zekerheid te groot worden.

Onderwijs heeft vele gezichten, de schoolleider

is er één van. Uw uitdrukking is een spiegel

van ons vak. _

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
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brief aan asscher

AVS wil ook verkenner primair onderwijs
voor knelpunten Wwz
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verkenner
aangesteld om de knelpunten van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in kaart te
brengen in sectoren waar seizoensarbeid voorkomt. De AVS vindt een dergelijke
verkenning ook op zijn plaats voor het primair onderwijs. Dat laat AVS-voorzitter
Petra van Haren weten in een brief aan Asscher.

“De effecten van de Wwz op

(zeer) kortdurende benoe-

mingen van invallers leveren

diverse zorgen en knelpunten

op”, aldus Van Haren. Bijvoor-

beeld de verplichting na drie

arbeidscontracten een vaste

benoeming te moeten geven.

Vooral voor kortdurende

benoemingen in verband

met ziekte is het vinden van

oplossingen bijzonder lastig.

“Schoolbesturen kunnen het

risico door dan dreigende

verplichtingen vanuit de

Wwz niet aangaan zonder

serieuze financiële risico’s.”

Dit betekent dat een school-

leider op diverse momenten

geen vervanger kan inzet-

ten, wat direct gevolgen

heeft voor leerlingen en

leerkrachten. “Dit leidt tot

onwenselijke onderbrekingen

in het onderwijsleerproces.

Het betekent inboeten op de

kwaliteit van onderwijs. Ook

trekt het een zware wissel op

de werkdruk van leerkrach-

ten”, aldus Van Haren.

Er wordt aan de cao-tafel con-

structief overleg gevoerd om

tot structurele oplossingen

te komen, maar dit heeft op

een aantal punten nog niet

tot bevredigende uitkomsten

geleid.

Vorig jaar en in 2014 kaartte

de AVS ook al de problemen

rond de Wwz aan in brieven

naar de Eerste en Tweede

Kamer. _

Kijk voor de recente en

eerdere brieven van de AVS

op www.avs.nl/dossiers/

wetwerkenzekerheid

geen toetsen basisonderwijs meer opvragen

Vo-scholen moeten meervoudig
schooladvies accepteren
Vo-scholen mogen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer
weigeren. De motie van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is onlangs
aangenomen. Ook mogen vo-scholen alle afgenomen toetsen (LVS en methode-
gebonden) op de basisschool niet meer opvragen, behalve de eindtoets.

Een meerderheid van de

Tweede Kamer wil niet meer

dat scholen in het voortgezet

onderwijs slechts enkelvoudig

schooladviezen accepteren.

In de motie van onder andere

Siderius staat dat het geven

van een meervoudig school-

advies leerlingen kansen

kan bieden en hen het voor-

deel van de twijfel geeft.

De motie-indieners verzoeken

de regering het niet meer toe

te staan dat in plaatsingswij-

zers wordt opgenomen dat

basisscholen slechts enkel-

voudige schooladviezen aan

leerlingen geven.

Een andere motie die is aan-

genomen, van D66-Kamerlid

Van Meenen, stelt dat vo-

scholen de op de basisschool

afgenomen toetsen niet

mogen opvragen. Deze toet-

sen worden weleens gebruikt

als selectiemiddel, terwijl de

toetsresultaten louter moeten

dienen ter ondersteuning van

het schooladvies. _
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inzet avs

Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel
in cao-onderhandelingen
De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een
groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in
de onderhandelingen onder meer ook aandacht voor signalen van leden over
de pauzetijden en de toepassing en uitvoering van het afspiegelingsbeginsel
in het primair onderwijs.

Pauze in het po
In de CAO PO 2014-2015 zijn

afspraken gemaakt over het

plannen van pauzes voor

het onderwijspersoneel. Elk

personeelslid van 18 jaar of

ouder heeft recht op mini-

maal een half uur pauze

tussen 10 en 14 uur indien

de werkdag 5,5 uur of meer

bedraagt. De pauze mag, na

instemming van de P(G)MR,

worden gesplitst in twee keer

een kwartier.

De toevoeging in de CAO PO

2014-2015 om de pauze tussen

10 en 14 uur te plannen levert

op enkele plaatsen in met

name het speciaal onderwijs

en het speciaal basisonderwijs

problemen op. AVS-leden heb-

ben op verschillende manier

kenbaar gemaakt dat er op

een aantal scholen moeilijk

invulling te geven is aan deze

uitgangspunten. De AVS heeft

vervolgens diverse gesprekken

gevoerd met haar leden om te

komen tot ideeën voor oplos-

singen. Deze signalen heeft

de AVS meegenomen naar

de cao-tafel, geagendeerd en

onderzocht.

De AVS onderschrijft de in

de cao vastgelegde regeling.

Verder vindt de AVS dat ver-

ruiming mogelijk moet zijn,

daar waar de knelpunten in

met name het so en sbo onop-

losbaar lijken. Dit standpunt

zal in de onderhandelingen

voor een nieuw cao door de

AVS worden ingebracht.

Afspiegelingsbeginsel
In het primair onderwijs werd

bij afvloeiing van personeel

het afspiegelingsbeginsel

toegepast op basis van drie

functiecategorieën: direc-

tie, OP en OOP. Hierbij werd

uitgegaan van een integrale

afvloeiing voor al het perso-

neel in één functiecategorie

op bestuursniveau.

Naar aanleiding van uit-

spraken van de Commis-

sie van Beroep PO (zie

www.onderwijsgeschillen.nl)

op 8 en 18 december 2015

moet afvloeiing plaatsvinden

per bedrijfsvestiging.

Daarbij baseert de commis-

sie zich op de tekst van de

regeling van de minister van

SZW van 23 april 2015, tot

vaststelling van regels over

ontslag en transitievergoeding

(‘Ontslagregeling’).

De AVS hecht eraan dat de

mogelijkheid blijft bestaan tot

het instellen van een onafhan-

kelijke Commissie van Beroep,

zoals mogelijk gemaakt in

artikel 7:671a lid 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

Volgens artikel 7:669 lid 6 kan

bij cao een eigen ontslagrege-

ling worden gemaakt. Hierin

vindt de AVS het wenselijk om

afvloeiing op bestuursniveau

te continueren. Dit standpunt

zullen de AVS-onderhande-

laars eveneens aan de cao-tafel

inbrengen. _

vanaf maart 2016

Praktijkgerichte ondersteuning bij functiemix
Schoolbesturen krijgen ondersteuning bij het realiseren van hun ambities voor de functiemix. Het ministerie
van OCW en de sociale partners, waaronder de AVS, werken samen aan een praktijkgerichte aanpak om de
functiemix op scholen verder te versterken. Ook worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Doel is de functiemix in het

personeelsbeleid te versterken.

Met de functiemix zorgt een

schoolbestuur voor verschil-

lende lerarenfuncties (gene-

ralistische en specialistische)

binnen een schoolteam. De

rode draad is dat elke leraar

doet wat het best bij hem of

haar past.

De praktijkgerichte aanpak

wordt ontwikkeld in samen-

werking met adviesbureaus

Berenschot en Edunamics. De

aftrap is begin maart 2016.

Schoolbesturen ontvangen

dan een interactieve vragen-

lijst om een beeld te vormen

van de huidige situatie en

worden daarna uitgenodigd

voor een vervolgtraject. Indi-

viduele trajecten voor school-

besturen starten ook vanaf

maart.

Het streven is om in mei de

eerste twee regionale bijeen-

komsten te houden. In het

najaar van 2016 volgen de ove-

rige vier. _

Meer informatie:

www.hetkaninhetonderwijs.nl
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vrije speeltijd van groot belang voor sociale competenties

Sensoren meten speelgedrag kleuters op schoolplein
Ontwikkelingspsychologen Carolien Rieffe (Universiteit Leiden) en Guida Veiga (Universiteit van Évora,
Portugal) onderzochten met sensoren in hoeverre interacties tussen kinderen op het schoolplein bijdragen
aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Fysiek spel tijdens vrije speeltijd blijkt van groot belang.

Meestal wordt bij onder-

zoek naar interacties op het

schoolplein gebruik gemaakt

van observaties door ouders

en leerkrachten. De Neder-

landse en Portugese onder-

zoekers besloten het echter

anders aan te pakken. Ze

wilden een vollediger beeld

van het speelgedrag van kin-

deren, zonder dat dit gedrag

werd beïnvloed door de aan-

wezigheid van volwassenen.

Ze maakten daarom gebruik

van een innovatieve techniek

met RFID (radio-frequency
identification devices). Met deze

sensoren, die op de kleding

worden bevestigd, kon de

locatie van de kinderen heel

precies worden geregistreerd.

Voor het onderzoek droegen

73 kleuters (4-6 jaar oud) de

sensoren tijdens de pauze.

Daarnaast werden hun inter-

acties op het schoolplein

vastgelegd op video. Hierdoor

konden de onderzoekers

grote hoeveelheden data ver-

zamelen over de hoeveelheid

en duur van de interacties,

de grootte van groepen en

verschillende manieren van

spelen – zoals rollenspellen,

sportief spel of stoeien.

Vervolgens vergeleken de

onderzoekers deze data met

informatie over de sociale

vaardigheden van de kinde-

ren, die verstrekt was door

leraren.

Kleine groepjes
De resultaten van de studie

benadrukken vooral het

belang van fysiek spel voor

de sociale competenties van

kinderen. De data van de

sensoren lieten ook zien dat

kinderen meer sociaal com-

petent zijn naarmate ze vaker

in kleine groepjes spelen.

Volgens Rieffe hebben deze

resultaten ook pedagogische

implicaties: “Je ziet steeds

vaker dat de vrije speeltijd

van kinderen wordt vervan-

gen door activiteiten die

gericht zijn op leren, maar

ons onderzoek laat juist zien

hoe belangrijk spelen is. De

focus op leerprestaties van

scholen en voorscholen zou

dus niet ten koste mogen

gaan van de belangrijke

ontwikkelmogelijkheden

die kinderen krijgen op het

schoolplein.” _

veiligheidsmonitor 2016

Sociale veiligheid monitoren
Scholen kunnen zich gratis aanmelden voor de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond
scholen. De afname vindt plaats van januari tot en met april 2016.

De veiligheidsmonitor geeft

de schoolleiding inzicht in

vragen over de beleving van

veiligheid, pesten, duidelijk-

heid over aanspreekpunten,

et cetera. Het invullen van de

digitale vragenlijst kost voor

personeel ongeveer 15 minu-

ten. Voor leerlingen geldt

een invultijd van gemiddeld

20 minuten. Aangeraden

wordt een lesuur te reserve-

ren, waarin ook de instructie

kan plaatsvinden.

Scholen krijgen een rapporta-

ge per locatie, met ter vergelij-

king de landelijke resultaten.

Voor het ministerie van OCW

biedt de veiligheidsmonitor

een stand van zaken wat

betreft de sociale veiligheid op

scholen. De resultaten worden

gebruikt bij het bepalen of

aanscherpen van veiligheids-

beleid voor het Nederlandse

onderwijs. _

De Veiligheidsmonitor 2016

is in opdracht van OCW

opgesteld door onderzoeksbu-

reau ITS. Aanmelden kan via

www.itsvemo.nl /registratie/

index.php

Scholenopdekaart.nl

Schoolvergelijkingssite scholenopdekaart.nl biedt ook

nieuwe mogelijkheden om de sociale veiligheid van leerlin-

gen te meten. Op mijn.vensters.nl is een nieuwe vragenlijst

beschikbaar met aandacht voor de sociale veiligheid van

leerlingen. De uitslag verschijnt in de managementrappor-

tage, die scholen kunnen delen met de inspectie. Omdat een

apart monitoringsinstrument voor sociale veiligheid zo niet

nodig is, bespaart dit tijd.

Met het invullen van SchoolVenster voldoen scholen aan

de eisen vanuit de nieuwe Wet Sociale veiligheid, die sinds

1 augustus 2015 van kracht is. Scholen moeten sociaal veilig-

heidsbeleid voeren en dit ook jaarlijks monitoren met een

betrouwbaar instrument.
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aanpak

Schoolleiders hebben sleutelpositie
bij verminderen interne regeldruk
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een
professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen
van problemen die verband houden met regels binnen een school of instelling.”
Schoolleiders, bestuurders en leraren kunnen samen de regeldruk zo beperkt
mogelijk houden, stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

Schoolleiders spelen een cen-

trale rol bij de gang van zaken

op scholen. Daarom zetten

de bewindslieden van OCW

niet alleen in op kwaliteit van

wetgeving, maar ook op ver-

dere professionalisering van

schoolleiders. Schoolleiders

bepalen welke interne regels

worden gesteld en hoe hiermee

wordt omgegaan. Ook is het

samenspel tussen bestuurders

en leraren van belang, aldus

Bussemaker en Dekker. “Het is

in het belang van elk van deze

groepen zelf om de regeldruk

binnen de eigen school zo

beperkt mogelijk te maken.”

De schoolleidersregisters zijn

een middel om de professio-

nalisering van schoolleiders

inzichtelijk te maken. “Een

goede schoolleider is namelijk

in staat om betere leraren aan

te nemen, de werkdruk en

interne regeldruk te verlagen,

het ziekteverzuim beheersbaar

te maken, en strategische

HRM-beleid vorm te geven en

uit te voeren.”

Verder stellen de OCW-

bewindslieden dat regels die

scholen zichzelf opleggen

in de eerste plaats een zaak

van die scholen zelf is. ”Feit

is echter dat het voor de

betrokkenen vaak onduidelijk

is welke regels scholen zichzelf

opleggen en welke regels van

de overheid komen.” Busse-

maker en Dekker vinden een

kritische houding echter op

zijn plaats. “Scholen en lera-

ren zouden wat het onderwijs

betreft alleen die zaken moe-

ten willen vastleggen waar het

onderwijs beter van wordt.”

OCW opent op korte termijn

een meldpunt waar school-

leiders en leerkrachten uit

het primair onderwijs hun

knelpunten en ervaringen met

overbodige registratieverplich-

tingen kunnen doorgeven.

Als meldingen binnenkomen,

wordt vanaf de leraar de hele

lijn terug gevolgd naar de

bron van de verplichting. Bij-

voorbeeld het ministerie, de

inspectie, het schoolbestuur of

de schoolleider. Met de veroor-

zaker wordt vervolgens naar

oplossingen gezocht, die zoveel

mogelijk moeten leiden tot het

schrappen of vereenvoudigen

van de registratie.

De AVS heeft de Tweede

Kamer op 19 januari per brief

geattendeerd op de werkdruk

in het basisonderwijs. Met

hierin ook aandacht voor de

rol van de schoolleider. Voor-

zitter Petra van Haren: “Het

veld moet werken aan een

cultuuromslag, de politiek

aan een werkbare sector, door

balans in investeringen en

gevraagde output.” _

Meer informatie: www.avs.nl/

artikelen/avsattendeertkamer

opwerkdrukbasisonderwijs

instroom na teldatum 1 oktober

Maatwerkbekostiging onderwijs aan
nieuwkomers
De instroom van vluchtelingenkinderen is momenteel zo hoog dat scholen vaak
niet uit de voeten kunnen met de (reguliere) bekostiging. Door de dynamiek in
de instroom in relatie tot de teldatum, kunnen scholen delen van de bekostiging
mislopen. Voor die situatie is er maatwerkbekostiging.

Wanneer de kinderen die

verblijven in een COA-locatie

na 1 oktober instromen in de

basisschool, kunnen scholen

vaak onvoldoende beroep doen

op de bestaande aanvullende

regelingen. Daarom het minis-

terie van OCW de mogelijkheid

gecreëerd voor maatwerkbe-

kostiging. Het maatwerkbe-

drag dat scholen ontvangen

is gebaseerd op de optelsom

van reguliere en aanvullende

bekostiging en geldt per leer-

ling. Als een verzoek om

maatwerkfinanciering wordt

gehonoreerd, krijgt een school

het verschil uitgekeerd tussen

enerzijds het bedrag dat men

ontvangt vanuit de reguliere

bekostiging en anderzijds de

aanvullende regelingen en het

maximumbedrag van Y 9.000

op jaarbasis. _

Met een verzoek voor maat-

werkfinanciering kan een

school terecht bij de direc-

tie Primair Onderwijs van

het ministerie van OCW.

Schoolbesturen ontvangen

nadere informatie (en een

format) per email. Heeft u

een specifieke vraag over dit

maatwerk, neem dan con-

tact op met Cees Buis, tel.

06-31748550, c.buis@minocw.nl

(tot 1 april 2016) of bij Moni-

que Göbbels, tel. 06-22379389,

m.j.m.gobbels@minocw.nl

Meer informatie: www.avs.nl/

artikelen/bekostigingenmaat-

werkonderwijsasielzoekers-

kinderen
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Boekenopschool.nl, de onderwijsportal van NBD Biblion, intensiveert de samenwerking met de

Bibliotheek op school, het leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Collectie-

beheer van schoolbibliotheken wordt eenvoudiger, doordat ze kunnen beschikken over een

uitgebreide, actuele database van boeken die optimaal kan worden doorzocht. Bestellen is simpel,

het afleveren snel. En voeling houden met wat kinderen graag lezen gebeurt nog nauwkeuriger.

Boekenopschool.nl is inmiddels bij velen
bekend. NBD Biblion lanceerde de
webshop drie jaar geleden met als doel
scholen en openbare bibliotheken te
ondersteunen bij het beheer van hun
jeugdcollecties. In de portal zijn de
boeken gerangschikt naar onder meer
genre, onderwerp, fictie en non-fictie,
taal en schoolniveaus. Er kan worden
gezocht op titel en op thema’s als
seizoenen, sport en spel, pesten,
rouwverwerking, beroepen, etc. Daar-
naast kan de bezoeker zich oriënteren
via bijvoorbeeld de ‘Makkelijk Lezen
Plein Top 50’ en Onderwijsrecensies.

De bibliotheek op school
Boekenopschool.nl bevat ruim 10.000
jeugdtitels en wordt wekelijks geactuali-
seerd. De webshop bevat zo het meest
complete, nieuwe aanbod op jeugdboe-
kengebied. Binnen het programma de
Bibliotheek op school worden scholen en
bibliotheken geholpen bij leesbevorderings-

projecten. Het plezier in lezen staat
daarbij voorop. Door een actueel aanbod
kan er snel ingespeeld worden op
interesse van de kinderen. Daarnaast
worden scholen ondersteund in hun
kennis, zodat ze vele verschillende lezers
op school goed kunnen adviseren.

Lezen = ontwikkelen
Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen die lezen niet alleen hoger
scoren op taalvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Wie kan
lezen en teksten begrijpt, kan kennis
verwerven en zich ontwikkelen. In 2007
is op verzoek van het ministerie van
OCW het programma Kunst van Lezen
ontwikkeld. Zowel het toenmalige en
huidige kabinet hebben het tegengaan
van taalachterstanden en laaggeletterd-
heid een speerpunt van beleid. Stichting
Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en
SPN voeren samen het programma, de
Bibliotheek op school, uit.

Stevig boek
Via Boekenopschool.nl kunnen titels
online worden besteld bij NBD Biblion.
Boeken worden binnen enkele dagen
uitleenklaar geleverd, voorzien van een
harde omslag en een RFID-label.

P  Kwaliteit van een
bibliotheekboek

P  Gehele aanbod de
Bibliotheek op school
(dBos) beschikbaar

P  Uitgebreid zoeken,
o.a. op leesniveau

P  Gratis advieslijsten
P  Scherpe prijzen
P  Gratis verzending
P  Binnen één week

geleverd.

T  (079) 3440 345  E  info@nbdbiblion.nl  I  www.boekenopschool.nl

©
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Boekenopschool.nl bundelt krachten
met de Bibliotheek op school

0116_ADV_BOS_KP.indd   2 02-02-16   09:20

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 03-02-16   10:00
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Bibliotheek op school, het leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Collectie-

beheer van schoolbibliotheken wordt eenvoudiger, doordat ze kunnen beschikken over een

uitgebreide, actuele database van boeken die optimaal kan worden doorzocht. Bestellen is simpel,

het afleveren snel. En voeling houden met wat kinderen graag lezen gebeurt nog nauwkeuriger.

Boekenopschool.nl is inmiddels bij velen
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webshop drie jaar geleden met als doel
scholen en openbare bibliotheken te
ondersteunen bij het beheer van hun
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via bijvoorbeeld de ‘Makkelijk Lezen
Plein Top 50’ en Onderwijsrecensies.
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jeugdtitels en wordt wekelijks geactuali-
seerd. De webshop bevat zo het meest
complete, nieuwe aanbod op jeugdboe-
kengebied. Binnen het programma de
Bibliotheek op school worden scholen en
bibliotheken geholpen bij leesbevorderings-

projecten. Het plezier in lezen staat
daarbij voorop. Door een actueel aanbod
kan er snel ingespeeld worden op
interesse van de kinderen. Daarnaast
worden scholen ondersteund in hun
kennis, zodat ze vele verschillende lezers
op school goed kunnen adviseren.

Lezen = ontwikkelen
Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen die lezen niet alleen hoger
scoren op taalvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Wie kan
lezen en teksten begrijpt, kan kennis
verwerven en zich ontwikkelen. In 2007
is op verzoek van het ministerie van
OCW het programma Kunst van Lezen
ontwikkeld. Zowel het toenmalige en
huidige kabinet hebben het tegengaan
van taalachterstanden en laaggeletterd-
heid een speerpunt van beleid. Stichting
Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en
SPN voeren samen het programma, de
Bibliotheek op school, uit.

Stevig boek
Via Boekenopschool.nl kunnen titels
online worden besteld bij NBD Biblion.
Boeken worden binnen enkele dagen
uitleenklaar geleverd, voorzien van een
harde omslag en een RFID-label.
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Bibliotheek op school
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P  Uitgebreid zoeken,
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pilots inspectietoezicht

Ruim 90 procent vindt nieuwe
waarderingskader verbetering
Meer dan 90 procent van de betrokkenen vindt het nieuwe waarderingskader van
de onderwijsinspectie beter dan in het verleden. Dit blijkt uit een evaluatie van
de pilots met het conceptwaarderingskader. Toch geeft zo’n 15 procent van de
schoolleiders een ander oordeel dan de inspecteur.

De inspectie voerde op zo’n

achthonderd (voor)scholen

in het (speciaal) basisonder-

wijs pilots uit met een eerste

conceptversie van het nieuwe

waarderingskader en een

alternatieve opzet van de

onderzoeken.

In het algemeen herkennen

de pilotscholen zich in de oor-

delen en onderbouwing van

de inspectie. Zo’n 15 procent

van de schoolleiders geeft

per standaard aan een ander

oordeel te hebben dan de

inspecteur. Voor de standaard

‘Zicht op ontwikkeling’ geldt

dit zelfs voor een kwart van

de schoolleiders. Relatief veel

schoolleiders, ib’ers en leraren

(circa 10 procent) geven aan

dat ze het niet duidelijk vin-

den wanneer een standaard

als voldoende of goed beoor-

deeld wordt.

In de pilots is elke standaard

beoordeeld op een vierpunts-

schaal: zeer zwak, zwak,

voldoende en goed. De meeste

scholen vinden het prettig dat

de inspectie gedifferentieerd

gaat oordelen en onderscheid

maakt tussen ‘voldoende’ en

‘goed’. Sommigen vinden de

afstand tussen voldoende en

goed te groot en pleiten voor

een meer gedifferentieerde

schaal. Een klein percentage

van de scholen (8 procent) is

tegen gedifferentieerd oorde-

len. Dit zou leiden tot te veel

concurrentie tussen scholen.

Zowel inspecteurs als school-

leiders zien toegevoegde

waarde in het gebruik van een

vooraf ingevulde zelfbeoorde-

ling of van eigen zelfevalua-

ties. Hoe de eigen evaluaties

het beste kunnen worden

ingezet, is een aandachtspunt.

Zo wisten schoolleiders in de

pilots niet altijd goed wat er

van hen verwacht werd.

