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Uitgelicht
thema _ Pionieren met nieuwe
onderwijsconcepten
Ideeën om een gloednieuwe school ‘eigen stijl’ op te

zetten zijn er volop. De een gaat uit van de jongensachtige

manier van leren, de ander ziet de haven als episch

centrum van leren, een derde zet in op innovatief

onderwijs voor denkende doeners. Maar eenvoudig is het

niet. pagina 8

interview _ Spelen met ict
Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te

verrijken, zegt Zachary Walker. De autoriteit op het

gebied van pedagogisch leiderschap en innovatie legt

tijdens het AVS-congres in maart met zijn aanstekelijke

enthousiasme onder andere uit hoe toegankelijk ict is

voor onderwijstoepassingen. Een voorproefje.

pagina 24

achtergrond _ Beoordelen zonder cijfers
De kritiek op de toets- en cijfercultuur in het onderwijs neemt

toe. Hoe betrouwbaar zijn die cijfers eigenlijk? En sporen ze

leerlingen wel aan tot leren of ontmoedigen ze juist?

De tijdgeest is er om beoordelen structureel anders aan te

pakken. Steeds meer scholen en leraren experimenteren dan

ook met andere vormen van feedback. pagina 28

thema _ Je maatschappelijke blik verruimen
Voor de nieuwe koersbepaling namen medewerkers van

Stichting KPOA een kijkje in de keuken bij organisaties

buiten het onderwijs, zoals de reddingsbrigade,

Politieacademie en een voetbalclub. Het vormde de opmaat

voor een nieuwe missie en visie, die inspeelt op de

veranderende samenleving. pagina 12
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Visie en
daadkracht
De school is een dynamische en levende gemeenschap. Elke dag worden er

stappen gezet in het ontwikkelen en leren van iedereen die daar onderdeel

van uitmaakt. Ook is er regelmatig sprake van onverwachte en onvoorspelbare

gebeurtenissen. Soms leuk, maar soms ook heel triest en ingrijpend.

Het beroep van schoolleider verandert en ontwikkelt ook elke dag. Er ontstaat

in toenemende mate de uitdaging om inspirerend en transformatief leiding te

geven in de dynamiek van maatschappelijke behoeften, het bevoegd gezag en

steeds professionelere en meer zelfsturende schoolteams. De schoolleider is

degene die verbinding en samenhang realiseert tussen de schoolorganisatie, de

inrichting en processen in de school(omgeving). Hij of zij creëert een gedeelde

visie en verbindt de organisatiedoelen met persoonlijke doelen en competenties

van personeel. Om vanuit beleid en leiderschap tot kwalitatief goed onderwijs

te komen. Elk segment kent eigen rollen en verantwoordelijkheden en een

eigen professionele ruimte en autonomie, proactiviteit en besluitvaardigheid.

Hierbij hoort het openstaan voor feedback en het kunnen bijstellen van

processen. De schoolleider initieert continu de activiteiten en veranderingen

die nodig zijn om te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, of op

maatschappelijke of politieke verwachtingen. De schoolleider is soms van het

ene op het andere moment de crisismanager.

Dit alles vraagt om daadkracht en visionair leiderschap. Leidinggeven aan leren.

Bewust zijn van maatschappelijke trends om de visie op onderwijs mede vorm

te geven en met het team te komen tot ontwikkeling en innovatie. Hierbij wordt

regionale samenwerking steeds belangrijker. Om antwoorden te vinden op de

uitdagingen waar de school tegenaan loopt. Daadkracht en visie zijn belangrijke

factoren bij het herontwerpen van de school en het onderwijs. Bij het invullen

van de actualiteit van elke dag. Het AVS-congres van 17 maart

aanstaande biedt u vele mogelijkheden om u in uw

daadkrachtige leiderschap te inspireren.

Ik zie u daar graag! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air februari 2017
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actueel

rondetafelgesprek rol eindtoets en gewichtenregeling

‘Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium
zijn voor kwaliteitsoordeel over school’
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegen
woordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling in
de beoordeling van scholen. Ook AVSvoorzitter Petra van Haren was aanwezig. “De eindtoets kan nooit als
bepalende factor gelden voor de kwaliteitsbeoordeling van een school.”