Het conceptwaarderingskader

is na deze eerste pilotronde

aangepast en vanaf 1 maart

2016 voert de inspectie op

veel po-scholen kwaliteits-

onderzoeken uit met dit

aangepaste conceptwaarde-

ringskader. Het wetsvoorstel

van Tweede Kamerleden Bis-

schop, Van Meenen en Rog

leidt per 1 augustus 2017 tot

een nieuw onderzoekskader.

Geïnteresseerde schoollei-

ders kunnen tot en met 29

februari reageren op een

internetconsultatie over het

onderzoekskader 2017 via

www.internetconsultatie.nl/

onderzoekskaders2017 _

De resultaten van de pilots

zijn te vinden in het rapport

‘Evaluatie pilots stimulerend

en gedifferentieerd toe-

zicht primair onderwijs’ op

www.onderwijsinspectie.nl

v e r a n d e r i n g  b e o o r d e l i n g  t u s s e n r e s u ltat e n

De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen

in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de

tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie

blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen

en de manier waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Maar het is aan de school om

(ambitieuze) doelen voor de leerlingen te formuleren en zo nodig het onderwijs bij te stellen.

De inspectie sprak eerder wel een oordeel uit over de tussenresultaten. Voor sommige scholen

werd het behaalde resultaat en de verantwoording daarover echter belangrijker dan het echte

doel van de tussentoetsen: het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de

ontwikkeling verloopt zoals gepland.

avs en sectorplan po

Voorlichtingsbijeenkomsten regionale transfercentra
Met regionale transfercentra, een van de maatregelen uit het Sectorplan PO, kunnen schoolbesturen hun
personeel via regionale en boven-bestuurlijke samenwerking begeleiden van werk naar werk in dezelfde regio.

De AVS organiseert hierover,

samen met de partners

van het Sectorplan PO,

voorlichtingsbijeenkomsten:

op 17 februari in Gouda en

op 31 maart in Zeeland (NB).

Kom meer te weten over onder

andere vervangingsproble-

matiek, het behoud van

ervaren leerkrachten en

de instroom van startende

leerkrachten.

Aanmelden: www.avs.nl/

formulier/ledenbijeen

komstenregionaaltransfer

centrumpo
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Over het thema

Het gezicht van de schoolleider: een thema

dat voor veel interpretaties vatbaar is. Gaan

we voor het collectieve beeld, de persoonlijke

stijl, de uitstraling, de individuele verschillen,

de visie of juist het zelfbeeld? De kern van de

titel van het AVS-congres 2016 op 18 maart

aanstaande is voor ons juist dat we geen

keuze maken. Alles is mogelijk; gewoon omdat

het kan. We laten zien hoe divers het beeld

is: schoolleiders als personen, visionairs,

beleidsmakers, beleidsvolgers, leiders en bron

van inspiratie. En wat er mogelijk is: waar(op) kan

de schoolleider zich ontwikkelen?

In deze Kader Primair geven we met drie thema-artikelen al een

voorproefje weg.

Allereerst focussen we op welke uitstraling en reputatie je

als school hebt voor de buitenwereld, en hoe je hier invloed

op uitoefent. “Tachtig procent van je reputatie wordt bepaald

door het gedrag van de leraren en de schoolleider. Dat moet

authentiek en geloofwaardig zijn.”

Het tweede thema-artikel staat stil bij het strategisch

beleids- en schoolplan. Niet alleen een verplicht nummer

voor alle schoolleiders, maar juist ook heel goed en

creatief in te zetten om je onderwijsbeleid levend te

maken en ‘smoel’ te geven.

Tot slot kijken we naar de gevolgen van meer ruimte

voor het stichten van nieuwe scholen. Wat betekent dat

voor je identiteit, het onderscheidend vermogen en de

concurrentiepositie? Ligt ‘nieuwe verzuiling’ en frag-

mentatie op de loer? En is dat erg? Met aandacht voor de

krimpproblematiek en de moeite die sommige bestaande

scholen hebben om het hoofd boven water te houden.

Het AVS-congres 2016 belicht in een groot aantal sessies en

workshops het overkoepelende thema ‘Het gezicht van de

schoolleider’. Daarnaast draait het tijdens deze dag ook om

leren van elkaar, netwerken en het opdoen van ideeën aan de

hand van ervaringen van anderen. We prolongeren op basis van

de ervaringen van vorig jaar de interactieve praktijksessies.

In feite een thematische pitch, waarin andere schoolleiders,

-bestuurders of onderwijsorganisaties een bijzondere

praktijkervaring delen met hun collega’s. Ze inspireren,

geven nieuwe energie en bieden verfrissende gespreksstof.

De praktijksessies vinden plaats in een amfitheater tijdens

de lunch. Die laatste is beschikbaar op de goed gevulde

informatiemarkt met een centraal cateringpunt en veel walking

lunch items, zodat alle congresbezoekers met elkaar en de

sprekers het gesprek aan kunnen gaan.

De opening en de afsluiting van het 21e AVS-congres is in

handen van onderwijsvernieuwers. In de ochtend Claire

Boonstra, oprichter van Operation Education, een beweging

die vernieuwing van onderwijs mogelijk maakt. ’s Middags sluit

Maurice de Hond, een van de initiatiefnemers van de Steve

Jobsschool, het congres passend af.

Nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar

www.avs.nl/congres2016 en profiteer nog van de

aantrekkelijke vroegboekkorting tot 16 februari!

thema _ het gezicht van de school(leider)
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r epu tat ie m a n a g e m en t

Beeldvorming is belangrijk voor het succes

van een school. Is het niet goed gesteld

met de reputatie, dan kost dat leerlingen.

Ook kan het team zich minder verbonden

voelen met de school.

tekst lisette blankestijn

“Zo’n zes jaar geleden stelde ons bestuur vast dat het niet

goed ging op de voorloper van onze school”, vertelt Eelco

Janssen, directeur van IKC Stella Nova in Zoetermeer. “De

onderwijskwaliteit was niet in orde, veel ouders haalden

hun kind van school. De instroom van nieuwe leerlingen

haperde, omdat we geen goede naam hadden. De directeur

zat ziek thuis en er was een reeks interim-directeuren

gepasseerd. Destijds waren we een jenaplanschool. Het

bestuur besloot zich te oriënteren op een andere onder-

wijsvorm: unitonderwijs. Ik ging hiermee als nieuwe

directeur aan de slag. KPC Groep hielp bij een nieuw

onderwijsconcept en plannen voor een nieuw gebouw.”

‘Je moet zijn
wat je zegt’

IKC Stella Nova koos voor een nieuw(e)
onderwijsconcept en -vorm (unitonderwijs) om
de zwakke schoolreputatie een boost te geven.
“Nu hebben we een kwart meer leerlingen.”
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school.” Hij adviseert schoolleiders om goed in kaart te

brengen wie belangrijke stakeholders zijn. “Wie zijn je

bondgenoten, hoe is je relatie met de gemeente? Waar kun

je coalities vormen? Bij de keuze van acties en middelen

om met hen in dialoog te gaan mag je best out-of-the-box

denken. Ga bijvoorbeeld een relatie aan met ondernemers

binnen de wijk, voor nieuwe leeromgevingen. En maak

dan online zichtbaar tot welke resultaten die verbindingen

leiden.”

Online zichtbaarheid Voor de communicatie met

ouders en de profilering van de school blijft de schoolweb-

site belangrijk. Els Pessers, online communicatiespecialist

bij KPC Groep: “Het kost tijd en geld om te investeren in je

online zichtbaarheid. Zorg regelmatig voor nieuws op de

schoolwebsite. Visuele aspecten zijn daarbij steeds belang-

rijker. Denk aan goede infographics, mooie foto’s en profie-

len van leraren. Je kunt steeds meer meten. Met Google

Analytics bijvoorbeeld kun je zien welke pagina’s veel

bezocht worden. In onze workshop tijdens het AVS-congres

bespreken we wat je daarmee kunt bereiken en hoe je

de effectiviteit van je acties kunt monitoren.” Daarnaast

is het goed om zichtbaar te zijn op sociale media, vindt

Pessers. “Daar kun je in dialoog met je doelgroep. Als

schoolleider moet je zorgen voor kaders en afspraken daar-

over, zeker als leraren individueel actief zijn op Facebook

of Twitter.” Daarnaast moet een schoolleider ook monito-

ren hoe zijn school online wordt besproken. Pessers: “Er

zijn tools om te zien wat er op internet wordt gezegd over

je school, zoals Google Alert.” Wat als je school op een

negatieve manier over de tong gaat? Dan is snel handelen

het devies. Van Erp: “Geruchten verspreiden zich razend-

snel, vooral via internet. Als schoolleider ben je verant-

woordelijk voor de

reputatie van je

school, en moet je

dus een adequate

reactie formuleren.

Bijvoorbeeld met

een statement in
je nieuwsbrief, of

door het gesprek

aan te gaan met

de ouders. Soms

gaat het over iets

kleins: een kind

komt thuis met

een bebloede knie

zonder pleister en

ouders meten dat

online breed uit.

Maar het kan ook

over iets ernstigs

gaan, zoals een

vermeend seksueel

delict.”

De school schakelde een

marketingbureau in. “We

leerden: als we tevreden

ouders willen hebben,

dan moet het intern op

orde zijn. Het motto was:

‘Buiten winnen, is binnen

beginnen’. We hebben

daarbij heel duidelijk

gecommuniceerd met de

ouders over het nieuwe

onderwijsconcept en de

stappen die we gingen zet-

ten. Ook hebben we hen

uitgenodigd om mee te

draaien, als gast van hun

kind. Daardoor zagen ze

hoe ons unitonderwijs

werkte en konden ze daar-

over vertellen aan andere

ouders. We waren helder

over de onderwijsop-

brengsten. Al na twee jaar

stegen de aanmeldingen en nu hebben we een kwart meer

leerlingen.” De school ging verder met een nieuwe naam,

huisstijl en website. De omslag vroeg eerst om faciliterend

leiderschap, vertelt Janssen: “De nieuwe teamleden had-

den veel enthousiaste ideeën. Dus ik heb veel geluisterd en

doorgevraagd: wat heb je nodig om je idee te realiseren?

Daarnaast laat ik voelen dat ik als directeur onderdeel ben

van het team. Dus ook ik doe de afwas en loop pleinwacht.

Mijn teamleden zijn professionals en ik laat hen merken

dat ik dat zo zie. Ook krijgen teamleden vertrouwen van

hun collega’s in de unit. Daar hoort bij dat we elkaar dur-

ven aan te spreken op dingen.”

Authentiek Het succes van deze aanpak verbaast Arie

van Erp, adviseur marketing en communicatie bij KPC

Groep, niet. “Betrokkenheid en motivatie van je team zijn

cruciaal voor je schoolreputatie. Tachtig procent van die

reputatie wordt bepaald door het gedrag van de leraren

en de schoolleider. Dat moet authentiek en geloofwaardig

zijn. Schoolleiders hebben vaak een inspirerend streef-

beeld, maar het is belangrijk om zo’n beeld samen te

ontwikkelen. Wat is onderscheidend voor onze school?

Zo’n claim moet namelijk wel waargemaakt worden met

je team. Het werkt dan ook als intern verbindende factor.”

Om de percepties te bewaken kunnen diepte-interviews

met ouders nuttig zijn, zegt Van Erp. “Dat levert vaak

waardevolle inzichten op over de uitstraling van je

Arie van Erp: “Schoolleiders hebben
vaak een inspirerend streefbeeld, maar
het is belangrijk om zo’n beeld samen
te ontwikkelen.”

Els Pessers: “Als schoolleider moet
je zorgen voor kaders en afspraken
over sociale media, zeker als leraren
individueel actief zijn op Facebook of
Twitter.”

‘ b e t r o k k e n h e i d  e n  m ot i v at i e  v a n
j e  t e a m  z i j n  c r u c i a a l  vo o r  j e
s c h o o l r e p u tat i e ’
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Verjaardagsfeestjes “Sommige doelgroepen reage-

ren heel primair. Daar moet je op voorbereid zijn met een

protocol en veiligheidsmaatregelen.” Noud Cornelissen

adviseert scholen over communicatie, onder andere in de

AVS-leergang Strategische communicatie & PR. “Het is bij

reputatiemanagement heel belangrijk dat de communica-

tie binnen je team goed is. Als er wederzijds vertrouwen

is, durf je dingen met elkaar te delen. Dat is belangrijk,

want je wilt niet dat er

opeens iets opdoemt in de

media. No surprise. Door

de techniek gaan nega-

tieve processen sneller dan

vroeger. Daarom moet ook

de communicatie met de

ouders goed zijn. Dus niet

pas kennismaken als het

crisis is. Dat vraagt om

een schoolleider met een

passie voor onderwijs die

dicht op het proces zit. Je

hebt te maken met eigen-

wijze professionals, met

ouders die heel kritisch óf

afwezig zijn en met leer-

lingen die steeds jonger

hun grenzen verkennen.

Aan die uitdagende doel-

groepen moet je leiding

kunnen geven. Dat gaat

niet als er afstand is tus-

sen jou en je team. Ik werd

eens gevraagd om een studiedag te leiden op een school.

Opeens zei de directeur: ‘Ik kan er zelf niet bij zijn’. ‘Dan

kan ik ook niet komen, als jij het niet belangrijk genoeg

vindt’, was mijn reactie. Ik geloof ook niet in spectaculaire

wervingscampagnes. Als een schoolbestuur op die manier

alles uit de kast haalt, is het blijkbaar intern niet meer te

regelen. Een woord-

voerder met een

mooi verhaal dat de

medewerkers niet

herkennen?

Dan zijn de rapen

gaar: als mensen je

niet geloven gaan

ze lekken. Het echte

reputatiemanage-

ment gebeurt op

verjaardagsfeest-

jes, als leraren of

ouders anderen aan-

raden om hun kind

wel/niet op hun

school te doen.”

Transparantie
“Reputatiemanage-

ment? Dat is

gewoon: je basale

opdracht vervul-

len. En daarover transparant zijn. Je moet zijn wat je zegt.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, dus moet

er zoveel mogelijk geld naar het primaire proces. Dát is

onze reputatie.” Edith van Montfort zag zich als bestuur-

der van Stichting Katholiek Basisonderwijs in Oss vier

jaar geleden geconfronteerd met financiële problemen en

met twee scholen met het ‘zeer zwak’-predicaat . “We heb-

ben hard aan de weg getimmerd, en nu is de basis meer

dan op orde. Maar daarbij gaat het niet om reputatie, het

is gewoon onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Transparantie is een belangrijk bestanddeel van ons geza-

menlijke strategisch beleid. Wij leggen openlijk verant-

woording af. Daarom bloggen we over ons eigen leren en

onze studiereis, en informeren we de ouders met factsheets

hoe we ervoor staan.” _

Kijk voor meer informatie over de AVS-leergang Strategische

communicatie & PR (de 2e serie start in oktober 2016) op

www.avs.nl/cel/communicatie

thema _ het gezicht van de school(leider)

Noud Cornelissen: “Het echte
reputatiemanagement gebeurt op
verjaardagsfeestjes, als leraren of
ouders anderen aanraden om hun kind
wel/niet op hun school te doen.”

Edith van Montfort: “Reputatie-
management is gewoon je basale
opdracht vervullen en daarover
transparant zijn.”

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

Meer over reputatiemanagement
op het AVS-congres 2016

Tijdens het AVS-congres op 18 maart aanstaande verzorgen

Arie van Erp & Els Pessers en Noud Cornelissen sessies over

respectievelijk de positionering en profilering van de school

(reputatiemanagement) en strategische communicatie & pr.

www.avs.nl/congres2016

11k ader prim air februari 2016
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b el ei d  dat  l eef t

Eenmaal opgesteld ligt een school- of strategisch beleidsplan nogal eens op een

plank te verstoffen. Hoe zorg je ervoor dat het beleid gaat leven, dat het ‘smoel’ krijgt?

Twee voorbeelden uit de praktijk: het schoolplan op één poster en een strategisch

beleidsplan bestaande uit slechts vijf woorden. tekst daniëlla van ’t erve

‘Emma bepaalt
de koers’

Maar weinig schoolleiders staan te springen om een

schoolplan op te stellen. Het wordt gezien als een verplicht

inspectienummer waarna het plan nauwelijks gelezen in

een bureaula verdwijnt. Ook Frans Kleemans, schoolleider

van basisschool De Pontus in Etten-Leur, hikte aan tegen

die taak. Die eindeloze pagina’s met tabellen ter verant-

woording, dat moest toch anders kunnen, dacht hij. In

Tijmen Bolk, die als B&T-adviseur op dat moment de school

begeleidde, vond hij een groot medestander. “Als bureau

waren we al een aantal jaren bezig om te kijken of het

beleidsplan niet korter, krachtiger en aantrekkelijker kan”,

vertelt Bolk. “Waarom zouden de belangrijkste aandachts-

punten niet op één A-viertje kunnen? Op De Pontus beslo-

ten we ervoor te gaan.”

Het succes van het nieuwe concept ‘Schoolplan op 1 poster’

begint bij het betrekken van het team. De zestig perso-

neelsleden van De Pontus gaven eerst aan welke thema’s ze

graag aangepakt zien en hoe ze dit willen invullen. “Waar

voorheen de directeur in z’n eentje het plan schreef, wordt

het nu iets van de school gezamenlijk”, vertelt Bolk. “De

directeur plaatst nu de stip op de horizon, samen bepalen

ze hoe ze die stip willen bereiken.”

thema _ het gezicht van de school(leider)

Oogopslag Het resultaat is een poster waarop staat

uitgebeeld waar de school voor staat en welke vijf thema’s

de komende tijd centraal staan. Zo staat onder het thema

‘Brede ontwikkeling’ het speerpunt ‘Elkaars talenten

gebruiken’ en is het ontwikkelen van beleid een speerpunt

voor het thema ‘Meerbegaafdheid’. “De poster hangt in de

teamkamer en helpt zowel het team als de schoolleiding de

focus te behouden”, vertelt directeur Kleemans. “We zijn

heel enthousiast, juist omdat het door de eenvoud zo goed

werkt. De poster helpt om de gekozen lijn vast te houden

en geen dingen op te pakken die daarvan afwijken. In één

oogopslag heb je weer in beeld waar je als school met je

ontwikkeling naar toe wilt.”

Bij de poster hoort een bijlage waarin de thema’s en speer-

punten zijn uitgewerkt en bijvoorbeeld het kwaliteitszorg-

systeem is opgenomen. Hiermee voldoet het concept aan

de wettelijke eisen. Bolk: “De inspectie is ook enthousiast.

Het is namelijk geen simpele samenvatting van een school-

plan of een formatje dat elke school snel kan invullen. Als

school bedenk je samen waar je aan gaat werken en hoe je

dat gaat doen. Elke poster bevat dus beleid op maat, gedra-

gen door het team, met een korte verantwoording in de

onderlegger.”
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De doelen hierin zijn concreet en richtinggevend, maar

worden volgens Bolk expres niet SMART uitgewerkt. “Het

heeft geen zin om in beton te gieten welke resultaten je

in 2020 wil bereiken, om er tijdens de evaluatie achter te

komen dat je allang door de tijd bent ingehaald. Veel beter

is het om twee keer per jaar met het team te kijken waar

de school staat: wat is gelukt en waar moet je bijsturen? Zo

blijft het plan actueel en dynamisch.”

Eigen kleur Het kernachtige concept werkt volgens

Bolk ook goed voor strategisch beleidsplannen op boven-

schools niveau of in het voortgezet onderwijs. Zo is de

poster verder uitgewerkt door KPO Roosendaal, een bestuur

met 21 basisscholen, en OMO Scholengroep De Langstraat,

met vier scholen voor vmbo tot en met gymnasium in

Waalwijk en omgeving. Beide besturen zijn enthousiast

over de werkwijze. “Het strategisch beleidsplan is richting-

gevend”, legt Bolk uit. “Elke school geeft vervolgens haar

eigen kleur aan de poster door de voor haar belangrijke

speerpunten in te vullen.”

Zo kozen de vier vo-scholen eerst elk een eigen profiel.

“Hierdoor vormen ze samen een mooi palet waarmee ze de

concurrentie aankunnen, zonder dat ze elkaar beconcur-

reren. Vervolgens vult elke school de gekozen thema’s

van het beleidsplan in, waardoor er vier posters ontstaan:

allen verschillend, maar met een duidelijke samenhang”,

aldus Bolk.

Vijf woorden Stichting Penta in Hoorn, met twaalf

basisscholen en 3.400 leerlingen, bracht het strategisch

beleid terug tot slechts vijf woorden: Wat betekent dit

voor Emma? “Al jaren roepen we dat we het kind centraal

stellen, maar in de praktijk raakt het strategisch beleid

zelden de leerling”, vertelt Maarten Bouhuijs, manager

bedrijfsvoering bij Penta. “Het is lastig om concreet te

maken wat de keuzes in personeelzaken of huisvesting

voor een kind betekenen.”

Het team van De Pontus bepaalde samen met de schoolleider de thema’s in het Schoolplan-op-1-poster. “De poster hangt in de teamkamer
en helpt ons de focus te behouden.”

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

13k ader prim air februari 2016
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Met ‘een samenraapsel van ambities, doelstellingen en

acties’, diskwalificeerde hij het liggende beleidsplan. Hij

kreeg een idee om meer samenhang te creëren, sprak

erover met de bestuurder en personeelsmanager en zo

ontstond ‘Het verhaal van Emma’. Emma is vier, zeven of

elf. Is Teun, Lucy, Youssef of Manon. “Emma staat voor elke

leerling van een Penta-school en zij bepaalt de koers naar

het best denkbare onderwijs”, legt Bouhuijs uit. “Daarvoor

hebben we dertig leerlingen uit verschillende groepen 8

gevraagd naar hun mening. Het allerliefst willen zij bij-

voorbeeld de onderwijsstof echt beleven, door naar een

museum te gaan of in de moestuin te werken.”

Naast leerling Emma bestaat het strategisch beleidsplan van
Stichting Penta uit de personages toezichthouder Jan Kees,
leerkracht Dirk, schoolleider Petra en bestuurder Hans.

Van de uitkomst maakte hij een wensenlijstje van Emma.

Zo wil ze haar talenten ontwikkelen, een excellente leer-

kracht voor de klas, dat leren leuk is en dat alle middelen

aan de leerlingen besteed worden. Ter verduidelijking

kende Bouhuijs aan het verhaal meer personages toe – toe-

zichthouder Jan Kees, leerkracht Dirk, schoolleider Petra

en bestuurder Hans – en beschreef wat er van hen verwacht

wordt. Het strategisch beleid vertaalde hij naar zeven

collectieve ambities, zoals Innovatief vermogen: ‘Hans,

Petra en Dirk versterken elkaar en boeken iedere dag weer

progressie om het beter te doen voor Emma’. “Het werkt

heel verhelderend om bij alle beslissingen Emma in het

achterhoofd te houden”, zegt Bouhuijs. “Als toezichthou-

der en bestuur wil je graag weten wat de opbrengsten zijn.

Een besluit om meer te gaan toetsen, ligt dan misschien

voor de hand. Maar als je aan Emma denkt, kom je al snel

tot de conclusie dat dat helemaal niet nodig is. Emma wil

namelijk een excellente leerkracht die haar door en door

kent. Meer toetsen werkt dan frustrerend. Deze manier

van denken geeft een andere schwung aan de inrichting

van het onderwijs, en gaat uit van het vertrouwen in de

leerkracht.”

Overigens worden prestaties gewoon gemeten, met behulp

van indicatoren die gebaseerd zijn op de inspectienormen.

Bouhuijs: “Weten of je het goed doet, is belangrijk. Voor

alle personages is het helder dat de basisindicatoren op

orde moeten zijn, en het liefst willen we allemaal werken

aan vooruitgang. Daarvoor hebben we 22 progressie-indica-

toren beschreven.”

Emma ontwikkelt zich door. Er is een promotiefilmpje

waarin de 26 echte Emma’s op de scholen hun verhaal

doen en er is inmiddels een Emma-app waarmee het delen

van kennis en ideeën om het onderwijs te verbeteren,

wordt gestimuleerd. Het verhaal is nooit af, benadrukt

Bouhuijs. “Er is geen eindpunt, de maatschappij en de

behoeften van Emma zullen veranderen en dus verandert

het beleid mee.”

Hij ziet dat het verhaal zich als een olievlekwerking over de

scholen verspreidt. “Stapje voor stapje maken scholen deze

manier van denken eigen. De dialoog is geopend, maar hoe

het onderwijs aan Emma er precies gaat uitziet, is nu nog

een vraagteken.”

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

Jan Kees

Petra

Emma

Hans

Dirk
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Herpositioneren Op basisschool De Ichthus in Hoorn

werkt het team hard om dat vraagteken in te vullen. De

school is bezig zich te herpositioneren in de wijk met een

gemêleerde bevolking, van tweeverdieners tot mensen in

de schuldsanering. “Emma helpt om te bedenken hoe we

onze leerlingen goed kunnen bedienen”, vertelt school-

leider Melissa van Eekelen, die bezig is om Emma in het

schoolplan te verweven. Een voorbeeld: Omdat Emma

gezien en gehoord wil worden, besloot de school om bij de

tienminutengesprekken met ouders ook hun kinderen te

betrekken. “Door met leerlingen in gesprek te gaan over

hoe het gaat en hoe ze zich willen verbeteren, neem je

ze serieus. Uiteindelijk wil iedereen groeien en daarvoor

moeten we zorgen dat de omstandigheden goed zijn. Pas

als een kind zich goed voelt, kan het zich ontwikkelen. Dat

geldt bovendien net zo goed voor de leerkracht, als voor

mij als schoolleider. Emma helpt om hierin de juiste keu-

zes te maken.”

Als je wilt dat iedereen verantwoordelijk wordt voor zijn

eigen ontwikkeling, is vertrouwen het sleutelwoord, aldus

Van Eekelen. Met Emma in het achterhoofd gaat het team

volgens haar graag op expeditie, bijvoorbeeld om het toet-

sen meer los te laten. “Leerkrachten moeten erop kunnen

vertrouwen dat ik ze er niet op afreken als er dingen mislo-

pen. Net zo goed als dat ik er vanuit moet kunnen gaan dat

bestuurder ‘Hans’ mij er niet op afrekent. Het is heel fijn

om bij een organisatie te werken waar we als school zoveel

vrijheid en ruimte krijgen.” _

Meer informatie over ‘Het verhaal van Emma’: Maarten

Bouhuijs, m.bouhuijs@stichtingpenta.nl

Meer over het schoolplan
op het AVS-congres 2016

Tijdens het AVS-congres op

18 maart aanstaande geeft

Tijmen Bolk, adviseur bij B&T,

samen met een schoolleider

een workshop over het schoolplan

op één poster. www.avs.nl/

congres2016

thema _ het gezicht van de school(leider)

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

Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 26-10-15   11:55
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Emma is vier, zeven of elf. Is Teun, Lucy, Youssef of Manon. “Emma
staat voor elke leerling van een Penta-school en zij bepaalt de koers
naar het best denkbare onderwijs.”

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

15k ader prim air februari 2016
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thema _ het gezicht van de school(leider)

zeg enin g en  en  va l k u il en  va n  een  n o g  ru im er e  s c h o o l k euze

Een school starten op basis van onderwijs- of mensvisie wordt makkelijker, dankzij het

wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Maar: zitten kinderen straks dan alleen met

‘ons soort mensen’ op school? Moeten we vrezen voor wildgroei? En wat betekent de komst van

allerlei nieuwe scholen voor krimpgebieden? tekst marijke nijboer

Het wetsvoorstel van Sander Dekker komt niet uit de

lucht vallen: de Onderwijsraad adviseerde al in 2012 om

ruimte te scheppen voor nieuwe scholen. Dat advies werd

ingegeven door een geleidelijke, maar ingrijpende maat-

schappelijke verandering die al in de jaren zestig op gang

kwam. De zuilen, die decennialang dicteerden naar welke

school kinderen gingen, zijn langzaam verbrokkeld. Het

kerkbezoek nam af. Traditie en saamhorigheid maakten in

veel gevallen plaats voor rationeel denken en streven naar

individueel succes.

Er is nog steeds behoefte aan verdieping, maar daarvoor

volgt ieder z’n eigen pad. Ouders kiezen bewust voor een

school en leggen de lat hoog. Hun kinderen moeten niet

alleen goed leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook de

juiste bagage meekrijgen om zich maximaal te ontplooien

en zich te kunnen redden in de maatschappij. Hoe die

bagage er precies uit moet zien, hangt af van hun mens-

en wereldbeeld.

Het overzichtelijke Nederland is veranderd in een moza-

iek. De vertrouwde biblebelt, die loopt Van Zeeland via de

Veluwe naar Overijssel, wordt doorkruist door de ‘Steiner-

belt’: een zone met scholen op antroposofische basis, die

loopt van Haarlem via Zeist naar Nijmegen. Daarnaast

zoeken in het hele land ouders en onderwijsmensen naar

eigentijdse vormen van onderwijs.

‘Shopgedrag’ of creativiteit De sector- en andere

onderwijsorganisaties zijn voorzichtig positief over de

‘richtingvrije planning’ waar het wetsvoorstel ruimte voor

maakt (zie kader voor standpunt AVS). Ronduit negatief

daarentegen is Verus, de vereniging voor christelijk en

katholiek onderwijs. Het huidige onderwijsstelsel sluit

Voor iedereen
een school op maat

volgens Verus goed aan op de wensen van ouders. Het sti-

muleren van de stichting van nieuwe scholen zou ten koste

gaan van de kwaliteit, shopgedrag in de hand werken en

voor onrust zorgen in het onderwijsveld.

Wat het wetsvoorstel in Amsterdam losmaakte kun je

onrust noemen, of opborrelende creativiteit. Maar liefst

124 initiatieven kwamen voort uit een oproep van de

gemeente en Kennisland onder de noemer ‘Onze nieuwe

school’. Uit de 15 geselecteerde plannen zijn eind januari

vier winnaars geselecteerd. Deze scholen worden daadwer-

kelijk opgericht. Een van de juryleden, hoogleraar Onder-

wijskunde Monique Volman: “Ik was aanvankelijk heel

sceptisch. Er kon gestemd worden via Facebook en Twitter.

Ik vond dat je niet zo populistisch met onderwijs om moest

gaan. Bovendien leek het alsof iedereen met een goed idee

een nieuwe school kon stichten. Onderwijs maken is een

vak. Maar nu ik gezien heb wat een creativiteit, positief

denken en goede gesprekken over onderwijs hierdoor zijn

losgemaakt, ben ik heel enthousiast.”

Onze Amsterdamse School Eén van de plannen

was Onze Amsterdamse School. Deze school behoort niet

tot de uiteindelijke winnaars (zie kader), maar komt er

misschien toch: de oprichters zijn in gesprek met school-

bestuur Amos. Medeoprichter Elize Jong: “Scholen zouden

kinderen moeten voorbereiden op de echte wereld, maar

dat gebeurt te weinig. Wij willen naast kennisoverdracht

aandacht voor persoonsontwikkeling en de sociale kant.

We gaan gebruikmaken van de buurt. Ondernemers geven

lessen en ook ouders krijgen een grote rol. Er komt een

flexplek waar ouders kunnen werken. Van daaruit kunnen

zij op gezette tijden hun kinderen begeleiden of de school
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zeg enin g en  en  va l k u il en  va n  een  n o g  ru im er e  s c h o o l k euze

ondersteunen.” De school moet verrijzen in Amsterdam-

West, waar veel jonge gezinnen wonen. “Helaas zie je hier

nog altijd zwarte en witte scholen. Wij willen graag een

gemengde school.”

De oprichters zijn de buurt in geweest en verzamelden

25 aanmeldingen. Jong: “Ik verwacht dat de behoefte nog

veel groter is. We hebben een stadsbrede enquête gehou-

den, waaruit heel duidelijk blijkt dat ouders een brede

ontwikkeling willen voor hun kinderen.”

Nieuwe verzuiling Net als bij de ouderwetse zuilen,

zitten kinderen van één achtergrond bij elkaar op school,

als voortvloeiend uit het wetsvoorstel allerlei nieuwe

scholen ontstaan. De antroposofen, de ict-adepten, de

kunstzinnigen en de hoogbegaafden: allemaal op hun

eigen aparte scholen. Is dat niet ongewenst gezien de zeer

Voor iedereen
een school op maat

‘ i k  b e n  n i e t  b a n g  vo o r
( n i e u w e )  v e r ko k e r i n g ;
i k z i e  vo o r a l  d i v e r s i t e i t
e n k e u z e m o g e l i j k h e d e n ’

Nederland kent een mozaïek van
onderwijsvormen. “Of je nu scholen
sticht vanuit geloof of onderwijstype, je
krijgt altijd een soort natuurlijke selectie.
Als schoolleiding moet je zorgen dat dat
niet leidt tot eenvormigheid.”

‘ z o r g v u l d i g h e i d  g e b o d e n ’

De AVS juicht toe dat er ruimte voor nieuwe scholen komt.

Het is een goed basisprincipe dat er een nieuwe school kan

worden opgericht wanneer voldoende ouders dit willen. De

afspraken en criteria om nog meer vrijheid van onderwijs

mogelijk te maken moeten wel helder, haalbaar en realistisch

zijn. De effecten van deze nieuwe wetgeving zijn op een aantal

gebieden nog onduidelijk. Er zijn een aantal parallelle thema’s

nog onvoldoende uitgewerkt, die wel invloed hebben op de

uitwerking van de wet. Voorbeelden zijn de leerplichtwet,

het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs, de nieuwe

fusietoets, al dan niet in relatie tot de wetgeving samenwer-

kingsscholen en krimpgebieden. Ook de toekomstige bekos-

tigingssystematiek is nog niet duidelijk. Het oprichten van

nieuwe scholen zou moeten worden betrokken bij de regionale

plannen. Op veel plaatsen wordt nu al inhoud gegeven aan een

dekkend aanbod van onderwijs en zorg in het po en vo. Kwali-

teit is daarbij altijd leidend. Het oprichten van nieuwe scholen

heeft hoogstwaarschijnlijk marktwerking tot gevolg. Dat pakt

in publieke of dienstverlenende sectoren niet altijd gunstig

uit. Zorgvuldigheid is daarom geboden.
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w i n n a a r s  o n z e  n i e u w e  s c h o o l

De zoektocht van de gemeente Amsterdam en Kennisland naar

schoolmakers met innovatieve plannen heeft geresulteerd in

vier winnende schoolmakers, die hun nieuwe school mogen

stichten:

• Laterna Magica 0-18 — doorgaande leer- en ontwikkellijnen

van 0 tot 18 jaar, geen scheiding tussen kinderopvang en

onderwijs.

• KIEM (vo) — actief onderwijs voor tieners met oog voor de

specifieke talenten van jongens

• Klein Amsterdam (po) — De stad Amsterdam is het

startpunt van een levensechte, contextrijke en coöperatieve

leerervaring

• De Alan Turingschool (po) — leidt op kritisch denkende

wereldburgers

Meer informatie: www.onzenieuweschool.nl

Huidige eisen Eisen straks

Aantonen dat je op basis van richting voldoende
leerlingen kunt verwachten

Laat de belangstelling voor je school meten
door middel van ouderverklaringen
of marktonderzoek

De te verwachten kwaliteit speelt vooraf geen rol Onderga een kwaliteitstoets door de inspectie

Drie maanden voor de start wordt er gekeken naar de
bevoegdheid van leraren en de inrichting van de onderwijstijd

Al bij de aanvraag geef je inzicht in zaken als de bevoegdheid
van leraren, het leerling- en onderwijsvolgsysteem, onder-
wijstijd en -aanbod, kwaliteitszorgsysteem, burgerschaps-
onderwijs, zorg voor de veiligheid van leerlingen, meer-
jarenbegroting, bestuur van de school, personeelsbeleid en
huisvestingsplannen

diverse samenleving waarin zij straks terechtkomen? Jong

geeft toe dat haar school een zekere selectie zal toepas-

sen. “Ouders moeten wel achter ons concept staan.” Toch

verwacht zij een heterogeen ouderbestand. “De ouders

die zich via de website inschrijven zijn hoger opgeleid en

zoeken actief naar een school. Doordat wij ook de straat

opgaan, krijg je een gemêleerder gezelschap. Ik zou het

verschrikkelijk vinden als we een ‘ons kent ons’-sfeertje

zouden krijgen. Dat risico bestaat, maar vloeit voort uit

de vrije schoolkeuze in Nederland. Of je nu scholen sticht

vanuit geloof of onderwijstype, je krijgt altijd een soort

natuurlijke selectie. Als schoolleiding moet je zorgen dat

dat niet leidt tot eenvormigheid. Het is goed voor kinde-

ren om zoveel mogelijk verschillende soorten mensen te

kennen.”

Ook hoogleraar Vol-

man is niet zo bang

voor eenkennigheid.

“Dat wij/zij-denken zie

je volgens mij vooral

tussen de schoolbe-

sturen in de grote

steden. Die concur-

reren met elkaar om

dezelfde leerlingen.

Ik denk juist dat de

vernieuwingsscholen

meer openheid met

zich mee brengen en

een gemêleerd publiek

aantrekken. Op de

vrije scholen zie je bij-

voorbeeld antroposofi-

sche ouders, maar ook

veel kinderen die op

de creatieve aanpak afkomen. Ik ben niet bang voor verko-

kering; ik zie vooral diversiteit en keuzemogelijkheden.”

Wildgroei Het voordeel van een onderscheidend

profiel is dat je daarmee goed kunt concurreren. Zal er,

wanneer de wet is aangenomen, geen wildgroei ontstaan?

Verus voorspelt bijvoorbeeld een toename van ‘hypescho-

len zoals de Gooise hockeyschool of de Powerfoodschool’.

Ook Bert Verkade, directeur van de Oranje Nassauschool

in Badhoevedorp, maakt zich zorgen. Hij vreest dat het

onderwijs hetzelfde lot zal ondergaan als de kinderop-

vang. “Die bedrijfstak is deels in handen gevallen van

Amerikaanse durfinvesteerders. Zij hebben volop geld

verdiend dat voor een deel door de Nederlandse belasting-

betaler is bijeengebracht. Estro (met onder andere B4kinds

en Catalpa), Nederlands grootste kinderopvangorganisatie,

is vervolgens failliet gegaan. Ik betwijfel of de kwaliteit

van de kinderopvang daarmee verbeterd is.”

Elize Jong, medeoprichter van Onze
Amsterdamse School: “Doordat wij
ook de straat op gaan, krijg je een
gemêleerder gezelschap.”

s t i c h t e n  s c h o o l  b l i j f t  f l i n k e  k l u s
Het wordt gemakkelijker om een school te stichten gebaseerd op een pedagogisch principe in plaats van op een geloofsrichting.

Maar het blíjft een omvangrijke klus, blijkt uit nadere bestudering van het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.
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Verkade denkt niet dat controle op de kwaliteit voldoende

bescherming zal bieden. “Ook de kinderopvang werd

streng gecontroleerd en uiteindelijk ging het toch mis.”

Hij acht het denkbaar dat bestaande scholen straks wor-

den weggedrukt door een grote onderwijsketen, die winst

maakt door met gedwongen winkelnering zelf leermidde-

len en professionalisering te leveren aan de eigen scholen.

“Het onderwijs is een van de basisvoorzieningen waarvan

de staat zou moeten zeggen: dit is zo belangrijk, hierbij

willen we geen experimenten.”

Krimpgebieden Vooruit, nog één punt van zorg dan.

Want hoe vergaat het straks de scholen in krimpgebieden,

wanneer op reisafstand in de stad aantrekkelijke scholen

verrijzen? Volman: “Zulke scholen zouden een aanzuigende

werking kunnen hebben voor het platteland. Mensen

zijn in staat om te verhuizen voor een technasium of een

tweetalige school.” Ook in de Haarlemmermeer, bij het

bestuur van Verkade, wordt de krimp langzaam zichtbaar.

De directeur voorziet ‘een kleine ramp’. “Zo wordt de spoe-

ling voor de bestaande scho-

len nóg dunner.” OCW heeft

het wetsvoorstel met het

oog op krimp wel enigszins

aangepast. Rosanne Mulder,

beleidsmedewerker bij OCW,

sprak in september 2015 bij

de AVS met schoolleiders.

Hun input is gebruikt om

het wetsvoorstel verder aan

te scherpen. Mulder: “Zo is

nu bijvoorbeeld de verplich-

ting opgenomen dat een

initiatiefnemer de beoogde

start van een school meldt

aan de andere schoolbestu-

ren in de regio. Hiermee

wordt tegemoet gekomen

aan de samenwerking die in

gebieden met leerlingenda-

ling nodig is om te zorgen

voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Bestaande

en nieuwe scholen kunnen dus al voor de start van een

nieuwe school met elkaar in overleg over het aanbod in

de regio.” Schooldirecteur Verkade meent dat bestaande

scholen zelf ook meer kunnen doen. “Ik denk dat scholen

thema _ het gezicht van de school(leider)

Meer over ruimte voor nieuwe scholen
op het AVS-congres 2016

Publicist en adviseur Wilbert van Leijden verzorgt tijdens het

AVS-congres op 18 maart aanstaande de plenaire sessie ‘Van

verzuiling naar mozaïek, in samenleving en onderwijs’.

www.avs.nl/congres2016

Schoolleider Bert Verkade: “Je moet
meebewegen. Dan is een nieuwe
school misschien helemaal niet
nodig.”

beter moeten luiste-

ren naar wat ouders

willen en duidelijk

moeten aangeven wat

er mogelijk is.” Zijn

eigen school (ruim

500 leerlingen) is

protestants-christelijk,

met veel ruimte voor

andersdenkenden.

Twee derde van de

ouders heeft geen reli-

gieuze achtergrond.

“Je moet meebewegen.

Niet alles kan, maar

een heleboel wél. Dan

is een nieuwe school

misschien helemaal

niet nodig.”

‘Echt leren’ Tenslotte toch nog even terug naar de zege-

ningen van een ruime schoolkeuze. Jurylid en hoogleraar

Volman, terugblikkend op de ingediende plannen voor een

nieuwe school in Amsterdam: “Je ziet waar mensen behoefte

aan hebben en waar ze genoeg van hebben in het bestaande

onderwijs. Mensen willen betekenisvol onderwijs, weg van

de traditionele vakken en meer denken vanuit ontwikkelin-

gen in de samenleving. Wij zagen opvallend veel aanvragen

voor een doorlopende leerlijn van kleuter of zelfs 0 tot en

met 18 jaar. Men wil af van die kunstmatige scheidingen

en heeft genoeg van het toetsen en testen. De vernieuwers

hechten niet aan scores, maar aan echt leren.” _

Reageren op het concept wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor

nieuwe scholen’ kan tot en met 29 februari aanstaande via

www.internetconsultatie.nl/meerruimtevoornieuwescholen

Hoogleraar Onderwijskunde Monique
Volman: “Ik was aanvankelijk
sceptisch over ‘Onze nieuwe school’,
maar ben nu enthousiast.”

‘m e n s e n  z i j n  i n  s ta at  o m  t e
v e r h u i z e n  vo o r  e e n  t e c h n a s i u m
o f  e e n  t w e e ta l i g e  s c h o o l ’
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EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

PLATFORM VERRIJKINGSONDERWIJS VOOR

PLANNEN, LEREN EN SAMENWERKEN.

Plannex biedt flexibele oplossingen-op-maat binnen Passend Onderwijs
Plannex is al jaren hét leerplatform voor plus- en hoogbegaafde leerlingen
Plannex is een online leeromgeving met 100-den projecten op 2-3 niveaus
Plannen, samenwerken, leren, volgen en verantwoorden gaan hand-in-hand
Maak kennis met Plannex via een 2-maanden proeflicentie of vraag om een
presentatie bovenschools of binnen het samenwerkingsverband.

Stap ook in! Ga naar www.plannex.nl en klik op Inschrijven.

Met keuze uit 100-den
projecten voor groep 3-8

OF VOLG EEN

WEBINAR!

>

Kies een project,
plan je werk en go!

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

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

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Volg een webinar of start met een proeflicentie.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

>

Plannex_leesplaneet_adv_KP4.indd   1 29-1-2016   14:17:10

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 03-02-16   09:58
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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!: Om (toekomstige) leerlingen en ouders

verschillende mogelijkheden te bieden om met de school te communiceren,

heeft het Amstelveense Hermann Wesselink College een rubriek ‘Vragen

stellen aan de rector’ op haar website.

tekst andrea holwerda

Wat zo’n tien jaar geleden precies de

aanleiding was om met de vragenrubriek

te beginnen weet rector Bert Kozijn niet.

Afgelopen september volgde hij na 26 jaar

Ton Liefaard op als rector van het Hermann

Wesselink College in Amstelveen. “We vin-

den het als school belangrijk om open met

leerlingen en ouders te communiceren.

De rubriek is een van de kanalen hiervoor.”

Daarnaast is de school onder andere ook

actief op Twitter, zijn de lijnen met mentoren

kort, bestaan er klankbordgroepen voor

ouders en is er een leerlingenparlement,

somt Kozijn op. “Het is kortom een van de

schakels in een grote ketting.”

Kozijn denkt dat de vragenrubriek destijds

zelf door de school is bedacht en vormge-

geven. “Zo creatief zijn ze hier wel en het

zit ook niet heel ingewikkeld in elkaar.”

Op de beginpagina van de schoolsite staat

direct een link naar de rubriek. Wie hierop

klikt, krijgt vervolgens de laatste vraag van

leerlingen en de laatste vraag van ouders in

beeld. Wie dat wil kan onderaan doorklikken

naar alle vragen. Daarnaast kan er geklikt

worden op ‘Stel je vraag’, waarna een for-

mulier in beeld komt om in te vullen.

Er is bewust gekozen voor het werken met

een vast format, stelt Kozijn. “Zo voorkom

je dat er lukraak meningen worden ver-

stuurd.” Verder zijn er volgens hem geen

regels opgesteld voor het stellen van een

vraag. “We gaan ervan uit dat iedereen zijn

gezonde verstand gebruikt.” Vragen mogen

gaan over de school in de breedste zin van

het woord. Over bij hoeveel onvoldoendes

je blijft zitten bijvoorbeeld, of over een

onduidelijk cijfer in Magister, zo blijkt uit

de laatst gestelde vragen. Wat het taal-

gebruik betreft is het de bedoeling dat het

fatsoenlijk blijft, zegt Kozijn.

De vragen die ingestuurd worden, komen

niet direct op de site. Een vraag wordt pas

gepubliceerd als er antwoord is gegeven,

stelt Kozijn. “Zodat als er toch iets onbe-

tamelijks tussen zit, we dit eruit kunnen

filteren.” Zo gauw hij tijd heeft, maar in

ieder geval één keer in de twee weken, logt

hij in op de site en kijkt dan of er vragen

zijn. “Verder zijn er slechts twee, drie ande-

ren die er ook bij kunnen, waaronder de

ict-coördinator.”

Inmiddels heeft Kozijn zelf de eerste vragen

van zowel leerlingen als ouders in behan-

deling. Dat de vragen even op zich lieten

wachten, komt volgens hem niet omdat hij

nu achter de knoppen zit. “Bij de oud-rector

fluctueerde het aantal vragen dat gesteld

werd ook.” Het beantwoorden kost wat tijd.

“Ik ben natuurlijk nieuw en moet voor

zaken te rade gaan bij collega’s. Maar ik

leer er daarom zelf ook van.” Daarnaast

verwacht Kozijn gaandeweg uit de vragen

die gesteld worden bijvoorbeeld ook te

kunnen afleiden dat over bepaalde onder-

werpen wellicht anders gecommuniceerd

moet worden.