De commissie hoopt hierdoor
meer inzicht te krijgen in de
relatie tussen eindtoetsen en
de beoordeling van de Inspec-
tie van het Onderwijs. Vragen
die aan de orde kwamen
waren: welke invloed heeft de
eindtoets op de beoordeling
van de school door de inspec-
tie? Is het eerlijk en wenselijk
dat de score van de eindtoets
van groep 8 de beoordeling
van de onderwijsinspectie
van de kwaliteit van een
school bepaalt? Wat gaat
goed en wat kan veranderen?
Welke alternatieven zijn er?
AVS-voorzitter Petra van
Haren richtte zich op de
vraag hoe schooldirecteu-
ren willen dat de status van
de eindtoets in de wet- en
regelgeving verankerd wordt.
Dat is:

• Uitsluitend voor het leer-
en ontwikkelingsproces
van leerlingen. Wat niet
wegneemt dat eindop-
brengsten een rol kunnen
spelen bij de inzet van big
data.

• Informatief voor de
onderwijsprofessionals
in het voortgezet onder-
wijs (onderdeel van
overdrachtsdossier).

• Als second opinion bij het
schooladvies met het oog
op kansengelijkheid.

• In te zetten voor alle leer-
lingen waarvan de school
vindt dat zij het toetsen
aankunnen.

• Nooit (!) een zwaar-
wegend – laat staan door-
slaggevend – criterium voor
het kwaliteitsoordeel over
de school.

Van Haren: “Het is hierbij
van groot belang dat elke
school inzicht heeft in de
leerlingpopulatie, om van
daaruit de behoeften in
kaart te brengen die nodig
zijn voor maximaal leren en
ontwikkelen. Toetsen, ook
formatief, is daar ondersteu-
nend aan.”

Passend onderwijs
Trouw berichtte op 3 februari
dat sommige basisscholen
door de invoering van Passend
onderwijs in de problemen
komen met de onderwijsin-
spectie. "Scholen worden afge-
straft omdat ze groepen leer-
lingen verwelkomen die nooit
zo hoog zullen scoren op een
eindtoets als een gemiddeld
kind", zegt AVS-voorzitter
Van Haren in het artikel. De
inspectie houdt in het oordeel
over de eindtoets rekening
met de omstandigheden van
een school, bijvoorbeeld het
opleidingsniveau van ouders
of hun sociaaleconomische
status. Maar dat systeem
werkt volgens Van Haren niet
goed genoeg. Na drie onvol-
doendes op rij, krijgt een
school het predicaat 'zwak'. _

over onderwijs aan hun kinderen

Nu ook ‘Staat van de Ouder’
Na de ‘Staat van het Onderwijs’, ‘Staat van de Leerling’, ‘Staat van de Leraar’ en
‘Staat van de Schoolleider’ komt er nu ook een ‘Staat van de Ouder’. Deze laat zien
hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van hun kind. En wat de rol
en positie van ouders in het onderwijs is en hoe zij die wensen.

Alle ‘Staten’ worden, gelijk
met de presentatie van de
Staat van het Onderwijs
van de Inspectie van het
Onderwijs, op 12 april 2017

aan staatssecretaris Sander
Dekker en het onderwijs-
veld aangeboden. Ook
dit jaar komt er weer een
Staat van de Schoolleider.

Deze uitgave van de AVS en
VO-raad gaat specifiek in
op de schoolleider in het
primair, speciaal en voort-
gezet onderwijs en komt tot

AVSvoorzitter Petra van Haren en
andere vertegenwoordigers uit
het onderwijsveld bij de aanvang
van het rondetafelgesprek begin
februari.

stand in samenwerking met
schoolleiders.
Voor de Staat van de Ouder
zoekt informatiepunt Ouders &
Onderwijs nog ouders die wil-
len meewerken aan een online
vragenlijst over diverse onder-
werpen (onder andere ouder-
bijdrage, schooltijden, privacy,
veiligheid). Invullen kan tot
15 februari aanstaande. _

Meer informatie:
www.oudersonderwijs.nl/nieuws/
ouders-gezocht-voor-staat-van-
de-ouder
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primair onderwijs

Inzet AVS voor volgende
cao vastgesteld
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016
en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun
inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen.
Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden &
Personeelsbeleid en de ledenraad hebben hierover
gesproken. Tot slot hebben bestuur, directeur en
adviseurs van de AVS zich over de inhoudelijke
thema’s gebogen. Op 21 januari 2017 heeft het
bestuur de inzet voor een volgende cao voor het
primair onderwijs vastgesteld.