Over hoe hij gaat antwoorden, denkt Kozijn

nog na. “In ieder geval kort. Soms zal ik

denk ik een ouder ook even opbellen of

een leerling persoonlijk aanspreken. Maar

het antwoord komt altijd online, zodat

anderen er ook wat aan hebben.” Of dit

ook zo zal zijn als er een klacht binnenkomt,

weet Kozijn nog niet. “Dat hangt ervan af of

het iets individueels is of niet. Het nuttig is

om het te delen.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

vraag het
de rector online

Rector Bert Kozijn van het Hermann Wesselink
College in Amstelveen

EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

PLATFORM VERRIJKINGSONDERWIJS VOOR

PLANNEN, LEREN EN SAMENWERKEN.

Plannex biedt flexibele oplossingen-op-maat binnen Passend Onderwijs
Plannex is al jaren hét leerplatform voor plus- en hoogbegaafde leerlingen
Plannex is een online leeromgeving met 100-den projecten op 2-3 niveaus
Plannen, samenwerken, leren, volgen en verantwoorden gaan hand-in-hand
Maak kennis met Plannex via een 2-maanden proeflicentie of vraag om een
presentatie bovenschools of binnen het samenwerkingsverband.

Stap ook in! Ga naar www.plannex.nl en klik op Inschrijven.

Met keuze uit 100-den
projecten voor groep 3-8

OF VOLG EEN

WEBINAR!

>

Kies een project,
plan je werk en go!

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

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

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Volg een webinar of start met een proeflicentie.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

>

Plannex_leesplaneet_adv_KP4.indd   1 29-1-2016   14:17:10

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 03-02-16   09:58
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1000-21-5000-2771 AVS KP Kleur:

Schrijf u in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief
op de website

info@boomtestuitgevers.nl
(020) 524 45 14

Drempeltest:
afname en interpretatie
door de leerkracht

Lees meer op www.boomtestuitgevers.nl/schooladvies

Neem ook intelligentie mee
in uw advies: totaalbeeld van
de leerling

Geef het schooladvies dat
écht past bij het niveau
van de leerling

Op elk moment in het
schooljaar af te nemen

NIO en Drempeltest voor een gedegen
onderbouwing van het schooladvies

e

h l d i

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 03-02-16   09:56
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goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair?

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

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

Elma Media
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl
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AVS-congres 2016

Vroegboekkorting
tot 16 februari!

18 maart 2016 _ NBC, Nieuwegein

Het gezicht van
de schoolleider
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Het gezicht van de schoolleider
Het AVS-congres belicht in een groot aantal sessies

het thema ‘Het gezicht van de schoolleider’,

ingedeeld in vier kolommen: Leiderschap in de

toekomst, Idealeren idealeiden, leiderschap

ontdekken en hand-on sessies. Vorig jaar zijn de

korte praktijksessies met enthousiasme ontvangen,

nu zijn ze vast onderdeel van het congres. Al veel

AVS-leden hebben zich aangemeld. Komt u ook?

Keynote sprekers
De inleider van het 21e AVS-congres is Claire Boonstra, een
van de Young Global Leaders van het World Economic Forum en
oprichter van Operation Education, een beweging die vernieuwing
van het onderwijs mogelijk maakt. Een inleiding over veranderen
en koers bepalen op een weerstandloze manier. Hoe bepaalt u als
schoolleider uw koers te midden van de waan van alledag en hoe
stelt u leerlingen in staat om hun eigen toekomst vorm te geven en
hun oneindige potentieel te ontketenen? Op welke wijze maakt u
bewuste keuzes met betrekking tot het onderwijs? Het loskomen van
gewoontes, daar begint het mee. Pas als u weloverwogen stilstaat
bij gewoontes en aannames en ze van alle kanten probeert te
bekijken en te begrijpen, kunt u gaan bewegen en veranderen.

Anita Michgelsen van M&O-groep en Jef van den Hout van Flow
Concepts gaan in hun plenaire sessie in op Teamflow (kolom
1). Als schoolleider bent u een ‘motor’ binnen de school en het
onderwijs, maar bereiken wat
u voor ogen heeft met uw
school is onlosmakelijk
verbonden met anderen.
Toekomstgericht leiderschap
vraagt onder invloed
van de maatschappelijke
ontwikkelingen nadrukkelijker om
het stimuleren van communiceren,
samen leren en samenwerken als
middelen om de ambitie te vertalen in
prestatie en resultaat. De uitdagingen
van de 21e eeuw vragen om leiders die
ontwikkelruimte faciliteren en teams
in hun kracht kunnen zetten. Wat is het
ideale klimaat voor Teamflow en hoe
bereikt u het?

Wilbert van Leijden, publicist en adviseur, houdt in kolom 2
een inleiding over de transitie van de verzuilde samenleving naar
de hedendaagse mozaïeksamenleving en de maatschappelijke
dynamiek daarbinnen. Hij maakt een vertaalslag naar het onderwijs,
met aandacht voor verschillen tussen de denkbeelden van ouders
over opvoeding en onderwijs, de wijze waarop de opkomst van
nieuwe schooltypen samenvalt met de opkomst van nieuwe mens-
en wereldbeelden, en de implicaties hiervan voor de mogelijkheid
scholen samen te smeden tot een groep met een eenduidig profiel.
U krijgt als schoolleider inzicht in de verschillen in verwachtingen
en houdingen tussen ouders, bovenschools managers leren over de
verschillen tussen afzonderlijke scholen.

Jaap Versfelt, initiatiefnemer van Stichting LeerKRACHT, duikt in
‘Leiderschap ontdekken’ (kolom 3). In zijn plenaire sessie gaat hij
in op het onderscheid tussen een geweldige schoolleider en een
‘gewone’, de tijdsbesteding van enorm goede schoolleiders en het
vinden van de balans tussen zelf een visie en doelen ontwikkelen
en het team de ruimte geven dat te doen. Als u het team de
ruimte geeft, hoe behoudt u dan consistentie in het team en hoe
is verzekerd dat het team aandacht geeft aan doelen van buiten
(Inspectie, bestuur, ouders)?

Maurice de Hond, een van de initiatiefnemers van de Steve
JobsSchool, sluit het congres af met een doorkijk in dit schoolmodel.
De leerlingen zijn daar absoluut niet de hele dag met een iPad aan
de slag. De iPad wordt gebruikt om de hele opzet en aanpak van de
school te veranderen. Wat kunt u leren van deze aanpak voor het
onderwijs in 2032?

Drinks&Bites en muziek
Alleen al deze sprekers zijn een goede reden om naar het AVS-
congres te komen! Daar bovenop zijn er ook nog zo’n 30 workshops
en praktijksessies. En zoals u van ons AVS-congres gewend bent,
is er een gezellige afsluiting met muziek en Drinks&Bites voor
iedereen. U weet het als geen ander: het AVS-congres is hét moment
om uw collega-schoolleiders te ontmoeten.

Schoolleidersregister PO: Het AVS-congres staat vermeld als bron op het platform informeel leren bij alle zeven professionaliserings-
thema’s van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de inhoud van de workshops van het AVS-congres, afhankelijk van welke
workshop u volgt, gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de
professionaliseringsthema’s via informeel leren.

U kunt zich aanmelden voor het
congres op www.avs.nl/congres2016

Vragen over inschrijving:
Sylvia Veerman, congres@avs.nl
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2 Van een visie op onderwijs
naar een visie op leren
Martine Creemers sessie _ kolom 1

Daar waar de visie van een school ooit volstond met het
antwoord op de vraag ‘Hoe verzorgen wij onderwijs?’,
zien we scholen nu vooral zichzelf de vragen stellen:
‘hoe leren onze leerlingen?’ en ‘hoe leren wij als profes-
sionals?’ Thema’s als gepersonaliseerd leren, lerende

organisatie, leergesprekken en een leerlijn leren ‘leren’ maken dui-
delijk dat het belangrijk is om samen de term ‘leren’ voor zowel leer-
ling als professional concreet vorm en inhoud te geven.
In deze sessie gaan we dieper in op deze vragen en komen we tot
concrete actiepunten en visieontwikkeling voor uw eigen organisa-
tie. We bekijken aan de hand van stellingen wat de vaardigheden van
de 21e eeuw betekenen voor onze leerlingen, leraren en leiderschap
en ontwikkelen daarmee gezamenlijk doorkijkjes en aanbevelingen
voor uw eigen praktijk.

Martine Creemers is adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
www.onderwijsmaakjesamen.nl

Extra bijeenkomst in het lunchblok
Blijvende binding met de AVS
Richard Grood

De AVS heeft behoefte aan deskundige en ervaren vrijwilligers die
inzetbaar zijn ten behoeve van projecten waarbij de AVS betrokken
is. Er is daarvoor een groot potentieel in de (toekomstige) postactie-
ven die op basis van ervaring en competenties (vrijwillig) inzetbaar
zijn en graag nog iets willen betekenen voor de AVS en/of het onder-
wijs. Het gaat dan om activiteiten als inzet bij de ESHA-conferentie
in Maastricht, betrokkenheid bij het buddyproject van het Arbeids-
marktplatform PO en het ontwikkelen van activiteiten voor (aan-
staande) postactieven. Hiermee bindt de AVS de postactieven voor
lange termijn vanuit inhoudelijke thema’s aan de vereniging.
De commissie postactieven wil een match van vraag en aanbod
bewerkstelligen, een netwerk vormen en onderhouden en opkomen
voor de belangen van (toekomstige) postactieve leden. Tijdens deze
bijeenkomst gaat de commissie actief in gesprek met de (pre)post-
actieven over wat het postactief lidmaatschap inhoudt en wat zij aan
input kunnen leveren voor het AVS-bestuur.

Deze bijeenkomst vindt om 12.30 en 13.30 uur (30 minuten) plaats.

Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies

13 De innovatieve schoolleider
en de leerlijn 10-14
Mariska van Wijngaarden, Arjen Smits, Gerrit
Ordelman, Lenie van Lieverloo workshop _ kolom 2

Er zijn verschillende redenen om juist in de leeftijdsfase
van 10 – 14 een ononderbroken ontwikkeling te organi-
seren en de aansluiting po-vo te optimaliseren. Een
thema dat hoogst actueel is en waarvoor vanuit ver-
schillende zijden, vanuit het veld en vanuit onderzoek

en wetenschap, een lans wordt gebroken. Er zijn pleidooien voor
meer geleidelijke overgangen in het onderwijs, het zou leerlingen en
ouders meer rust geven als jongeren de tijd krijgen om te ontdekken
wat hun kwaliteiten zijn en wat bij hen past. In deze workshop
komen actuele casuïstieken rond onderwijs 10-14 en praktijkervarin-
gen aan bod. We gaan daarbij in op de (zeer actuele) samenwerking
en de overgang po-vo. Ook geven we een doorkijkje in de knelpunten
en oplossingsrichtingen die de concrete onderwijspraktijk vraagt.
Wat zijn uw ambities en uitdagingen in het leidinggeven aan onder-
wijs 10-14? Deelnemers krijgen handvatten voor leidinggeven aan
innovatie en de veranderkundige en procesmatige succesfactoren.
Deze sessie is een aanrader voor scholen en besturen die om rede-
nen van krimp en/of onderwijsinhoudelijke ambities nieuwe wegen
willen verkennen rond de doorlopende leerlijn po-vo.

Mariska van Wijngaarden is projectleider bij Tiener College in
Gorinchem, Arjen Smits is bestuurder CVO-AV-De Hoven. Gerrit
Ordelman is bestuurder bij LOGOS, Lenie van Lieverloo (zie foto)
is expert programmalijn 10-14 bij KPC Groep. tienercollege.nl.
www.csdehoven.nl, www.stichting-logos.nl en www.kpcgroep.nl

23 Talentvol leiderschap
Paul ’t Mannetje workshop _ kolom 3

Een leidinggevende heeft een grote invloed op het wel-
bevinden en de (talent)ontwikkeling van de leraar. Een
talententraject inzetten kan veel opleveren voor u, uw
team en uw organisatie op gebied van werkplezier, pro-
ductiviteit, betere resultaten duurzame inzetbaarheid,

mobiliteit, vitaliteit en stresspreventie. U maakt kennis met het
talentengedachtegoed en de StrengthsFinder van Buckingham en
Clifton en de mogelijkheden van Positieve Psychologie, Waarderend
onderzoeken, Flow en Progressiegericht werken. In enkele prakti-
sche opdrachten ervaart u de toepassingsmogelijkheden van de vijf
dominante talenten in privé- en zakelijk verband.
Deze interactieve workshop is mede gebaseerd op enkele ervaringen
met Talenttrajecten in het onderwijs.

Paul ’t Mannetje is eigenaar van ’t Mannetje & Co, coach en
trainer, en auteur van het boek ‘Op pad met mijn talenten’.
www.tmannetjeenco.nl en www.oppadmetmijntalenten.nl en
www.avs.nl/cel/pl
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De interactieve praktijksessies zijn vorig jaar goed ontvangen. Daarom dit jaar weer. In 10 minuten deelt

een spreker – schoolleider, bestuurder of (school)organisatie – zijn of haar ervaringen met een bepaald

thema. In deze ‘proeverij’ inspireert u elkaar en brengt u elkaar op ideeën. In de netwerkmomenten tijdens de

dag kunt u met de betrokkenen verder van gedachten wisselen. Dit alles onder leiding van een presentator

(met stopwatch!) in het Amfitheater (12.15 – 14.00 uur). U kunt deelnemen aan de volgende praktijksessies:

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen
Door Augeo in samenwerking met een schoolleider

Steeds meer basisscholen
vangen vluchtelingenkinderen
op. Deze kinderen hebben
in hun land en tijdens de
vlucht vaak ingrijpende
gebeurtenissen meegemaakt.
In deze praktijksessie vertelt
een schoolleider, samen met
Augeo, over hoe de (gratis)
online cursus ‘Steun bieden
aan vluchtelingenkinderen’

leerkrachten kan ondersteunen. Met deze door Augeo (en andere
experts) ontwikkelde e-learning cursus komt op een toegankelijke
manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de
manier waarop leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht
en het herstel van kinderen na ingrijpende levenservaringen.
Cursisten geven aan zich beter toegerust te voelen om met
vluchtelingenkinderen en ook kinderen die andere stressvolle
gebeurtenissen meemaken om te gaan. In de cursus vertellen ook
ervaringsdeskundigen (die eerder naar Nederland gevlucht zijn) over
hun belevingen op en met hun nieuwe school. Voor het voortgezet
onderwijs wordt ook een cursus ontwikkeld.
Meer informatie over de cursus: www.augeo.nl/
vluchtelingenkinderen

Ouders en school samen: werken
aan verbinding en vertrouwen
Door Harriet Marseille, coach en trainer
bij Ouderbetrokkenheid-PLUS en Arline
Spierenburg, adviseur Ouders & Onderwijs

In deze praktijksessie komen drie punten naar voren:
• Positief voorbeeld: op een school in Utrecht spreken leerlingen,

ouders en school aan het begin van de schoolcarrière van de
leerling verwachtingen naar elkaar uit;

• Ouders & Onderwijs vertelt hoe zij ouders ondersteunen om het
gesprek met school aan te gaan als er een meningsverschil is
tussen ouders en school;

• Ouderbetrokkenheid-PLUS gaat in op een praktijkvoorbeeld
waarin de rol van de schoolleider in de relatie tussen leraar –
ouder – leerling van doorslaggevende betekenis was.

Persoonlijk leiderschap als inzet
voor cultuurverandering
Door Anne Arink, consultant bij CPS onderwijs-
ontwikkeling & advies en oud-schoolleider
bij cbs Coolsma in Driebergen

Wanneer iedereen binnen de school
leert zijn eigen leider te zijn, ook
kinderen, verandert niet alleen
diegene zelf, maar ook zijn omgeving

en uiteindelijk de hele schoolcultuur.
De kunst is dit te leren, van jongs af aan, en dat kan: met hulp van
‘The Leader In Me’, een schoollijn voor basisscholen, op basis van
de zeven gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey die
iedereen bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen.
Schoolresultaten, persoonlijke vorming en waardenoverdracht
krijgen zo tegelijkertijd een impuls, ingebed in en veroorzaakt door
het pedagogisch handelen van de leerkrachten. Want daar begint
alles: de leerkracht als model! Wilt u ook weten hoe u een ‘The
Leader in Me school’ kunt worden? Bezoek dan deze praktijksessie.

Lastige ouders bestaan niet in
een lerende organisatie
Door Mirjam Hubert, ouder (po)

Ouders geven steeds signalen af hoe het beter kan. Niet alleen bij de
schoolleider, maar ook bij elke leerkracht. Het zijn cadeautjes die de
school helpen het onderwijs beter te maken of de schoolorganisatie
te verbeteren. Het is de kunst deze signalen te herkennen en er uw
voordeel mee te doen. Na een aantal eye-openers en voorbeelden uit
deze sessie ziet u op school aan de lopende band voorbeelden.

Praktijksessies
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Veerkracht voor de leerkracht
Door Gerard Loman, directeur obs Bijvanck
in Blaricum en Roel Zijlstra, partner
van Veerkracht voor de Leerkracht

Veerkracht voor de leerkracht
is een programma voor
stressmanagement, mentale
weerbaarheid en vitaliteit.
Met behulp van biofeed-
back wordt geleerd om
stress te herkennen en
stressreductietechnieken toe
te passen. Het programma
is wetenschappelijk
onderbouwd en een van

de meest eenvoudige en effectieve stressmanagementmethoden
die beschikbaar zijn. Met als resultaat: meer werkplezier, betere
gezondheid en prestaties en minder ziekteverzuim. De techniek
wordt ook toegepast in het landelijke programma Mentale Weer-
baarheid van de Nationale Politie. Tijdens de praktijksessie wordt
uit persoonlijke ervaring verteld hoe dit programma werkt en welke
resultaten er mee worden bereikt, op persoonlijk (zoals inzicht in
oorzaken en gevolgen) en interpersoonlijk vlak (zoals verbeteren
communicatie met leidinggevenden, collega’s, kinderen en ouders).

Zorgeloos met diabetes naar school
Door Lydia Braakman, directeur Stichting
Zorgeloos met Diabetes naar School

Er zitten in Nederland 2000
kinderen met diabetes op de
lagere school. Dat is relatief
weinig. Het kan zijn dat u
als schoolleider geen enkele
andere school kent waar een
kind met diabetes op school
zit. Wat doet u als een kind
bij u op school diabetes
krijgt?
Een kind met diabetes gaat

naar het reguliere onderwijs. Wat hij of zij nodig heeft, hangt van
een aantal factoren af. Het belangrijkste is wat het kind zelf kan in
zijn eigen diabeteszorg. Overleg met ouders is essentieel, daarnaast
verdiepen in wat diabetes is en teambrede voorlichting.
Sinds kort zijn de mogelijkheden voor goede diabeteszorg verruimd
en zijn er meer keuzes mogelijk. Zo mag schoolpersoneel op
vrijwillige basis bloedsuikers meten en insuline toedienen, mede
omdat dit door de nieuwe technologieën van insulinepompjes,
sensoren en korte lijntjes met ouders steeds makkelijker wordt.
Lydia Braakman zet haar eigen ervaring hierbij illustratief in.
De stichting staat klaar met praktische handvatten, voorlichting en
ondersteuning voor scholen en ouders.

In een praktijksessie inspireert u
elkaar en brengt u elkaar op nieuwe
ideeën

eHRM & Finance in Onderwijs

eHRM & Finance
in Onderwijs

De superhelden van het onderwijs staan
vóór en ín de klas.

Met bevlogen medewerkers en slimme
software van de beste partners helpen
wij scholen in po, vo en mbo om admini -
stratieve processen optimaal in te richten
en uit te voeren.Flexibel,voordelig,stabiel
en vooral betrouwbaar.

Zo kunt u uw tijd en geld besteden aan
waar het echt om gaat: goed onderwijs.

Maak snel een afspraak om te ontdekken
wat we voor u kunnen betekenen:
0344 - 64 80 00

merces.nl
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Edux brengt samen met u focus aan in het proces van schoolontwikkeling, daarbij

werken we aan zaken die er toe doen! Onze interventies leiden gegarandeerd tot

zichtbare gedragsverandering en hebben impact op het leren en ontwikkelen van

kinderen en onderwijsprofessionals. Door eigenaarschap te creëren bij bestuur,

directie, leerkrachten, leerlingen en ouders werken we gedreven aan groei.

Kijk voor meer informatie op edux.nl

O N D E R W I J Spa r tn e rs

Edux Onderwijspartners Tolweg 11  4851 SJ Ulvenhout (Breda)
Postbus 75  4850 AB Ulvenhout • T  076 524 55 00 • I  edux.nl • E  info@edux.nl

• verandermanagement

• visie en strategie

• professionele cultuur

• 21st century skills

• kwaliteitsmanagement

Samen werken
aan het onderwijs
van de toekomst

Edux: veranderen met impact

adv. 165x256 mm Kader Primair.qxp_Opmaak 1  21-01-16  16:21  Pagina 1
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he t  av s- cong re s wordt mede mo g el i jk  g em a a k t  door:

AVS-congres 2016
18 maart 2016 _ NBC, Nieuwegein

Het gezicht van
de schoolleider
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het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoe u uw impact op prestaties en
ontwikkeling van leerlingen kunt
vergroten Gebaseerd op de meta-analyses van prof. John Hattie.

Omvang van het onderzoek

meta-analyses
1200

onderzoeken
65.000

leerlingen wereldwijd
250.000.000

Invloed op prestaties
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Wilt u uw impact op het leren van uw leerlingen vergroten?

Prof. John Hattie ontwikkelde het schoolprogramma Visible Learning Plus.
Vrijblijvend meer informatie? www.lerenzichtbaarmaken.nl of neem contact op met een van de trainers.

Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van:

www.lerenzichtbaarmaken.nl info@lerenzichtbaarmaken.nl 088-5570588

7 belangrijke invloeden en waarom ze werken

Wanneer leerlingen zich op voorhand een cijfer kunnen geven en dus
weten hoe ze ervoor staan met hun leren, is hun kans op succes groter.

Jezelf een cijfer geven/eigen verwachtingen
e�ect-
grootte

1.44
1

E�ectieve feedback kan het leertempo verdubbelen. Feedback moet
op het juiste moment gegeven worden, passen bij het niveau van
bekwaamheid en de leerling helpen de volgende stap te maken.

Feedback
e�ect-
grootte

0.75
10

Leraren met een goed georganiseerde klas herkennen potentiële
problemen, kunnen er snel op inspelen en emotioneel

beter afstand nemen.

Klassenmanagement42
e�ect-
grootte

0.52

Leerlingen leren beter in samenwerking met anderen dan wanneer ze
alleen of competitief werken. De interactie met andere leerlingen maakt

ook dat ze beter zijn in probleemoplossen en zorgt voor meer interesse.

Coöperatief Leren65
e�ect-
grootte

0.42

   

Leerlingen merken welke leraar voor hen het verschil maakt.
Leraren die geloofwaardig zijn hebben meer impact op het
leren van leerlingen.

Geloofwaardigheid van de leraar 4
e�ect-
grootte

0.90

Leer lezen en schrijven door het ontwikkelen van fonemisch
bewustzijn (woorden bestaan uit losse klanken).

Fonemische instructie 36
e�ect-
grootte

0.54

Actieve en positieve ouders die hun kinderen leren hoge
verwachtingen van zichzelf te hebben, hebben een positieve
invloed op prestaties. 

Ouderbetrokkenheid 51
e�ect-
grootte

0.49
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Informatiemarkt

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

1 AVS
2 Scholen met Succes
3 Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV
5 Presikhaaf Schoolmeubelen
6 Arbeidsmarktplatform PO/ Onderwijs

Innovatie Impuls
7 Schoolleidersregister PO
8 Bardo B.V.
9 PM-TOP
10 Edux Onderwijspartners
11 Landelijk Expertisepunt Kindcentra
12 Merces
13 Opvang Nieuwe Stijl
14 BMC

15 Leren Zichtbaar Maken
Bazalt
Marzano Research
OnderwijsAdvies

18 ECNO/Stenden Professionals
19 Magistrum
20 Nederlandse School voor

Onderwijsmanagement
21 ParnasSys
22 Kwintessens
23 Penta Nova
24 ScoliX
25 E-learning Wizard
26 SLIM assessments

27 Bureau Meesterschap Assen
28 Roler
29 Onderwijs Maak Je Samen
30 Staples Advantage
31 Competentie Thermometer/Lumadesq
32 B&T Organisatieadviesbureau
33 Driessen HRM
34 CBE-Group
35 World Education Forum
36 EP-Nuffic
37 Onderwijs 2032
38 Scholen op de kaart

Veel organisaties hebben zich ingeschreven om zich te presenteren op onze informatiemarkt.

Daarmee maken zij ons congres mede mogelijk. De AVS bedankt alle hoofdsponsoren en standhouders.
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Van Beeckstraat 62 
2722 BC Zoetermeer  
T 079 329 56 00  OnderwijsAdvies

info@onderwijsadvies.nl
www.onderwijsadvies.nl
www.surplus-begaafden.nl

Training & E-modules

Acadin
ADVIES

Signalering & Onderzoek

  Beleid &   
Quickscan

Download de OnderwijsAdvies
app voor de laatste informatie
over het AVS congres!
Tot ziens op het AVS congres.

Voor uw bovenschools begaafdenbeleid,
een individueel onderzoek, inspiratie
van een team of het begeleiden van
uw kind of een leerling, bij ons
expertisecentrum voor
begaafden bent u
aan het goede
adres.

Materialen
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Overzicht workshops en sessies
Kolom 1: Leiderschap
in de toekomst

1 Tijd voor Teamflow: ‘Het moment waarop het team in
haar kracht staat’
Anita Michgelsen en Jef van den Hout plenaire sessie

2 Van een visie op onderwijs naar een visie op leren
Martine Creemers sessie

3 Leiderschap en cultuureducatie
Henri Faassen workshop

4 Leiderschap in een veranderend tijdperk: sturen
op zelfsturing!
Marijke Nederkoorn en Robert Mentink workshop

5 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Simone Schrier workshop

6 Directeur IKC worden? Gewoon doen!
Op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap

Henk Derks en Peter Vereijken workshop
7 Eigenzinnig leiderschap

Ron Stevens lezing
8 To internationalise or not to internationalise? Leiderschap

en internationalisering: uw school, team en leerlingen klaar
voor de toekomst
Elly Deelder en Suzan van Dieren workshop

9 Lerende leiders, lerende scholen
Johan Spitteler en Lilian ter Laak workshop

10 Hoogbetrouwbare scholen
Anne-Marie Dogger-Stigter en Helene Labout workshop

Kolom 2: ‘Idealeren, idealeiden’

11 Van verzuiling naar mozaïek, in samenleving en onderwijs
Wilbert van Leijden plenaire sessie

12 Verstaat u de kunst van het leidinggeven in de 21e eeuw?
Kunst- en cultuureducatie als inspiratiebron
Caroline Offerhaus workshop

13 De innovatieve schoolleider en de leerlijn 10-14
Mariska van Wijngaarden, Arjen Smits, Gerrit Ordelman,

Lenie van Lieverloo workshop
14 De school als democratische oefenplaats

Irene de Kort workshop
15 Uw eigen vorming is veel te belangrijk om aan anderen

uit te besteden
Dick Middelhoek workshop

16 De Bildung Academie, een eigen initiatief van competente,
rebelse studenten
Arthur de Gast workshop

17 Leer zelf programmeren tijdens een CoderDojo
Dick Middelhoek sessie

Kolom 3: Leiderschap ontdekken

18 Leiderschap ontdekken
Jaap Versfelt plenaire sessie

19 Waarderende functioneringsgesprekken: minder hard werken,
meer resultaat
Aart Brezet workshop

20 Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid
Harriet Marseille workshop

21 “Aan mij ligt het niet!” Leiderschap vanuit irritatie of
inspiratie?
Angelique Janssen workshop

22 ‘Elke dag samen een beetje beter’
Jaap Versfelt workshop

23 Talentvol leiderschap
Paul ’t Mannetje workshop

24 Hoe schoolleiders hun leiderschap kunnen ontwikkelen
door zelfsturing te bevorderen bij team en kinderen
Irene Harmsen en Kris Verbeeck sessie

25 Krijg het oerconflict onder de knie: vrijheid versus
verantwoordelijkheid
Roald Pool lezing

26 Spirituele intelligentie: welke betekenis wilt u hebben
als leider?
Leidje Witte workshop

27 Leiding geven aan een professionele leergemeenschap
Carola Riemens en Marcel Bogaarts workshop

28 Strategieën die helpen bij het volgen van je leidinggevende
Reinoud Buijs sessie

Kolom 4: Hands-on sessies:
direct aan de slag in de praktijk

29 Kwaliteitsverbetering in één uur
Carine Hulscher-Slot en Marielle Boogers workshop

30 Reputatiemanagement: positionering en profilering van
uw school
Arie van Erp en Els Pessers sessie

31 Mijn school wordt een IKC
Karlijn Brouwers en Hanneke van de Meerendonk workshop

32 Grip op werkdruk
Ellen Feller en Francien Zwaneveld workshop

33 Naar een effectief Innovatie- en Investeringsplan (I&I)
onderwijs en ICT
Michel van de Ven en Erik Boeschoten workshop

34 Bovenbestuurlijke samenwerking en goed werkgeverschap
Loek van der Kroon, Joyce van Solinge,

Anita van de Bunt workshop
35 Het schoolplan op één poster en feedback op drie vragen

Tijmen Bolk en Karin Goverde workshop
36 Strategische communicatie & PR

Noud Cornelissen en Hans Scholten workshop

13avs- congres 2016 _
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Wilt u weten hoe u uw organisatie kunt
omvormen tot een IKC dat uitgaat van
de ontwikkeling van het kind? Neem
dan nu contact op met het Landelijk
Expertisepunt Kindcentra en ontvang
een gratis scan.*

info@expertisepuntkindcentra.nl
www.expertisepuntkindcentra.nl

Het IKC is de scHool
van de toekomst!

vrije tijd
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* Deze actie geldt tot 1 mei 2016

Kwaliteit
Eindopbrengsten - Audit - Meerjaren (ICT) beleid

Organisatie
Missie en Visie - Collegiaal leren - Schoolplan

Personeel
Teamcultuur - Verandermanagement - Organisatie
personeelsdagen

Literatuur
M. Fullan - A. Hargreaves - P. Sahlberg

Herregistratie Schoolleiders
Toekomstgericht Leiderschap

Weten wat Onderwijs Maak Je Samen voor uw
organisatie of leiderschap kan betekenen?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs of
bezoek ons op het AVS-congres!

O
N

D
ER

W
IJ

S
M

AA
K

JE
SA

M
EN

Mail naar info@onderwijsmaakjesamen.nl of kijk op
www.onderwijsmaakjesamen.nl

Deurneseweg 13
5709 AH Helmond

0492 88 11 57

eigentijdse partner in
duurzame schoolontwikkeling

ONDERWIJS
MAAK JE
SAMEN

Onderwijs Maak Je Samen

Onderwijs Maak Je Samen
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Wie nu lid wordt van de AVS, ontvangt de rest
van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2016)
50 procent korting op de contributie.* Deze actie
geldt voor het regulier en het vo-lidmaatschap.
Bovendien kunt u als AVS-lid met ruim 50 procent
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 2017.

Inschrijfformulier _ avs-congres, 18 maart 2016

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Het gezicht van de schoolleider’:
Ik ben lid en betaal 250 euro (215 euro met vroegboekkorting)
Ik ben geen lid en betaal 510 euro (440 euro met vroegboekkorting)
Ik word lid van de AVS en betaal de ledenprijs (250 euro)

Ik word lid op aanraden van:

Zijn/haar lidmaatschapsnummer

Ik ben lid en neem als introducé mee, max. 1 per lid (voor 295 euro):

Naam introducé

E-mail introducé

De introducé ontvangt via de mail een apart inschrijfformulier.

persoonlijke gegevens:

Relatienummer

Naam en voorletters v/m

Adres

Postcode en plaats

Telefoon privé

E-mail

Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/ leidinggevende swv

statutair bestuurder/anders

organisatiegegevens:

Brinnummer

Naam school/organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Factuur naar privé/organisatie

u volgt altijd een plenaire sessie. daarnaast kunt u een andere

(plenaire) sessie of workshop volgen.

ik meld mij aan voor:

eerste keuze reservekeuze

Plenaire sessie Plenaire sessie
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop (Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

Plaats en datum Handtekening

stuur dit formulier ongefrankeerd naar:
avs: antwoordnummer 9019, 3500 za utrecht

u kunt zich ook aanmelden op www.avs.nl/congres2016

Integrale Kindcentra
Handboek voor directeuren en bestuurders

Op het AVS-congres lanceren we deze nieuwe
uitgave van de AVS en het Landelijk Expertisepunt
Kindcentra. Elke deelnemer ontvangt dit boek,
dat de mogelijkheden en kansen uiteenzet om
daadwerkelijk tot een IKC over te gaan. Het
biedt daarvoor de praktische en theoretische
handvatten en is daarmee een inspiratiebron
voor schooldirecteuren en bestuurders.

Word
AVS-lid…

… en ontvang
50 % korting opuw contributie

Vroegboek-
korting

tot 16 februari!

16928225_016_04-Feb-16_15:53:15_walter



pa ssend onderwijs

Hoe kunnen educatieve (leraren)
opleidingen hun studenten voor
bereiden op Passend onderwijs? Een
nieuwe context waarbij onderwijs,
ondersteuning en opvoeding onlos
makelijk met elkaar verbonden
zijn. Twee bestuurders adviseren
om een meer doorgaande lijn in
de opleidingen te realiseren, op te
leiden in een matrixorganisatie en
actief de onderzoekende houding van
studenten te bevorderen. Dat alles in
nauwe samenwerking met scholen,
ouders en ketenpartners.

tekst josé wichers-bots

en jacqueline van swet*

“Passend onderwijs vergt een actieve hou-

ding in een netwerkomgeving met partners,

bij voorkeur in integrale kindcentra”, meent

Hans Tijssen, voorzitter College van Bestuur

ATO-scholenkring. “Dat vraagt om samen-

werking op elke locatie in de wijk tussen

onderwijs, zorginstellingen, opvang, bui-

tenschoolse opvang, voorschoolse opvang

en peuterspeelzalen.” Theo van Rijzewijk,

directeur Samenwerkingsverband Plein 013,

vult aan: “De opdracht vanuit Salamanca**

is om het kind als uitgangspunt te nemen.

Tot die tijd stond de maatschappelijke norm

centraal, waarbij het onderwijs werd geken-

merkt door een fijnmazig en verkokerd

systeem. Eigenlijk is Passend onderwijs

niets meer dan een herbevestiging van

de opdracht van Salamanca, maar nu niet

langer vrijblijvend.”

Collectief omdenken
Van Rijzewijk: “Waar ik nogal eens tegen-

aan loop is dat ik het eigenaarschap, de

regie voeren over het primaire proces, nog

te weinig zie bij leraren. Dat heeft met hun

historie te maken. Leraren en directeuren

hebben op dezelfde manier in de school-

banken gezeten. Het vraagt een collectief

omdenken over hoe we de dingen tot nu toe

hebben gedaan.”

Tijssen: “Ik denk dat onderwijs ook over de

eigen grenzen heen mag kijken, naar part-

ners moet zoeken om kwaliteit te leveren.

Bijvoorbeeld kinderen die met sporthelden

aan het werk gaan om hun eigenwaarde op

te krikken en betere prestaties te leveren.

Van Rijzewijk: “Onderwijs is voor mij het

complete systeem, inclusief ouders, part-

ners en onderwijsondersteuning. De onder-

wijssetting wordt een ontmoetingsplek om

dingen met elkaar te delen. Een plek waar

niet alleen kinderen, maar ook ouders en

andere partners bij elkaar komen.”

Onderzoekend
Educatieve (leraren)opleidingen moeten

veel meer inzoomen op het mens zijn en

de ontwikkeling van het mensbeeld in

plaats van op pedagogiek en didactiek,

vindt schoolbestuurder Tijssen. “Ik vind het

mooi om te zien dat opleiding en praktijk,

de (academische) opleidingsscholen,

steeds meer met elkaar verbonden zijn.”

Samenwerkingsverbanddirecteur Van

Rijzewijk: “We hebben onderzoekende

leraren nodig. Die altijd verder willen kijken

dan wat er op dit moment te zien is.”

Tijssen: “Het is fantastisch dat zoveel senior

leraren nu een master doen. Daarin zie je

die onderzoekende houding. Zij nemen

anderen mee in de totale ontwikkeling van

de organisatie. Op scholen die leraren met

een master in dienst hebben, ontstaat een

andere dynamiek. Men gaat op een andere

manier praten over het kind en wat er moet

gebeuren.”

Van Rijzewijk: “Besturen en directies van

scholen moeten de leraren in die ontwerp-

stand zetten. Daar zou een opleiding meer

naartoe kunnen werken en ruimte voor

moeten creëren.”

Toekomst
“Opleiden van leraren moet in een matrixor-

ganisatie plaatsvinden, waar de acade-

mische opleidingsschool samen met de

hogeschool en universiteit zoekt naar wat

we kunnen toevoegen aan de professiona-

lisering van leraren”, aldus Tijssen. “Het is

nog te veel een hokjescultuur.”

Van Rijzewijk: “Als je wilt dat leraren ruimte

krijgen, moet je dat als bestuurder aanspo-

ren, faciliteren en actief netwerken inrich-

ten. Je hebt partnerschap en betrokkenheid

nodig. Dat betekent dat je relatie meer

vervlochten moet worden. Niet alleen de

relatie naar de lerarenopleiding, maar ook

van de opleiding naar de gemeente, naar

de provincie, naar het sociale domein. En

naar Europa. Opleidingsinstituten moeten

zich afvragen in hoeverre zij een bijdrage

kunnen leveren aan de ontwikkelingen in

het veld. Een bovenliggende vraag is: wil-

len we onderdeel zijn van de maatschappij

die al zo gevormd is of willen we juist die

nieuwe maatschappij vormgeven? Dat is een

heel cruciale vraag voor leraren, scholen,

bestuurders en andere instellingen, maar

ook voor opleidingen. Dan is de opleiding

een voorbeeld van hoe het ook kan en loop

je voor op de maatschappij van over vijf

jaar.” _

* José Wichers-Bots is projectleider van het

Fontys kenniscentrum Passend onderwijs.

Jacqueline van Swet is lector Leerkracht in

Samenwerken.

** Verklaring van Salamanca en VN Verdrag

over inclusief onderwijs (1994),

www.unesco.org/education/pdf/

SALAMA_E.PDF

o pl ei d en  vo o r  pa s s en d  o n d erw i j s

‘leraren in
de ontwerpstand
zetten’

l e r a r e n o p l e i d i n g e n  m o e t e n  m e e r  i n z o o m e n
o p  h e t  m e n s  z i j n  e n  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t
m e n s b e e l d  i n  p l a at s  v a n  o p  p e d a g o g i e k  e n
d i d a c t i e k
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1. Compleet, beheersbaar, betaalbaar en
     evidence based

In de afgelopen drie jaar hebben we een
pasklaar antwoord ontwikkeld voor basis-
scholen die de urgentie voelen, om met
de tijd mee te gaan, maar niet precies
weten hoe. We inspireren u en uw team
graag tijdens een studie-ochtend met een
heldere visie, een gedetailleerd totaal-
concept én de praktijkervaring op ruim 25
Steve JobsScholen in Nederland en daar
buiten.

Ons concept biedt een complete transitie-
blauwdruk en onze projectmanagers be-
geleiden u gedurende drie jaar stap voor
stap door het proces. Daarbij wordt geen
detail overgeslagen en geen stakeholder
buitengesloten.

Daarbij putten ze uit de praktijkervarin-
gen op de bestaande Steve JobsScholen,
hun besturen, directies, leerkrachten,
ouders en kinderen. Eén van die ervarin-
gen is dat een Steve JobsSchool met de
modernste leermiddelen, prima draait
binnen het reguliere bekostigingssys-
teem, zonder extra kosten voor school en
ouders.

2. De iPad, Zoveel meer dan een iBook
     reader

Wie niet beter weet noemt ons: “de iPad
school”. Inmiddels beschouwen we dat
als onze geuzennaam. Wie beter kijkt, ziet
dat we de tablet als middel gebruiken om
de vaardigheden van kinderen (die daar
thuis al vaak van jongs af aan gebruik
van maken) ook in schooltijd verder te
ontwikkelen. Zoals één van de belangrijk-
ste vaardigheden voor de 21e eeuw: het
vermogen om informatie te vinden, op
relevantie te filteren en toe te passen.

We hebben daarnaast digitale tools ont-
wikkeld  die het organisatorisch mogelijk
maken, om kinderen als het ware de
“verantwoordelijkheid” over hun eigen
schooldag te geven, zodat ze individueel
kunnen leren waar ze vanuit hun intrin-
sieke nieuwsgierigheid behoefte aan heb-
ben, of om verder te komen in waarmee
ze op dat moment bezig zijn.

En we gebruiken apps die veelal van
leren, spelen maken, die zich automatisch
aanpassen aan het niveau van het kind
en diens progressie registreren. En dat
scheelt uw leerkrachten zeeën van toets-
en nakijkwerk.

En dan vertellen we u graag hoe wij iedere
dag weer invulling geven aan dat andere
innovatiemantra: “de rijke leeromgeving”.
Wat we -mede dankzij onze actief betrok-
ken ouders- bieden op het vlak van sport,
spel, cultuur, maatschappelijke bewust-
wording, sociale vaardigheden en anti-
pestgedrag. Maar dat kunnen we u het
beste laten zien als u bij ons komt kijken.

3. Gepersonaliseerd onderwijs, maar
dan ècht

Eén van de hoofdbrekens binnen het
thema gepersonaliseerd onderwijs is hoe
je dat organiseert. Daarop hebben wij een
sluitend antwoord. Hoe we voor ieder
kind, samen met de ouders een individu-
eel ontwikkelingsplan maken, dat iedere
6 weken met ouders en kind evalueren
en vervolgens nieuwe doelen stellen,
waarop het persoonlijke leeraanbod in de
volgende zes weken wordt afgestemd.

Zo werkt ieder kind op het eigen niveau
en in het eigen tempo. De koplopers
kunnen dankzij de adaptieve apps lek-
ker door en de achterhoede krijgt extra
ondersteuning om de leerdoelen te halen.
Op een Steve JobsSchool is dus geen en-
kel kind meer een uitzondering. En mede
daardoor gedijen ook kinderen die elders
als “probleemgeval” werden aangeduid,
zo goed op een Steve JobsSchool.

4. Gelukkiger kinderen

Ons concept zorgt voor een veilige en in-
spirerende leeromgeving. De vrijheid om
op een didactisch verantwoorde manier
en met de modernste leermiddelen, in
je eigen tempo te leren en te ontdekken,
doet de rest. In groepen, projectteams of
individueel.

Kinderen blijken dan sneller én beter te
leren en vinden het heerlijk om uitge-
daagd te worden en zelf medeverant-
woordelijk te zijn voor de schooldag en
de afgesproken resultaten. Niet voor niets
horen we regelmatig van ouders dat hun
kinderen op zaterdag vragen of ze naar
school mogen...

5. Gelukkiger medewerkers

Eén van de meest gehoorde opmerkingen
van medewerkers van de Steve JobsScho-
len is dat ze hun “vak” weer terug hebben
en zich weer betrokken voelen bij de ont-
wikkeling van elk van hun kinderen. Door
de adaptieve apps hebben ze aanzienlijk
minder administratief werk en dus meer
tijd om aan hun leerlingen te besteden.

Ze weten als “coach” altijd precies waar
hun kinderen aan toe zijn, waar ze extra
hulp nodig hebben en hoe ze met crea-
tief lesmateriaal de talenten van hun
kinderen verder kunnen helpen ontwik-
kelen. Lesmateriaal dat we overigens,
na gebleken effectiviteit, in toenemende
beschikbaar maken voor leerkrachten op
alle Steve JobsScholen.

6. Gelukkiger ouders

Ouders van elk denkbaar pluimage zijn
innig betrokken bij de school van hun
kind(eren). Ze komen samen in de Face-
book community die elke school exclusief
voor hen heeft ingericht, delen o.a. hun
cultuur en beroepservaring in workshops
die ze geven en ontplooien tal van activi-
teiten in en om de school.

Maar het allerbelangrijkste is dat ze
continu betrokken zijn bij de ontwikke-
ling van hun kind. Door de zes-wekelijkse
evaluaties en door de digitale applicaties
waaruit zij op ieder gewenst moment de
voortgang van hun kind kunnen afle-
zen. Daarnaast zijn de inspectie en onze
ouders ook zeer tevreden over de resul-
taten. Steve JobsScholen presteren altijd
conform-, of boven de norm.

                             Steve JobsSchool | Zwaansvliet 5. 1081 AP Amsterdam                              +31 (0)20 810 09 85 | www.stevejobsschool.nl | info@stevejobsschool.nl

6 redenen voor een teambezoek aan een Steve JobsSchool
             (...en om er misschien een te worden)

Scan en maakeen afspraak

Of ga naar:
http://bit.ly/SJSTeambezoek

Advertentie AVS def.indd   1 19-1-2016   12:55:38

– Advertorial – – Advertorial –

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   2-3 03-02-16   09:50

24

928804-02_024_04-Feb-16_14:48:16_walter



1. Compleet, beheersbaar, betaalbaar en
     evidence based

In de afgelopen drie jaar hebben we een
pasklaar antwoord ontwikkeld voor basis-
scholen die de urgentie voelen, om met
de tijd mee te gaan, maar niet precies
weten hoe. We inspireren u en uw team
graag tijdens een studie-ochtend met een
heldere visie, een gedetailleerd totaal-
concept én de praktijkervaring op ruim 25
Steve JobsScholen in Nederland en daar
buiten.

Ons concept biedt een complete transitie-
blauwdruk en onze projectmanagers be-
geleiden u gedurende drie jaar stap voor
stap door het proces. Daarbij wordt geen
detail overgeslagen en geen stakeholder
buitengesloten.

Daarbij putten ze uit de praktijkervarin-
gen op de bestaande Steve JobsScholen,
hun besturen, directies, leerkrachten,
ouders en kinderen. Eén van die ervarin-
gen is dat een Steve JobsSchool met de
modernste leermiddelen, prima draait
binnen het reguliere bekostigingssys-
teem, zonder extra kosten voor school en
ouders.

2. De iPad, Zoveel meer dan een iBook
     reader

Wie niet beter weet noemt ons: “de iPad
school”. Inmiddels beschouwen we dat
als onze geuzennaam. Wie beter kijkt, ziet
dat we de tablet als middel gebruiken om
de vaardigheden van kinderen (die daar
thuis al vaak van jongs af aan gebruik
van maken) ook in schooltijd verder te
ontwikkelen. Zoals één van de belangrijk-
ste vaardigheden voor de 21e eeuw: het
vermogen om informatie te vinden, op
relevantie te filteren en toe te passen.

We hebben daarnaast digitale tools ont-
wikkeld  die het organisatorisch mogelijk
maken, om kinderen als het ware de
“verantwoordelijkheid” over hun eigen
schooldag te geven, zodat ze individueel
kunnen leren waar ze vanuit hun intrin-
sieke nieuwsgierigheid behoefte aan heb-
ben, of om verder te komen in waarmee
ze op dat moment bezig zijn.

En we gebruiken apps die veelal van
leren, spelen maken, die zich automatisch
aanpassen aan het niveau van het kind
en diens progressie registreren. En dat
scheelt uw leerkrachten zeeën van toets-
en nakijkwerk.

En dan vertellen we u graag hoe wij iedere
dag weer invulling geven aan dat andere
innovatiemantra: “de rijke leeromgeving”.
Wat we -mede dankzij onze actief betrok-
ken ouders- bieden op het vlak van sport,
spel, cultuur, maatschappelijke bewust-
wording, sociale vaardigheden en anti-
pestgedrag. Maar dat kunnen we u het
beste laten zien als u bij ons komt kijken.

3. Gepersonaliseerd onderwijs, maar
dan ècht

Eén van de hoofdbrekens binnen het
thema gepersonaliseerd onderwijs is hoe
je dat organiseert. Daarop hebben wij een
sluitend antwoord. Hoe we voor ieder
kind, samen met de ouders een individu-
eel ontwikkelingsplan maken, dat iedere
6 weken met ouders en kind evalueren
en vervolgens nieuwe doelen stellen,
waarop het persoonlijke leeraanbod in de
volgende zes weken wordt afgestemd.

Zo werkt ieder kind op het eigen niveau
en in het eigen tempo. De koplopers
kunnen dankzij de adaptieve apps lek-
ker door en de achterhoede krijgt extra
ondersteuning om de leerdoelen te halen.
Op een Steve JobsSchool is dus geen en-
kel kind meer een uitzondering. En mede
daardoor gedijen ook kinderen die elders
als “probleemgeval” werden aangeduid,
zo goed op een Steve JobsSchool.

4. Gelukkiger kinderen

Ons concept zorgt voor een veilige en in-
spirerende leeromgeving. De vrijheid om
op een didactisch verantwoorde manier
en met de modernste leermiddelen, in
je eigen tempo te leren en te ontdekken,
doet de rest. In groepen, projectteams of
individueel.

Kinderen blijken dan sneller én beter te
leren en vinden het heerlijk om uitge-
daagd te worden en zelf medeverant-
woordelijk te zijn voor de schooldag en
de afgesproken resultaten. Niet voor niets
horen we regelmatig van ouders dat hun
kinderen op zaterdag vragen of ze naar
school mogen...

5. Gelukkiger medewerkers

Eén van de meest gehoorde opmerkingen
van medewerkers van de Steve JobsScho-
len is dat ze hun “vak” weer terug hebben
en zich weer betrokken voelen bij de ont-
wikkeling van elk van hun kinderen. Door
de adaptieve apps hebben ze aanzienlijk
minder administratief werk en dus meer
tijd om aan hun leerlingen te besteden.

Ze weten als “coach” altijd precies waar
hun kinderen aan toe zijn, waar ze extra
hulp nodig hebben en hoe ze met crea-
tief lesmateriaal de talenten van hun
kinderen verder kunnen helpen ontwik-
kelen. Lesmateriaal dat we overigens,
na gebleken effectiviteit, in toenemende
beschikbaar maken voor leerkrachten op
alle Steve JobsScholen.

6. Gelukkiger ouders

Ouders van elk denkbaar pluimage zijn
innig betrokken bij de school van hun
kind(eren). Ze komen samen in de Face-
book community die elke school exclusief
voor hen heeft ingericht, delen o.a. hun
cultuur en beroepservaring in workshops
die ze geven en ontplooien tal van activi-
teiten in en om de school.

Maar het allerbelangrijkste is dat ze
continu betrokken zijn bij de ontwikke-
ling van hun kind. Door de zes-wekelijkse
evaluaties en door de digitale applicaties
waaruit zij op ieder gewenst moment de
voortgang van hun kind kunnen afle-
zen. Daarnaast zijn de inspectie en onze
ouders ook zeer tevreden over de resul-
taten. Steve JobsScholen presteren altijd
conform-, of boven de norm.

                             Steve JobsSchool | Zwaansvliet 5. 1081 AP Amsterdam                              +31 (0)20 810 09 85 | www.stevejobsschool.nl | info@stevejobsschool.nl

6 redenen voor een teambezoek aan een Steve JobsSchool
             (...en om er misschien een te worden)

Scan en maakeen afspraak

Of ga naar:
http://bit.ly/SJSTeambezoek
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achtergrond

b u r n - o u t  b i j  l er a r en  vo o r kom en

Een burn-out ligt op elke school op de loer. Als schoolleider kun je veel persoonlijk leed

en organisatorische ellende voorkomen door scherp te zijn op signalen die wijzen op

overspannenheid bij leraren. tekst richard hassink

 ‘Geef wat vaker
complimenten’
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>

b u r n - o u t  b i j  l er a r en  vo o r kom en

Anda Ciere, directeur van brede school De Arcade in Lei-

den, herkent regelmatig die signalen. “Wat je ook nog

weleens ziet is dat leerkrachten heel stil worden en zich

terugtrekken. Als ik zo’n gedragsverandering waarneem,

knoop ik meteen een gesprekje aan om te achterhalen wat

er speelt. Voordeel is dat ik veel rondloop, ook in de klas-

sen, en dat zoiets me dan ook redelijk snel opvalt.” Een

methode die blijkbaar goed werkt, want Ciere heeft in de

31 jaar dat ze in het schoolmanagement zit slechts twee

leerkrachten met een burn-out naar huis zien vertrek-

ken. “Ik moet zeggen dat ik mezelf ook meer zie als een

HRM-professional dan als een manager. Natuurlijk heb ik

meer taken, maar als ik merk dat het niet goed gaat met

een bepaalde leerkracht laat ik alles vallen en focus ik me

zoveel als mogelijk is op hem of haar.”

Volgens Porcelijn worden de competenties van schoollei-

ders de laatste jaren beter. “Steeds meer directeuren volgen

gespecialiseerde opleidingen waarin ze handvatten krijgen

aangereikt om in dit soort situaties te handelen. In mijn

ogen is de schooldirecteur van nu een HRM-manager met

een onderwijskundige visie, die draagvlak kan creëren en

goed kan communiceren.”

“Ik was intens moe. Als ik ’s ochtends mijn bed uitstapte,

wilde ik het liefst terug voor nog een paar uur slapen, en

dat terwijl ik gewoon op tijd naar bed was gegaan”, zegt

Tess Siemons* (28), leerkracht op een basisschool in Vlaar-

dingen. Na een paar huisartsbezoeken vroeg haar huisarts

of het misschien aan de werkdruk kon liggen. Schoorvoe-

tend moest Siemons voor zichzelf toegeven dat dat de oor-

zaak weleens zou kunnen zijn. “Om alles goed te doen en

af te krijgen, werkte ik eigenlijk altijd minstens vijftig uur

per week.”

Siemons is niet de enige leraar die een hoge werkdruk

ervaart. TNO/CBS berekende onlangs dat een op de vijf

leraren burn-out klachten heeft. Tv-onderzoeksprogramma

De Monitor en DUO Onderwijsonderzoek meldden vorige

maand dat ruim de helft van de leerkrachten in het basis-

onderwijs de eigen werkdruk onacceptabel vindt. “Gevoel-

de werkdruk en feitelijke werkdruk zijn twee verschillende

dingen”, relativeert Els Hoevenaars, adviseur arbeid en

vitaliteit bij het Vervangingsfonds. “Wat de ene leerkracht

als stress ervaart, daar krijgt de andere leerkracht energie

van.”

Dat er veel op het bordje ligt van de gemiddelde leraar,

erkent Hoevenaars onmiddellijk. Als voorbeeld noemt

ze Passend onderwijs, dat veel tijd en energie vraagt van

leerkrachten. Maar het valt haar ook op dat leraren heel

hoge eisen aan zichzelf stellen. “Dat is vaak niet vol te

houden. Wat je dan ziet is dat er bij mensen een gedrags-

verandering ontstaat, ze worden bijvoorbeeld cynisch of

verliezen hun zelfvertrouwen. Als mensen daarmee te lang

rondlopen, raken ze uitgeput en komen ze in een burn-out

terecht.” Volgens haar zou een schoolleider heel alert op

dergelijke signalen moeten zijn en direct moeten handelen.

“Maak het bespreekbaar. Vraag wat er precies aan de hand

is en kijk samen hoe je het anders kunt organiseren zodat

de druk wat weggenomen wordt. Zo kun je voorkomen dat

iemand overspannen wordt of een burn-out krijgt.”

Scherp oog Judith Porcelijn van coachingsbureau

Sterk voor de Klas benadrukt dat een leidinggevende ver-

antwoordelijk is voor het welzijn van zijn werknemers.

“Een schooldirecteur moet een scherp oog hebben voor

signalen die erop wijzen dat het niet goed gaat met een

leraar.” Samen met Els Broekhuijsen, met wie ze Sterk

voor de Klas runt, stelde ze een checklist op waarmee

schooldirecteuren snel kunnen controleren of een burn-

out bij hun op school op de loer ligt. “Vaak is het ook

kwestie van goed observeren”, zegt Porcelijn, die dertig

jaar in het primair onderwijs werkte, waarvan vier jaar

als schooldirecteur. “Het allerbelangrijkste signaal is als

leraren kribbig doen naar leerlingen. Ook klagen en dingen

niet in perspectief zien, zoals een drama maken van een

oudergesprek dat niet goed ging, wijzen in de richting van

overspannenheid.”

‘ w at  d e  e n e  l e e r k r a c h t  a l s
s t r e s s  e r v a a r t ,  d a a r  k r i j g t  d e
a n d e r e  l e e r k r a c h t  e n e r g i e  v a n ’

Schooldirecteur Anda Ciere: “Als ik merk dat het niet goed gaat met
een bepaalde leerkracht laat ik alles vallen en focus ik me zoveel als
mogelijk is op hem of haar.”
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Judith Porcelijn (voor) en Els Broekhuijsen van Sterk voor de Klas
stelden een checklist op waarmee schooldirecteuren snel kunnen
controleren of een burn-out bij hun op school op de loer ligt.

In de onderwijssector is er sprake van een hoog
verzuimgehalte, met name in het hoger onderwijs.
Van het langdurig verzuim was vorig jaar bijna de
helft (44%) van psychische aard, zoals overspan-
nenheid, burn-out en depressiviteit. U-center is
een psychotherapeutisch centrum voor psychische
aandoeningen zoals depressies, verslavingen, angst-
stoornissen en burn-outs.

U-center streeft naar een effectief, snel  en
duurzaam herstel. De aanpak is resultaatgericht
en er wordt nauw contact onderhouden met
verwijzers, familie en andere betrokkenen zoals
werkgevers. Met bijvoorbeeld een klinische be-
handeling van zeven weken en een vervolgtra-
ject van zeven weken vanuit thuis, is alles erop
gericht dat iemand in een relatief korte periode
weer volop meedraait in zijn eigen leven; zowel
als het gaat om het privéleven en het eigen
gezin, als om het hervatten van de werkzaamhe-
den bijvoorbeeld in het onderwijs.

U-center is al ruim 7 jaar succesvol in het
behandelen van deze klachten en combinaties
daarvan. Wij staan klaar om ook u hierin te
begeleiden in een ‘healing environment’ waar 
deskundigheid, persoonlijke aandacht, gastvrij-
heid en toewijding van cruciaal belang zijn.  De
effectiviteit van de behandeling van psychische
aandoeningen bij U-Center ligt ruim boven het
landelijk gemiddelde. U-center werkt samen
met de Universiteit Maastricht, en wordt daarbij
ondersteund door een Klinische en Weten-
schappelijke Adviesraad.

Voor meer informatie neemt u gerust contact
op met het communicatiecenter 0800 2224446
(maandag t/m vrijdag van 09:00 – 20:00 uur)
of via email communicatiecenter@u-center.nl.

1000-21-5000-2509  AVS KP
1000-21-5000-2508  AVS KP

1-2St80,5x256-fc.indd  1 03-02-16   09:43
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Stress voorkomen Adviseur Hoevenaars van het

Vervangingsfonds stelt dat een schoolleider altijd moet

proberen om oplopende stress bij leraren te voorkomen.

“Zorg bijvoorbeeld dat je in de voortgangsgesprekken

achterhaalt of de werknemers nog wel voldoende wor-

den uitgedaagd. En of ze hun werk nog wel leuk vinden.

Met andere taken of opleidingsmogelijkheden kun je je

werknemers blijven prikkelen.” Haar valt op dat oudere

leraren vaak minder aandacht krijgen, omdat ze als routi-

niers gezien worden en zaken ogenschijnlijk goed lopen.

“Toch zijn zij ook kwetsbaar. Behalve dat ze langer moeten

‘ i n  a n d e r e  s e c to r e n  k u n  j e
i e m a n d  n o g  o p  h a lv e  k r a c h t
l at e n  w e r k e n ,  m a a r  i n  h e t
o n d e r w i j s  k a n  d at  n i e t ’
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doorwerken, komen er steeds meer nieuwe dingen op hen

af waarmee ze over het algemeen wat meer moeite heb-

ben dan jongeren. Daarbij komt dat ze niet zo snel aange-

ven dat ze hulp nodig hebben.”

En als het dan misgaat, dan ligt het nooit alleen aan

het werk, nuanceert Judith Porcelijn. “Aan een burn-out

ligt vrijwel altijd ook iets in de privésfeer ten grondslag.

Dat kan een moeilijk kind zijn, ouders die gezondheids-

problemen hebben of een scheiding. Zelfs positieve

dingen, bijvoorbeeld een zwangerschap, kunnen een rol

spelen bij het ontstaan van een burn-out.”

Schooldirecteur Ciere kan privéproblemen niet oplossen

voor haar mensen, maar als de problemen werkgerela-

teerd zijn, komen zij en haar team in actie. “In de situatie

dat een collega op omvallen staat, zijn er altijd collega’s

die opstaan. Dat kan een collega-leerkracht zijn die helpt

bij het samenstellen van de weektaak of een intern bege-

leider die een aantal probleemkinderen onder zijn hoede

neemt. En als ik merk dat een leerkracht zwaar gebukt

gaat onder een administratieve achterstand, dan rooster

ik diegene een dag vrij, zodat hij de administratie kan

bijwerken.”

achtergrond

t i p s  &  t r i c k s  vo o r
s c h o o l l e i d e r s

• Een klaagcultuur is heel besmettelijk en beïnvloedt de

werkbeleving in negatieve zin. Probeer die cultuur te

doorbreken door bijvoorbeeld zelf positief te zijn.

• Doe een quickscan als onderdeel van de risico-

inventarisatie & -evaluatie (RI&E) om te achterhalen

in welke mate leraren werkdruk ervaren en maak het

bespreekbaar in de teamvergadering.

• Zeg niet alleen dat je iets begrijpt, maar leg ook uit waarom

je het begrijpt. Dat toont inlevingsvermogen en wordt vaak

als grote steun ervaren.

• Geef zelf het goede voorbeeld. Als jij wilt dat leraren

aandacht hebben voor hun leerlingen, moet jij ook aandacht

hebben voor jouw teamleden.

• Overtuig leraren ervan dat ze niet iedere leerling de juiste

aandacht kunnen geven. Dat besef geeft meer rust

• Kijk kritisch welke administratieve taken echt uitgevoerd

moeten worden en welke niet. In het onderwijs wemelt het

van de fantoomregels.

• Benut de persoonlijke kracht van mensen. Dwing niet

iemand iets te doen wat niet bij hem past, maar laat het dan

een collega doen die er wel goed in is.

• Stort niet alles dat van het schoolbestuur komt klakkeloos

uit over je collega’s, maar schat elke keer in hoe

noodzakelijk iets is.

• Geef leraren wat vaker complimenten. In het onderwijs

werken veel mensen die dat nodig hebben en die daar meer

zelfvertrouwen van krijgen.

Hoevenaars vindt dat een adequate maatregel, maar stelt

dat je dat niet vaker dan een paar keer per jaar kan doen.

“Het is geen structurele oplossing. Bovendien moet je ook

het geld hebben om vervanging te regelen, want er moet

die dag toch iemand voor de klas staan.”

Gesteund Hoevenaars stelt dat er weinig regelmoge-

lijkheden zijn in het onderwijs. “Als iemand voor de klas

staat moet de inzet 100 procent zijn. In andere sectoren

kun je iemand nog op halve kracht laten werken, maar

in het onderwijs kan dat niet.” Daarmee raak je volgens

Hoevenaars meteen de kern. “De kwaliteit van het onder-

wijs wordt niet bepaald door de goede methode waar

je mee werkt of het mooie schoolgebouw waar je in zit,

maar door de leerkracht voor de klas. Dat druk ik direc-

teuren van scholen met een hoog verzuim regelmatig op

het hart.”

Met Tess Siemons uit Vlaardingen gaat het inmiddels een

stuk beter. “Ik ben me meer bewust van mijn valkuilen

en leer nu om telkens prioriteiten te stellen in mijn werk.

Met mijn directeur heb ik afgesproken dat ik uiterlijk

om zes uur naar huis ga en dat ik ’s avonds niet langer

dan een half uur thuis werk.” Siemons geeft aan dat de

veranderingen allemaal niet wereldschokkend zijn, maar

dat het haar sowieso goed doet dat ze gesteund wordt

door de schoolleiding. Adviseur Hoevenaars onderstreept

dat. “Door zo’n leerkracht te ontlasten en ondersteunen,

geef je hem ook erkenning voor zijn problemen. En dat

is, zeker in zo’n solistische functie, heel belangrijk voor

mensen.” _

*De naam Tess Siemons is om privacyredenen gefingeerd.

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

Meer over werkdruk op
het AVS-congres 2016
Tijdens het AVS-congres op 18 maart aanstaande gaat de

workshop ‘Grip op werkdruk’ in op een stappenplan om

werkdruk in kaart te brengen en aan te pakken.

www.avs.nl/congres2016
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‘h e t  w er k  i s  t e  com pl e x  g e wo r d en  om  a l l een  t e  d o en ’

Een eigen klas, met de deur dicht en niemand op wiens autoriteit je vaart: voor startende

leraren kunnen de eerste jaren overweldigend zijn. Daarom is er steeds meer aandacht voor de

begeleiding van deze groep, zodat ze er niet alleen voor staan. Een coach kan daarbij helpen.

tekst astrid van de weijenberg

Eigen coach
voor startende leraar

achtergrond
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‘h e t  w er k  i s  t e  com pl e x  g e wo r d en  om  a l l een  t e  d o en ’ “In de weken voor Kerst zakken alle startende leraren door

hun hoeven, maar ook ervaren leraren hebben het dan

zwaar. Dat te weten, zorgt al voor rust bij starters.” Aan het

woord is Bas Huijbers, docent maatschappijleer en leraren-

opleider aan het IJburg College in Amsterdam. Vertrouwen

geven is het belangrijkste wat je als begeleider van starters

kunt doen, vindt hij. “Leraar zijn is een zwaar beroep. Een

stuk moeilijker dan velen vooraf denken. De opleiding is

goed, maar het is theorie. Echt zwemmen leer je pas in de

praktijk. Het is dus vlieguren maken. En ik vind het ook

niet dramatisch dat een deel van de starters het niet redt.

Dat is jammer van de investering, maar het hoort er ook

gewoon bij. Niet iedereen is geschikt om leraar te worden.”

Basisbekwaam Vanwege de hoge uitval kwam

het ministerie van OCW in 2013 met een plan voor de

begeleiding van beginnende leraren. Naast vermindering

van werkdruk moest er ook betere begeleiding in de klas

komen, een belangrijk onderdeel van de Lerarenagenda

2013-2020 (delerarenagenda.nl). Steeds meer scholen en

schoolbesturen wijzen starters daarom een coach toe.

In het primair onderwijs zijn daarvoor afspraken vastge-

legd in de cao. De ontwikkeling van de startende leraar

moet verlopen van basisbekwaam (zorgt voor een veilig en

stimulerend leerklimaat in en om de klas, biedt structuur,

orde en duidelijkheid in de les en laat de leerlingen actief

meedoen) naar vakbekwaam (geeft aandacht en begelei-

ding die passen bij de behoeften en mogelijkheden van

elke individuele leerling). En het gaat niet alleen om lesge-

ven en verantwoordelijkheid dragen voor de groep. Zoals

de lerarenorganisatie Onderwijscoöperatie het formuleert

in haar commentaar op de cao-afspraken: “Goed onderwijs

vindt haar succes ook in de mate waarin de leraar de ver-

antwoordelijkheid deelt met anderen in het team en de

wijze waarop er gecommuniceerd wordt met de omgeving,

bijvoorbeeld ouders en verzorgers.”

Leergemeenschap De startende leraar moet beseffen

dat hij er niet alleen voor staat. De school moet een

leergemeenschap zijn, vindt Bas Huijbers van het IJburg

College. Een startende leraar moet welkom zijn, mag

fouten maken, moet bijvoorbeeld ondersteund worden in

zijn administratie. Als coach wil Huijbers mensen bij elkaar

brengen, een leerklimaat creëren en ervoor zorgen dat hij

snel vindbaar is als er problemen zijn.

Negentig procent van de leraren loopt aan tegen proble-

men op het gebied van klassenmanagement. Oefenen, oefe-

nen, oefenen, vindt Huijbers. “Er zijn bovendien honderd

verschillende oplossingen voor een probleem. Een goede

coach dringt dus niet zijn eigen oplossing op, maar luis-

tert naar wat de ander nodig heeft.” Huijbers zit gere-

geld achter in een lokaal zijn eigen werk te doen en pikt

tegelijkertijd mee hoe de les gaat. Het kan soms ook een

oplossing zijn, vindt hij, om de leraar een les voor te laten

bereiden en die door de coach of een collega te laten uit-

voeren. Waarom gaat het dan wel goed? Of gaat dat ook

niet goed en ligt het aan de voorbereiding?

In het voortgezet onderwijs is de coaching vooral vraag-

gestuurd. “Het is fijn als je bij iemand terecht kunt met

vragen”, zegt Aniek Heerink, sinds dit jaar docent maat-

schappijleer aan het Kaj Munk College in Hoofddorp.

“Zeker als die persoon los staat van de beoordeling. Maar

tegelijkertijd ben ik er na mijn opleiding ook aan toe om

het nu eens zelf te proberen. Dus ik hoef niet voortdu-

rend iemand achterin het lokaal te hebben.”

Andere onderwijssetting Willem Plomp, hoofd

Opleidingen van schoolbestuur Staij (Samen Tussen

Amstel en IJ) in Amsterdam, zou het graag helemaal

anders doen bij de begeleiding van startende leerkrachten

en stelt de onderwijssetting zelf ter discussie. “Veel

problemen komen voort uit het kader waarin wij starters

plaatsen, namelijk één leerkracht op één groep met de

deur dicht. Als je dat kader verandert, heb je veel minder

problemen. Zet bijvoorbeeld vier leerkrachten op vier

groepen en maak ze collectief verantwoordelijk. Het werk

is ook te complex geworden om alleen te doen. En het gat

tussen de lerarenopleiding en de praktijk is te groot. Een

derdejaars aan de lerarenopleiding zou al meer ingebed

moeten worden in een school, om dan twee jaar de tijd te

krijgen daar in te groeien. Dat heeft hij een heel andere

start. Tachtig procent van de problemen heb je dan niet

meer.”

Docent en lerarenopleider Bas Huijbers: “Vertrouwen geven is het
belangrijkste wat je kunt doen.”

‘ i k  v i n d  h e t  n i e t  d r a m at i s c h
d at e e n  d e e l  v a n  d e  s ta r t e r s
h e t  n i e t  r e d t ’
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De twintig Staij-scholen zijn volop aan het denken over

professionalisering in de scholen. Zo werken drie scholen

bijvoorbeeld met Stichting Leerkracht en een aantal werkt

groepsoverstijgend. Staij heeft een eigen coachingteam

waar ook Plomp deel van uitmaakt. “Wij hebben niet één

concept voor starters. We focussen niet op doelgroepen.

Onze coaching is voor iedereen beschikbaar. De insteek is

dat we coaching steeds sneller inzetten. Voor iedereen en

niet alleen als er problemen zijn, maar ook preventief. We

hebben bijvoorbeeld ook een eigen assessmentteam waar-

door we snel weten met welk niveau we te maken hebben

en dus op welke ontwikkeling we ons moeten richten.”

Klankbord Naast coaching en intervisie organiseert

Staij studie- en inspiratiemiddagen met thema’s

voor starters. Het coachingteam van Staij verzorgt

lesobservaties, ontwerpt kijkwijzers, doet aan

beeldcoaching (coaching op basis van videobeelden, foto’s

en andere beelden) en ondersteunt leerkrachten met

leerwerkkaarten (werkvormen).

Beau Herder (26) is zo’n starter die daar gebruik van maakt.

Ze werkt op groep 6/7/8 van de 4e Montessorischool De

Pinksterbloem. Het is haar tweede jaar met een eigen klas.

Daarvoor werkte ze voor Bureau Inzet als invaller. Ze wordt

gecoacht door Willem Plomp. Maar ook in haar vorige baan

kreeg ze intensieve begeleiding. Jaarlijks, gedurende het

hele schooljaar. Iedere periode kreeg ze een keer bezoek

van een coach en jaarlijks vond ook videobegeleiding

plaats. “Ik vind het prettig om buiten school een klankbord

te hebben. Ik geef aan waar mijn leervraag zit, waar wil

ik dat de coach op let. Dat Willem niet van mijn school is,

vind ik wel prettig. Hij kijkt meer naar mij en heeft minder

de bril op van de school.”

Iedere week stelt Herder doelen op met Plomp en aan het

eind van de week evalueren ze samen of die doelen ook

gehaald zijn. “Ik ben zelf erg georganiseerd en gestructu-

reerd. Dat is effectief, maar ik kan soms doorschieten in de

structuur ten koste van de sfeer. Samen met Willem heb

ik een lijstje gemaakt van waar ik goed in ben, van wat ik

wil bereiken en wat ik in moet zetten om dat te bereiken.

Daarnaast vind ik het soms moeilijk om prioriteiten te stel-

len. Als stagiaire en invaller was ik nooit eerder eindverant-

woordelijk voor een groep. Nu wel. Doe ik wel wat ik moet

doen? Wat is het belangrijkste en wat kan ik even laten lig-

gen? Als je niet uitkijkt, houdt het werk nooit op. Ik moet

echt tegen mezelf zeggen: Nu ga ik even tv-kijken.”

Een goede coach heeft veel kennis over het theoretische

kader, vindt Herder. Hij hoeft niet per se praktijkervaring

te hebben. Een goede coach kan goed luisteren en meeden-

ken. Je kunt alles tegen hem zeggen. Dat moet wel op basis

van gelijkheid gebeuren, vindt ze. Herder: “Je wilt leren

van een ander, maar je brengt ook kennis mee als starter.

Dat moet je ook niet vergeten.” Het hadden de woorden

van Willem Plomp kunnen zijn, die vindt dat de focus te

veel ligt op wat starters nodig hebben en niet op wat ze

kunnen.

Begeleiding of beoordeling Coaches zijn niet

altijd op alle scholen een bovenschools medewerker of

externe partij. Vaak is het ook een collega van dezelfde

vakgroep, de intern begeleider of de directeur. Dat laatste

stuit vaak op een ongemakkelijk gevoel bij de starter. Is dit

begeleiding of beoordeling?

Deskundigen benadrukken daarom ook dat het belangrijk

is dat coaching en beoordeling van elkaar worden geschei-

den. Begeleider en beoordelaar mogen dus nooit dezelfde

persoon zijn (zie bijvoorbeeld Houtveen, Versloot en Groe-

nen, Houten 2006).

Herder: “Bij ons doen de adjunct en de ib’er ook begelei-

ding. Ik weet niet waarom ik een coach van buiten school

heb, maar ik vind het wel prettig. Coaching moet per defi-

nitie buiten de beoordeling staan. Daar heb ik bij aanvang

van het traject ook duidelijkheid over gevraagd. Ik kreeg

eerst een assessment en een IQ-test om te weten waar mijn

sterke en zwakke kanten zitten. Dan wil je natuurlijk wel

weten wat daarmee gedaan wordt. Je moet je veilig voelen

en er moet een klik zijn met de coach. Anders kun je het

beter niet doen.” _

“Onze coaching is voor iedereen beschikbaar”, aldus Willem Plomp,
hoofd Opleidingen van schoolbestuur Staij.

‘ j e  w i lt  l e r e n  v a n  e e n  a n d e r ,
m a a r  j e  b r e n g t  o o k  k e n n i s  m e e
a l s  s ta r t e r.  d at  m o e t  j e  n i e t
v e r g e t e n ’

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

onderwijsland. Deze maand het woord aan Rik Grashoff, woordvoerder

Onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

politieke column

kansrijk onderwijs
Als je als dubbeltje geboren bent, kun je

dan nog een kwartje worden? Lange tijd

gold het open en toegankelijke Nederlandse

onderwijsbestel als een van de gelukkige

basisvoorwaarden, waardoor dat kon. Een

Amerikaanse droom, maar hier in Nederland

werkelijkheid. Maar is dat nog zo? Uit rap-

porten van de OESO, de club van ‘rijke’ lan-

den in de wereld, blijkt dat Nederland het

qua opleidingsniveau van onze bevolking

eigenlijk niet zo goed doet. En er zijn meer

en meer signalen dat ons onderwijsbestel

flink bijdraagt aan sociaaleconomische en

culturele segregatie. Kinderen uit lager

opgeleide, minder welgestelde en daarmee

ook veelal allochtone milieus, komen

meestal op het vmbo terecht. En kinderen

uit de keurige witte buitenwijken op havo en

vwo. En dat bepaalt dan weer hun verdere

onderwijsloopbaan.

Ons land selecteert kinderen al op vroege

leeftijd. Maar daar stond altijd tegenover

dat we een stelsel hadden waarin je makke-

lijk kon door- of opstromen tijdens je onder-

wijstijd. Dat opstromen staat steeds meer

onder druk. Scholen worden afgerekend

op hun rendement, ook in de onderbouw.

Efficiëntie is gediend bij zoveel mogelijk

gelijk niveau leerlingen in de klas in het

voortgezet onderwijs. En veel ouders willen

hun kinderen liever niet met kinderen van

een lager niveau in één klas zien. De brede

brugklassen, havo-vwo en vmbo-havo,

verdwijnen langzaam maar zeker uit het

beeld. Evenzo het meervoudig schooladvies.

Enkele scholenregio’s maken zelfs afspra-

ken met elkaar om alleen enkelvoudige

schooladviezen te geven. Niet in de geest

van de wet, zegt staatssecretaris Dekker,

maar het mag. Ik zeg: hoogst onwenselijk,

dus direct blokkeren! Zo worden de kolom-

men in het voortgezet onderwijs steeds

meer de strengpersen, waar kinderen –

onomkeerbaar – naar vooraf bepaald niveau

zo efficiënt mogelijk doorheen geduwd

worden. Niet vreemd dat de strijd zich dan

ook focust op het schooladvies van de

basisschool in groep 8. Middelbare scholen

willen een veilig, dus niet te hoog advies.

Ouders willen het hoogst denkbare advies,

want stel je voor… En de basisschoolleer-

kracht zit klem tussen beide. Zo zetten we

onszelf in de ‘vroegselectieklem’. Terwijl

we weten dat elk kind zich in een ander

tempo ontwikkelt, en dus de schoolkeuze

op 11-jarige leeftijd voor veel kinderen erg

relatief is.

Op deze manier zijn we bezig om, met al

het rendementsdenken in ons onderwijs,

het kind met het badwater weg te gooien.

We bieden veel leerlingen, zeker de ‘latere

bloeiers’ niet de kansen die hen toekomen.

We verspillen menselijk kapitaal. Let wel:

ik ben niet voor een nieuwe blauwdruk

voor het onderwijs. Mijn ervaring is dat

professionals in het onderwijs grote

stelselwijzigingen beu zijn, omdat die de

structuur veranderen, maar het onderwijs

niet verbeteren. In plaats daarvan moet

het gaan om het weer terugbrengen van de

flexibiliteit in het bestaande stelsel, ruimte

geven aan diversiteit en het veel meer bie-

den van maatwerk. Bijvoorbeeld resulterend

in een maatwerkdiploma. Dat vraagt om fors

investeren in vernieuwing van onderwijsme-

thoden, verstandig gebruikmakend van de

mogelijkheden die we daarvoor hebben in

dit digitale tijdperk. Het eendimensionale

streven naar maximaal rendement, betekent

uiteindelijk dat we alleen nog de meest

gemiddelde kinderen het juiste bieden,

terwijl de verscheidenheid groot is, en we

die nodig hebben. Maximale kansen voor ál

onze kinderen om hun eigen – zo verschil-

lende – talenten te ontwikkelen is een

fundamenteel recht, en evenzeer een enorm

maatschappelijk belang. _

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

o p s t r o m e n  s ta at
s t e e d s  m e e r  o n d e r
d r u k .  s c h o l e n  w o r d e n
a fg e r e k e n d  o p  h u n
r e n d e m e n t ,  o o k  i n  d e
o n d e r b o u w

d e  ko lo m m e n  i n
h e t  vo  z i j n  s t e e d s
m e e r  s t r e n g p e r s e n ,
w a a r  k i n d e r e n
– o n o m k e e r b a a r  –
n a a r  vo o r a f  b e pa a l d
n i v e a u  z o  e f f i c i ë n t
m o g e l i j k  d o o r h e e n
g e d u w d  w o r d e n
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Van de AVS

Hoe kan het ‘bijzonder budget’ voor oudere werknemers
ingevuld worden?
tekst harry van soest

De regeling duurzame inzetbaarheid is vanaf 1 oktober 2015 van

kracht. In hoofdstuk 8A worden diverse mogelijkheden beschreven

over hoe het verlof kan worden ingevuld.

Eén van de regelingen heeft betrekking op het verlof voor perso-

neelsleden van 57 jaar en ouder. Deze personeelsleden kunnen het

bijzonder budget – naast het basisbudget duurzame inzetbaarheid

voor iedere werknemer (40 uur op jaarbasis bij werktijdfactor

1) – inzetten voor peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op

mobiliteit en niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden. Ook

kunnen er met de werkgever andere afspraken worden gemaakt.

Verder is het mogelijk om de uren als verlof in te zetten voor een

sabbatical, extra zorgverlof of recuperatieverlof.

Het is een misverstand dat de uren bijzonder budget voor oudere

werknemers ingevuld moeten worden. Het is aan de medewerker

zelf of hij hiervan gebruik maakt. Randvoorwaarde is dat er binnen

de school ruimte is om bepaalde werkzaamheden, zoals eerder

genoemd, te kunnen uitvoeren. Zo kan een personeelslid aangeven

dat hij graag de uren wil gebruiken om te coachen, maar dan moet

er ook behoefte zijn aan coachingswerkzaamheden.

Voor de eigen bijdrage van 50 procent geldt het volgende. Als het

personeelslid maar een gedeelte van de uren wil gebruiken voor

verlof, dan betaalt hij over alle uren van het verlof 50 procent. In de

toelichting staat namelijk vermeld dat alleen bij opname van de vol-

ledige uren, de ‘40 uren basisbudget 0 procent eigen bijdrage’ kan

worden toegepast.

Bij de overgangsregeling BAPO gelden andere regels.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  i n  d e  p e r s

Schorsing, financiering vluchtelingenonderwijs, gescheiden ouders,
loonsverhoging en museumeducatie

Jos Clout, lid van de AVS ledenraad en directeur van brede school

Zonnewijzer in Roermond was op 10 januari te horen op L1 Radio

over het schorsen en verwijderen van leerlingen in het basis-

onderwijs, naar aanleiding van cijfers die de inspectie over deze

sector voor het eerst naar bracht.

Over de financiering van vluchtelingenonderwijs kwam

AVS-voorzitter Petra van Haren aan het woord op 11 januari bij

BNR Nieuwsradio. Als een school minder dan vier kinderen

opvangt, krijgt het geen extra ondersteuning of financiële

middelen. Het probleem speelt vooral bij kleinere scholen die

geen expertise hebben in het opvangen van deze kinderen. Een

oplossing kan zijn het plaatsen in grotere groepen, clusters.

Van Haren: “Als je vier leerlingen of meer hebt, is er wel degelijk

sprake van extra aanvullende bekostiging. Bij minder dan vier

kunnen scholen een beroep doen op het Landelijk Netwerk voor

Onderwijsondersteuning, die geven begeleiding en lesmaterialen.

Maar ga vooral ook in de buurt kijken. Zijn er andere scholen die

eenzelfde probleem hebben? Ga met je gemeente en je bestuur

praten. Alleen door samen te werken kun je het juiste onderwijs

en de juiste opvang bieden.”

In het Algemeen Dagblad van 13 januari stond een artikel met onder

andere de AVS-voorzitter over het omgaan met ruziënde gescheiden

ouders bij bijvoorbeeld ouderavonden of informatieverstrekking.

“Scholen staan voortdurend voor dilemma’s.” In het AD van 25 janu-

ari meldt Van Haren dat bij de onderhandelingen in het onderwijs

nog steeds wordt gesproken over een loonsverhoging, ondanks de

stijging van de pensioenpremies. “Het kan niet zo zijn dat bij elk

nieuw probleem een akkoord wordt opengebroken.”

Van Haren werd in de januari-editie van het magazine Musea

Meer dan Waard geïnterviewd over de samenwerking tussen

scholen en musea, die in de lift zit. Van Haren was juryvoorzitter

van de Museumeducatieprijs 2015, die gewonnen werd door het

project Elke dag Kunst van het Kröller-Müller Museum (zie Kader

Primair 3, november 2015).

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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l i d  w o r d e n

Nieuwe lidmaatschapsvorm
voor leidinggevende
samenwerkingsverband
Leidinggevenden van een samenwerkingsverband po of vo
kunnen ook lid worden van de AVS. Uitsluitend vanuit hun
werknemersrol.

Dat betekent dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en

de behartiging/ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling als

educatief leider (waaronder korting op tarieven) een beroep kunnen

doen op de AVS. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de helpdesk

en de juridische afdeling. Ook ontvangen zij vakblad Kader Primair.

Voor alle aangelegenheden die de inhoudelijke invulling van

Passend onderwijs of het samenwerkingsverband aangaan is de

AVS geen partner.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

c a o  p o

Doorbetaling loonsverhoging per 1 september 2015

cao po
2014 – 2015
collectieve arbeidsovereenkomst
voor het primair onderwijs

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
T 030 2361010 E info@avs.nl
www.avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

sal ar i stabe l l en

inc l . a fspraken
po -ra ad ,

cnvo , avs
en

f vo v
per

1
september

2015

Door de sociale partners, waaronder de AVS, is
een beroep gedaan op de werkgevers om
vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met
terugwerkende kracht per 1 september 2015 de
loonsverhoging van 1,25 procent uit te betalen.

De AVS heeft geen reacties vanuit haar leden ontvangen en gaat er

derhalve vanuit dat aan het verzoek is voldaan.

De nieuwe salaristabellen CAO PO 2014-2015 zijn opgenomen

in de aangepaste publicatie over de salarissen, te bestellen via

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties).

a v s  o n t va n g t  p u b l i c at i e

‘Werk maken van spelen’
Auteur Froukje Hajer reikte op KindVak 2016 het eerste
exemplaar uit van haar boek ‘Werk maken van spelen’ aan
AVS-directeur Roelf Willemstein.

Hajer is belangenbehartiger

rond ‘Kind, spel en ruimte‘

vanuit haar ervaringen als

sociaal (kinder)werker.

Voor haar boek is kennis en

informatie uit verschillende

bronnen op een toegan-

kelijke manier samenge-

bracht. De publicatie biedt

inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed

kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch

medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers en ruim-

telijke planners en docenten in diverse opleidingen.

Meer informatie: www.kind-spel-ruimte.nl

r e g i o n a l e n e t w e r k b i j e e n ko m s t e n

Bruggen bouwen tijdens po-vo tour
Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs
voerden eind januari en begin februari de dialoog over
het ‘bruggen bouwen’ – bevorderen van de inhoudelijke
samenwerking – tussen deze sectoren tijdens regionale
netwerkbijeenkomsten van de AVS over de overgang po-vo.
Vo-scholen waren gastheer.

Het principe ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’,

naar het gelijknamige adviesrapport van de Onderwijsraad, stond

centraal. Een concreet advies uit de bijeenkomsten was werken van

een ‘warme overdracht’ naar een vorm van ‘overlap’ (gezamenlijke

langduriger verantwoordelijkheid) en het betrekken van jeugdzorg.

Een belangrijke sleutel werd gezien in het beter leren kennen van

elkaar. Communiceren over de sectoren heen. Spreek elkaar ook

aan op verantwoordelijkheden (inclusief ouders) en verklein de

afstand, zowel cultureel als fysiek. Gedifferentieerd instromen zou

in samenspraak moeten worden opgepakt. Er zou ook gekeken

kunnen worden naar (tijdelijk) aangepaste beoordelingen of andere

vormen van het organiseren van onderwijs om tot meer en betere

differentiatie te komen.

De eerste bijeenkomst vond plaats op het Blariacum College in Venlo.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Maart en april 2016

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

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 2 maart Jan Stuijver

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 4 maart Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 4 maart Arie van Loon

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 9 maart Tom Roetert

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

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 10 maart Jan Stuijver

• Masterclass Loopbaangesprekken*** (po en vo) 10 maart Marinka Kuijpers

• Leergang Action Learning** (po en vo) 15 maart I.s.m. Businesschool Nederland

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 16 maart Jan Stuijver

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – basis*** (po en vo) 16 maart Angelique Janssen

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 21 maart Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 23 maart Tom Roetert

• Training De toekomst van brede school en integrale kindcentra*** (po) 23 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 23 maart Paul van Lent

• Leergang Middenkader (po) 23 maart Bob Ravelli

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 31 maart Platform L21

• Training Competentiegericht coachen*** (po en vo) 31 maart Tom Roetert

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

• Training Communicatielab, verborgen dimensies van communiceren

		 met NLP (po en vo) 31 maart Ger van Drunen

• Training De zweep erover! Durft u de confrontatie aan? (po) 1 april Bart van der Vlist

• Training Gezond werkgeverschap ***(po, vo) 7 april Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Confronteren met respect*** (po en vo) 14 april Jasper Rienstra, Leidje Witte

• Training Stimulerend beoordelen, het gesprek*** (po, so en vo) 14 april Tom Roetert

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen – basis*** (po en vo) 15 april Arie van Loon

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen – verdieping*** (po en vo) 21 april Arie van Loon

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so en vo) 20 april Tom Roetert

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 22 april Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

(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.

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

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

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

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

Het AVS-congres 2016 geldt als bron

voor informeel leren bij alle zeven

professionaliseringsthema’s van het

Schoolleidersregister PO. De programma-inhoud sluit hier

gedeeltelijk bij aan. www.avs.nl/congres2016
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eendaagse training

Zelfevaluatie in de school
De inspectie gaat in het toezicht steeds meer uit van zelfevaluatie

door schoolbesturen en scholen, een planmatige activiteit. ‘In

hoeverre is een school de school die zij wil zijn of zegt te zijn?’

is een belangrijke vraag voor kwaliteitsbeleid, positionering en

strategische keuzes. Met onder andere aandacht voor meervoudige

publieke verantwoording, vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale

visitatie), opbrengsten, de relatie met het schoolplan en de jaar-

plancyclus, en ouderbetrokkenheid.

Doelgroep: directeuren po en vo

Data: 10 maart of 8 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’

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: 23 maart 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

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

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

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: 23 maart 2016

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

‘d o o r  d e z e  l e e r g a n g  o n t s t o n d
e r m e e r  l e i d e r s c h a p  i n  d e  s c h o o l ’

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 10 en 11 maart 2016 (serie 2)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

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

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

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

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

of tel. 030-2361010.

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

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

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

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke leiderschapscompeten-

ties. Het vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven

op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als

leider. U krijgt handvatten om uw taakstelling in te richten. Hoe u

strategisch beleid van de scholen uitzet, tegelijkertijd de verschillen

tussen de scholen respecteert en welke leiderschapscompetenties

daarvoor nodig zijn.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Datum: 23 maart 2016

Thema’s Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Regie en strategie’ en ‘Toekomstgericht

onderwijs’

‘ n u t t i g e  t r a i n i n g  d i e  v e e l  i n p u t
g e e f t  v o o r  m i j n  f u n c t i o n e r e n
e n ta a k i n v u l l i n g ’

1 eendaagse en 2 tweedaagsen

Communicatielab, verborgen
dimensies van communicatie
met NLP
Buiten het overbrengen van een basale boodschap zijn de onbewus-

te niveaus die je communiceert doorslaggevend bij het opbouwen

van relaties (met uw team). Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

leent zich goed om met deze diepere communicatieniveaus aan het

werk te gaan. Wat zijn uw onderliggende drijfveren en voorkeuren

en hoe kunt u de sterke aspecten nog beter inzetten? U leert vanuit

uw eigen kracht om te gaan met lastige situaties en conflicten, en te

bouwen aan een stevige basis van vertrouwen en verbinding met uw

medewerkers.

Doelgroep: leidinggevenden en onderwijsgevenden po en vo

Data: 31 maart en 1 april, 26 en 27 mei, 27 juni 2016

eendaagse training

Gezond werkgeverschap
Is er strategisch personeelsbeleid op uw school en zijn daarvoor

de juiste kengetallen en gegevens beschikbaar? Is uw gesprek-

kencyclus op orde? U krijgt zicht op de aanwezige en benodigde

kengetallen voor strategisch personeelsbeleid (zoals verzuimcijfers,

geldstromen, pensioenopbouw) en analyseert en actualiseert

het gebruikte personeelsbeleid en materiaal. Ook vergroot u

uw kennis van sociale zekerheid en regelgeving (via de Sociale

Zekerheidswijzer). Een van de opbrengsten is een praktijkplan van

aanpak voor de eigen stichting of school.

Doelgroep: schooldirecteuren, bovenschools managers,

HRM- of P&O-functionarissen po en vo

Datum: 7 april 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

2 eendaagsen

Masterclass Leren in
de 21e eeuw

De educatieve leeromgeving van een basisschool is sterk aan het

veranderen, mede door de komst van het digitale schoolbord,

tablets en nieuwe leerapplicaties. Welke keuzes vraagt dit van de

school, met welke consequenties? Aan bod komen het organiseren

van werken met tablets, interactieve instructie, nieuwe digitale

leermiddelen en datafeedback. Ook wordt dieper ingegaan op

digitale didactiek, visie op 21e eeuws leren, klassenmanagement en

leerkrachtvaardigheden. In samenwerking met Platform L21.

Doelgroep: schoolleiders po

Data: 31 maart en 7 april 2016
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schoolleidersregister po

(Her)registreren:
hoe zit dat?

De kwaliteit van het onderwijs hangt rechtstreeks
samen met die van de schoolleider. Een (her)
registratie bij het Schoolleidersregister PO
laat zien dat een schoolleider zich blijvend
professionaliseert en over de benodigde
competenties beschikt. tekst susan de boer

“De schoolleider moet het team begeleiden bij het

omgaan met de steeds snellere veranderingen in

de samenleving. Daarom is het cruciaal dat hij zich

blijft professionaliseren”, zegt Sanneke Zegwaard,

adviseur bij Stichting Schoolleidersregister PO. Het

Schoolleidersregister wordt gedragen door de AVS,

AOb, CNV Onderwijs en de PO-Raad. In de beroepsstan-

daard zijn competenties en bekwaamheidseisen gefor-

muleerd waaraan een geregistreerde schoolleider moet

voldoen. Sinds de start van het Schoolleidersregister

in 2013 zijn er bijna 3.500 schoolleiders geregistreerd

en hebben zich ruim 7.000 schoolleiders ingeschreven.

“Een deel van de schoolleiders heeft een gecertifi-

ceerde schoolleidersopleiding gedaan”, zegt Zegwaard.

“Andere schoolleiders kunnen dit alsnog doen. Andere

mogelijkheden zijn met een toetsend assessment, een

EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties,

red.) of via individuele diplomawaardering aantonen

dat zij over de benodigde competenties beschikken.”

Formeel en informeel leren Na de registratie ont-

wikkelt de schoolleider zich verder. Het Schoolleiders-

register heeft daartoe zeven professionaliserings-

thema’s geformuleerd, zoals Persoonlijk leiderschap

en Leidinggeven aan verandering. De schoolleider kiest

minimaal drie thema’s waarop hij of zij zich na vier jaar of eerder wil

herregistreren. Een thema kan halverwege vervangen worden door

een ander thema, als dat beter aansluit bij de schoolsituatie. Verder

professionaliseren vindt plaats door formeel of informeel leren.

Zegwaard: “Bij formeel leren volg je een gecertificeerde training

of opleiding. Met informeel leren bedoelen we al het leren in de

dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld tijdens congressen, studiedagen

en intervisiebijeenkomsten. De schoolleider laat dan achteraf zijn

ontwikkeling op het gekozen professionaliseringsthema valideren.”

Informeel leren wordt gevalideerd door een professioneel beoor-

delaar of door andere schoolleiders. “Daarbij koppelen wij drie

schoolleiders die hetzelfde thema hebben gekozen. In een gesprek

beoordelen zij elkaars ontwikkeling.” Zegwaard benadrukt dat de

leervraag van de schoolleider voorop staat.

De schoolleider is vrij zich te verdiepen in de thema’s die voor

hem het meest interessant zijn. “Er is geen puntensysteem

bijvoorbeeld.” Schoolleiders vinden het soms vreemd dat zij zelf de

factuur voor de jaarlijkse eigen bijdrage ontvangen. “Dat komt door-

dat het Schoolleidersregister van de beroepsgroep zelf is en niet

rechtstreeks wordt gesubsidieerd”, zegt Zegwaard. “Schoolleiders

kunnen de deelname aan het register declareren bij hun bestuur.

Hiervoor zijn professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld in

de lumpsum.”

Leven lang leren Laurens Bakker, geregistreerd

directeur van openbare basisscholen De Kranepoort

in Gouderak en De Schakel in Ouderkerk aan den

IJssel, heeft gekozen voor de thema’s Persoonlijk lei-

derschap – gekoppeld aan veranderstrategieën – en

Toekomstgericht onderwijs. “Zo ga ik de AVS-leergang

Strategische communicatie & PR doen. Communicatie

wordt steeds belangrijker en heeft veel verschillende

aspecten, zoals sociale media, de manier waarop je

je positioneert ten opzichte van concurrerende scho-

len en de communicatie met ouders en leerlingen. Ik

verwacht dat ik straks een goed communicatieplan

kan neerzetten. Het derde thema is Kennis- en kwali-

teitsontwikkeling. Daarin heb ik al het nodige gedaan.

Ik volg de ontwikkelingen hierin en ga in het derde of

vierde jaar met dit thema richting afronding.” Volgens

Bakker is een ‘leven lang leren’ belangrijk voor de

beroepsgroep. “Het houdt je scherp. Daarnaast is

het je verantwoordelijkheid naar de ouders en het

team dat je bijblijft. De samenleving is kritischer

geworden.”

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

In februari 2016 verschijnt een publicatie over infor-

meel leren waarin schoolleiders verslag doen van het

herregistratietraject.

s c h o o l l e i d e r s o p l e i d i n g e n  av s

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap organiseert

erkende schoolleidersopleidingen. In de eenjarige opleiding

Schoolleider Basisbekwaam werkt de schoolleider aan de

ontwikkeling van het persoonlijke leiderschap. De opleiding

Schoolleider Vakbekwaam is een vervolgopleiding met

veel aandacht voor leren van en met elkaar. De opleiding

Basisbekwaam is geschikt voor de registratie van adjunct-

directeuren (Registeradjunct-directeur Onderwijs – RADO).

De opleiding Vakbekwaam is geschikt voor registratie van

directeuren (Registerdirecteur Onderwijs – RDO).

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

Laurens Bakker is
geregistreerd directeur
van twee openbare
basisscholen.

Sanneke Zegwaard,
adviseur bij
Schoolleidersregister PO
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voor: (adjunct-)directeuren, besturen, boven- of

meerschoolse managers po

van: Interselect

wat: instrument

Reflector 360 graden feedback
Gebaseerd op de vijf basiscompetenties van het

Schoolleidersregister PO, gespecificeerd in tien subcompeten-

ties, zodat beter kan worden ingezoomd op de specifieke com-

petenties voor de eigen school. Geeft inzichten in de kwaliteiten

van schoolleiders. Meer informatie: info@interselect.nl (Herma

Sterken of Simon Reehoorn)

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: schoolbesturen po, vo en mbo

van: De Argumentenfabriek en Kennisnet

wat: brochure

Omgaan met data
Door intensievere toepassing van ict worden in het onderwijs

steeds meer gegevens digitaal verzameld, uitgewisseld en

benut. Dit leidt voor scholen tot nieuwe verantwoordelijkheden

op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. De brochure

ondersteunt met informatiekaarten en visualisaties bij het

maken van ict-beleid dat past bij de recente technologische

ontwikkelingen. Downloaden: www.kn.nu/omgaanmetdata

voor: leerkrachten, ib’ers, ab’ers po

van: Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

(OSO)

wanneer: maart en april

waar: Sittard en in ’s Hertogenbosch

wat: post-hbo cursus

Anderstalige nieuwkomers
in de school

Bereidt leerkrachten voor op de komst van anderstalige nieuw-

komers. In vier bijeenkomsten wordt systematisch een stappen-

plan uitgewerkt voor de eigen school om nieuwkomers goede

opvang en zorg te bieden. In Sittard zijn de bijeenkomsten op

3, 17, 31 maart en op 7 april. In ’s-Hertogenbosch op 8, 22 maart

en op 15 en 19 april. Meer informatie: a.buzzoni@fontys.nl,

tel. 06-12073140, www.fontys.nl

voor: schoolbesturen po en samenwerkingsbedrijven

van: Arbeidsmarktplatform PO en SBCM (A&O-fonds SW)

wat: handreiking

Functiecreatie
Het primair onderwijs moet jaarlijks ruim 400 extra banen

invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe kunnen schoolbesturen en samenwerkingsbedrijven dat

samen oppakken? Wie doet wat? De handreiking voorziet in een

stappenplan om banen te creëren via de methode functiecreatie.

Met succesfactoren en tips. www.arbeidsmarktplatformpo.nl

(‘handreiking functiecreatie’ via zoekmachine)

voor: Arbocoördinatoren en medewerkers die aanspreekpunt

zijn voor sociale veiligheid (vo)

van: Stichting School en Veiligheid en Voion

wanneer: 24 maart

waar: Aristo, Utrecht

wat: gratis themabijeenkomst

Sociale veiligheid
De school is verplicht om de sociale veiligheid van leerlingen en

het onderwijspersoneel te borgen. De integrale benadering van

sociale veiligheid op school staat centraal in deze themabijeen-

komst. U wordt bijgepraat over de wetgeving en het actieplan

sociale veiligheid en krijgt een overzicht van de beschikbare

hulpmiddelen en instrumenten. Er is ruimte voor eigen inbreng

en het uitwisselen van tips en ervaringen. www.voion.nl

40

928804-02_040_05-Feb-16_10:37:58_walter



voor: scholen, samenwerkingsverbanden en ouders

van: Ouders & Onderwijs

wat: instrument

Informatietoets Passend
onderwijs

Wanneer ouders en scholen op zoek zijn naar een passende

onderwijsplek voor een kind is informatie essentieel. De informa-

tietoets draag bij aan voor ouders begrijpelijke informatie. Het

instrument werkt eenvoudig: een aantal mensen uit de organi-

satie gaan stellingen scoren. Denk daarbij aan een schoolleider,

ib’ers, leerling, bestuurder, een lid van de Ondersteunings-

planraad en natuurlijk aan ouders. Ga vervolgens bij elkaar

zitten en heb het er samen over. www.oudersonderwijs.nl/

informatietoets-voor-samenwerkingsverbanden

voor: basisscholen

van: Leuker.nu

wat: PRhandboek

Krachtig van binnen,
sterk naar buiten

Door de stappen te volgen kunnen scholen werken aan meer

verbondenheid van ouders en team, en aan meer zichtbaarheid

bij (nieuwe) ouders en in de omgeving. Elke stap bevat achter-

grondinformatie en (team)opdrachten voor een plan van aanpak.

En verder checklists, formats, tips en direct uitvoerbare ideeën.

Het profileringsformat en de jaarplanner bieden een structuur

om de PR en het imago van de school planmatig en duurzaam

vorm te geven. Thema’s zijn schoolprofilering, ambassadeur-

schap, de gastvrije school en communicatie. www.leuker.nu

voor: startende leraren

van: Uitgeverij Pica

wat: uitgave

Van starter naar young
professional

Over de ontwikkeling van startende leraren naar young professi-

onals. Door te evalueren, door leerlingen en hun reacties te ana-

lyseren en door collega’s tijdens hun werk te observeren, leren

ze de fijne kneepjes van het vak. Thema’s in dit boek: de rol als

werknemer, het werk voor en rondom de klas, verschillen tus-

sen de generaties, didactische uitdagingen, sociale zekerheid

en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aan de hand

van theorie, casussen en adviezen leren starters om zichzelf te

beoordelen hoe ze met bepaalde aspecten willen omgaan. ISBN

9789491806551

voor: scholen en samenwerkingsverbanden

van: Ingrado, Gedragswerk, Lecso, LBBO

wat: brochure

Aanpak thuiszitters
Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? De brochure

‘Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten’ bevat een pakket

resultaatgerichte activiteiten die eenvoudig kunnen worden

opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden. Iedere

activiteit bevat een praktische werkagenda, zodat duidelijk is

wie welke stappen zet. www.lecso.nl (Expertise, downloads)

voor: leerlingen, ouders, leraren en directies basisonderwijs

van: Steven Covey, CPS (Nederlandse editie)

wat: boek

The leader in me
Hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk) leiderschap bij leer-

lingen. Met een frisse blik kijken naar drie snel veranderende

uitdagingen: kennis, schoolcultuur en levensvaardigheden.

Spreekt leerlingen aan op hun talenten en betrokkenheid. De

aanpak in het boek leert kinderen medeverantwoordelijk zijn

voor hun leerproces, probleemoplossend denken en goed en

effectief samenwerken. www.cps.nl (publicaties)

voor: onderwijsprofessionals, jeugdzorgmedewerkers en

andere belangstellenden

van: Nationale Academie voor Media en Maatschappij

wanneer: 23 maart

waar: De Reehorst, Ede

wat: congres

Robots & brains
Zijn robots de nieuwe mobieltjes? En wat betekent dat voor

leren en mediawijsheid? Het 8e Nationaal Mediawijsheid

Congres heeft als thema ‘robots & brains’. In de plenaire

opening interviewt futurist Marcel Bullinga leerrobot Charlie

van de Fontys Hogeschool. Neurowetenschapper Erik Schoppen

spreekt over het effect van alle technologische prikkels op ons

brein. Met drie workshoprondes en de uitreiking van de Positive

Young Media Award. www.mediaenmaatschappij.nl
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Help je leerlingen de sprong maken
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS!
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.Gamen-derwijs naar het Voortgezet Onderwijs

De Go VMBO! game is educatief, interactief, leuk en gratis! Jouw
leerlingen ontdekken gamen-derwijs het VO, VMBO en hun eigen
talenten. Het spelen van de game is voor iedere groep 8 leerling
een goede en leuke voorbereiding op de brugklas.

Speel de game met de klas gratis op www.govmbo.nl!

Bestel ter ondersteuning van de game het gratis klassenpakket.
Ga naar www.govmbo.nl/klassenpakket. Doe het nu, want op = op!

meer informatie www.govmbo.nl

1000-21-5000-2643 AVS KP Kleur:

conferentie@lexima.nl  |  033-4348000

“Interessante,
boeiende en inspirerende

dag. Ik ben blij dat
ik ben geweest.”

Veranderen doen we continu, met als doel de zorg voor leerlingen met dyslexie
te verbeteren door de juiste professionals met elkaar te verbinden.

De Nationale Dyslexie Conferentie is hét jaarlijks evenement voor iedereen die
beroepshalve betrokken is bij dyslexie; in de klas, op school, in de behandeling,
of op het werk. Het succes ligt in de mix van onderwijspraktijk, gezondheidszorg
en wetenschap!

Een dag om niet te missen!

Stel uw eigen programma samen en kies uit 45 lezingen.
Ga naar www.nationaledyslexieconferentie.nl

Thema: veranderen, verbeteren en verbinden

9 maart 2016

[13-02-2016] Advertentie Kader Primair (AVS) - NDC2016 (A5).indd  1 13-1-2016   16:58:051_2_li_AVS_fc_A.indd   1 03-02-16   09:55

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

42

928804-02_042_04-Feb-16_14:49:12_walter



boekbespreking

Ouderbetrokkenheid staat bij veel scholen hoog op de agenda. Het blijkt

van groot belang voor de (school) ontwikkeling van het kind en is een

belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs. In het boek ‘Schoolleider

aan zet in ouderbetrokkenheid’ worden de cruciale rol van de schoolleider

en de noodzakelijke kwaliteiten op het gebied van persoonlijk leiderschap

toegelicht. tekst trees kessels-simons

Persoonlijk leiderschap is precies dát wat

nodig is om ouderbetrokkenheid tot bloei

te brengen. Auteur Harriet Marseille heeft

dit eerder in het e-book ‘De vijf sleutels

naar excellente ouderbetrokkenheid’ al

beschreven. Vervolgens heeft ze deze inzich-

ten gedeeld met het werkveld. Marseille

interviewde schoolleiders, bovenschools

betrokkenen, leraren, ouders en mensen

uit de (onderwijs)advieswereld. Het boek

‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokken-

heid’ is het resultaat van die gesprekken,

aangevuld met de visie van de auteur op dit

onderwerp.

Wat ouderbetrokkenheid is en in hoeverre

ouderparticipatie hiervan onderdeel uit-

maakt, komt in hoofdstuk 1 aan de orde.

Scholen moeten de discussie voeren welke

vorm van samenwerking ze willen stimule-

ren, waarom en hoe ze dat willen doen. Al

snel wordt de link gelegd naar de rol van de

schoolleider. Om ouderbetrokkenheid effec-

tief ter hand te nemen is goed leiderschap

(het leidinggeven aan anderen) nodig. Maar

minstens zo belangrijk is persoonlijk leider-

schap (leidinggeven aan jezelf ).

Wat wordt bedoeld met persoonlijk leider-

schap in relatie tot ouderbetrokkenheid staat

in de hoofdstukken 2 tot en met 10. Hierbij

wordt dans als metafoor gebruikt. Waarom?

Dans is actie en verstilling, jezelf geven en

soms terughoud zijn, expressie en inge-

togenheid, leiden en volgen. In dans is er

sprake van intimiteit en kwetsbaarheid en dit

alles in evenwicht. Een mooie dans tilt je uit

boven het middelmatige en brengt vreugde.

Volgens de auteur moet de schoolleider kun-

nen dansen met: acceptatie, angst en ver-

trouwen, verbinding, verantwoordelijkheid,

schoolleider aan zet
in ouderbetrokkenheid

communicatie , loyaliteit, werkdruk,

gelijkwaardigheid en nieuwe regie. Deze

competenties worden beschreven vanuit

wat wenselijk is om ouderbetrokkenheid

naar een hoger niveau te tillen. Daarbij is er

steeds veel aandacht voor de kansen, mét

voldoende realiteitszin.

Een theoretisch kader, ondersteund door

de vele interviews, maakt het boek goed

leesbaar, herkenbaar en direct toepasbaar.

De toonzetting is positief en uitnodigend.

Het taalgebruik krachtig en duidelijk. Elk

hoofdstuk begint met een (vaak bekende)

uitspraak die iets zegt over de inhoud en

eindigt met een samenvatting. Enkele ope-

ningsuitspraken ter illustratie: “We don’t

see things as they are, we see them as we

are” (Anaïs Nin). Jezelf kennen en zicht heb-

ben op de belemmerende conditioneringen

en perspectieven van waaruit je naar de

werkelijkheid kijkt, zijn noodzakelijk om

communicatie goed te beheersen. “Alleen ga

je sneller, samen kom je verder” (Afrikaans

spreekwoord). Verbinding in ouderbetrok-

kenheid vraagt om empathie. We hebben

naast een ontvankelijke voorkant ook een

stevige ruggengraat nodig.

Als je op zoek bent naar inspiratie en

handvatten om ouderbetrokkenheid tot bloei

te brengen en je durft de uitdaging aan om

eerst naar je eigen rol te kijken hierin, dan kan

ik dit boek zeker aanbevelen. Het bevat infor-

matie en praktijkervaringen die het welslagen

van ouderbetrokkenheid en het leveren van

maatwerk een boost kunnen geven.

Trees Kessels-Simons is clusterdirecteur

van de Christoffelschool en basisschool de

Drijfveer in Aalst-Waalre.

Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef

naar een nieuwe regie. Bazalt Educatieve Uitgaven, 2015, ISBN

9789461182166. AVS-leden kunnen het boek bestellen voor t 26

in plaats van t 32,50 als ze bestellen vóór eind maart 2016 via

www.bazalt.nl met de code ‘oudersAVS’.

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

Harriet Marseille

geeft tijdens het

AVS-congres 2016
op 18 maart a.s.

een workshop

over nieuwe

regie in ouderbetrokkenheid, die de

wederzijdse autonomie niet beperkt

maar juist bevorderd. Zo kun je een

grote meerwaarde bereiken in de

samenwerking tussen school en

ouders, gebaseerd op vertrouwen,

co-creatie en persoonlijk leiderschap.

www.avs.nl/congres2016
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1000-21-6000-0038 AVS KP Kleur: fc

Stichting Sint Josephscholen zoekt een:
daadkrachtige, ondernemende en
inspirerende: DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

Bredeschool “Het Kleurrijk”,
Thijmstraat 40C, 6531 CS, Nijmegen

 Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen
en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen.
Met 3800 leerlingen en 350 personeelsleden staat
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs.
Onze professionele lerende organisatie staat onder
dagelijkse leiding van de  directeur/bestuurder die
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid
is professionalisering, onderwijsontwikkeling,
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel
kunt u terecht op www.josephscholen.nl.

Samen met andere partners vergroot brede school
‘het Kleurrijk’ de ontwikkelingskansen van kinderen
en ouders. Vanuit een positief pedagogisch klimaat
investeert de brede school in een gevarieerd aanbod
van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door een
helder schoolbeleid, een enthousiast team, en een
rijk leeraanbod krijgen de kinderen de mogelijkheid
om eigen competenties te ontdekken en verder te
ontwikkelen
Deze kleurrijke school heeft 188 kinderen verdeeld over
9 groepen. Het team bestaat uit 22 personeelsleden.
Voor meer informatie: www.bshetkleurrijk.nl

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• aantoonbare ervaring heeft in het onderwijs en met het
managen van professionals;

• een inspirerende onderwijskundig leider is die het proces rond
de implementatie van het TOM-onderwijsconcept weet te
voeden en te verdiepen;

• die het ingezette professionaliseringsproces samen met het
team verder weet uit te bouwen en te verdiepen;

• de brede school samen met de andere deelnemende partners
verder vorm en inhoud weet te geven vanuit een gezamenlijk
gedragen visie;

• als een ‘zichtbare’ directeur hart, oog en oor toont en
daarmee een verbindende factor is tussen de verschillende
bevolkingsgroepen in de wijk en de school;

• de kwaliteiten van de school naar buiten brengt en daarmee
bouwt aan een positief imago voor de school;

• helder, open, betrokken en respectvol communiceert met alle
geledingen;

• resultaatgericht en daadkrachtig is;
• met collega directeuren op een collegiale wijze binnen de
gegeven managementstructuur participeert in bovenschools
overleg;

• een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd of
bereid is deze te volgen;

• de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen
onderschrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse
schoolpraktijk.

 Wij bieden:
• een gedreven en enthousiast team;
• ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
• de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse
beleidsvoorbereiding;

• een maximumsalaris schaal DB.

Op basis van de ontvangen brieven wordt een eerste selectie gemaakt.
De betreffende kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan
een online-assessment. Dit assessment wordt door hen uitgevoerd
tussen 7 en 11 maart 2016. O.b.v. de uitslagen van de assessments
worden kandidaten opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. De
1e gespreksronde vindt plaats op 22 maart 2016 (in de middag en
avond). Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot Joyce
Verheul, lid van het schoolmanagementteam, Peter Kregting, lid van
de benoemingsadviescommissie (beiden (024-3551566), of tot de
beleidsmedewerker P&O van de Stichting Sint Josephscholen, de heer
Ab Verheul (024-3818288). Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een
uitgebreid curriculum vitae, kan men vóór 28 februari 2016 richten aan
de directeur/bestuurder de heer Rini Braat, Kelfkensbos 38, 6511 TB te
Nijmegen of per e-mail: bestuur@josephscholen.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www. josephscholen.nl
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Uitgelicht
thema _ Buiten winnen is binnen beginnen
Beeldvorming is belangrijk voor het succes van een

school. Is het niet goed gesteld met de reputatie, dan

kost dat leerlingen. Ook kan het team zich minder

verbonden voelen met de school. “Schoolleiders hebben

vaak een inspirerend streefbeeld, maar het is belangrijk

om zo’n beeld samen te ontwikkelen.”

pagina 9

achtergrond _ De schoolleider als
HRM-professional
Een burn-out ligt op elke school op de loer. Als school-

leider kun je veel persoonlijk leed en organisatorische

ellende voorkomen door scherp te zijn op signalen die

wijzen op overspannenheid bij leraren. pagina 16

actueel

///

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

Kom ook naar
het 21e AVS-congres!
18 maart 2016 | NBC, Nieuwegein

Op het programma onder andere:

Centrale opening door
onderwijsvernieuwer Claire Boonstra
Neemt haar toehoorders in vier concrete

stappen mee om op een weerstandloze

manier vragend te veranderen en koers te

bepalen. Over het loskomen van gewoontes

om in beweging te komen

Ruim 30 sessies en workshops in 4 kolommen
1. Leiderschap in de toekomst 2. ‘Idealeren, idealeiden’

3. Leiderschap ontdekken 3. Hands-on sessies

Inspirerende praktijksessies door
collega-schoolleiders en -bestuurders
Good practices delen in een pitch van 10 minuten

Uitgebreide informatiemarkt
Met de nieuwste producten en diensten op onderwijsgebied

Afsluiting door Maurice de Hond
Wat kunnen schoolleiders leren van

de Steve Jobsscholen-aanpak voor het

onderwijs in 2032?

Overheerlijke Drinks&Bites met muziek

Bekijk het volledige programma en schrijf u in via
www.avs.nl/congres2016

Word AVS-lid en ontvang 50% korting
op uw contributie
Wie nu lid wordt van de AVS, ontvangt de rest van dit

schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2016) 50 procent korting

op de contributie.* Deze actie geldt voor het regulier en het

vo-lidmaatschap. Bovendien bespaart u als AVS-lid ruim

50 procent op de toegangsprijs van 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 2017.

vroegboekkorting
tot 16 februari
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Week van het geld - 14 tot en met 18 maart 2016

weekvanhetgeld.nl

Financiële vaardigheden zijn
essentieel om mee te doen in de
samenleving van de 21ste eeuw
De moderne samenleving stelt hoge eisen aan de financiële vaardigheden van jongeren.
Steeds vaker moeten jongeren zelfstandig beslissingen nemen met een belangrijke
financiële component. Digitalisering heeft daarnaast gevolgen voor de wijze waarop
ze met geld omgaan.

Welke vaardigheden moeten jongeren aanleren?
• De waarde van geld kennen
• Omgaan met ontastbare transacties
• Kritisch consumeren en verantwoorde keuzes met

financiële gevolgen kunnen maken
• Plannen en vooruitkijken met geld
• Omgaan met financiële risico’s

Lesmateriaal ‘Omgaan met geld’
Wijzer in geldzaken heeft in samenwerking met
educatieve uitgeverij Zwijsen lesmateriaal ontwikkeld
om kinderen in groep  t/m  van het basisonderwijs
te leren omgaan met geld. Meer weten over ons
lesmateriaal of dit gratis bestellen of downloaden?

www.weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal

Week van het geld
De Week van het geld is een
nationale projectweek over
leren omgaan met geld.
De Week van het geld wordt
ieder jaar door Wijzer in
geldzaken georganiseerd en
is dit jaar van  t/m  maart.
Kijk voor meer informatie op

www.weekvanhetgeld.nl/

initiatief van
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