Op hoofdlijn gaat het om
enkele thema’s die vanuit de
vorige en huidige cao onder-
zoek vereisen, namelijk:
onderzoek naar kostenont-
wikkeling van de Werkloos-
heidsregeling Onderwijsper-
soneel Primair Onderwijs
(WOPO), onderzoek naar de
uitwerking van de Wet Werk
& Zekerheid (WWZ) en onder-
zoek naar de keuzes voor en
toepassing van het overleg-/
basismodel. In opdracht van
de sociale partners is inmid-
dels een begin gemaakt met
deze onderzoeken.

Ook dient een nadere uit-
werking van loongebouw en
functiehuis plaats te vinden.
Verder zijn onder meer loon-
ontwikkeling en looptijd als
belangrijke punten in de cao-
inzet opgenomen. Hierover
kan pas in detail worden
getreden als de inzet van alle
onderwijsbonden is uitgewis-
seld. De vastgestelde geza-
menlijke inzet zal worden
ingebracht aan de cao-tafel.
Over de voortgang daarvan
houdt de AVS haat leden op
de hoogte.

Commissie
Arbeidvoorwaarden &
Personeelsbeleid
De AVS-commissie Arbeids-
voorwaarden & Personeelsbe-
leid vergaderde op 27 januari
over andere andere de WWZ.
Er werd teruggeblikt op de
gesprekken die begin decem-
ber 2016 gevoerd zijn met
Jacques Tichelaar. Hij was
verkenner aangesteld door
minister Asscher (SZW) met
als opdracht op korte termijn
een oplossing te realiseren
op het gebied van invalwerk
tijdens de griepgolf in het
primair onderwijs. Deze
gesprekken zijn begin decem-
ber 2016 gevoerd. Verder
zijn ervaringen gedeeld over
de uitvoering van de WWZ
in de eigen situatie. Hierin
kwamen onder andere de vol-
gende punten naar voren:
• onvoldoende personeel

beschikbaar;
• verschil tussen openbaar

en bijzonder onderwijs
speelt de vervangingspool
ook parten;

• regelgeving is niet meer
bij te houden voor een
éénpitter;

• kwalitatief goed onderwijs

komt in gevaar;
• ouders met onderwijsbe-

voegdheid die alleen op
een bepaalde school willen
invallen, maar niet meer
mogen van het bestuur in
verband met de te lopen
risico’s;

• betrokkenen zijn
anders gaan kijken naar
invalwerk;

• eigen vervangingspool
draaien;

• inrichten van een b-pool
naast de reguliere
vervangingspool;

• aansluiting bij Regionale
Transfer Centra;

• de (toepassing van de)
ketenbepaling;

• toepassen van het eigen
risicodragerschap, waar-
door het ziekteverzuim
laag is;

• omgaan met flexibeler
onderwijs;

• delen van ervaringen van
Personeelscluster Oost-
Nederland (PON) over
loopbaanbegeleiding naar
aanleiding van het congres
‘5 jaar PON in beweging’;

• bespreking van de AVS-
inzet voor een volgende
cao. _

steeds minder vwo’ers kiezen voor hbo

Pabo-instroom herstelt zich deels
De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere
krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen is de
instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2 procent. Dit blijkt uit cijfers van
de Vereniging Hogescholen.

Dit jaar startten 4.200 studen-
ten met de pabo-opleiding,
tegen vorig jaar 3.900 studen-
ten. Over bijna de hele linie

is de instroom in het hbo in
studiejaar 2016/2017 gegroeid
met 5,1 procent ten opzichte
van 2015/2016. Daarmee is

het niveau van de instroom
echter nog steeds lager dan
in de jaren voor invoering
van het studievoorschot.

Minder vwo’ers
De instroom van vwo-
studenten in het hbo neemt
sinds 2013 af en herstelt
zich niet in tegenstelling tot
de instroom vanuit havo of
mbo. “Deze blijvende daling
is een zorgelijke trend-
ontwikkeling”, aldus Thom
de Graaf, voorzitter van de
Vereniging Hogescholen. _

3k ader prim air februari 2017
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zorgen om toenemende segregatie

Deel scholen vindt integratie ‘mislukt’
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs denken heel verschillend over de vraag of de integratie op
hun school gelukt is. In het po vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of
helemaal is mislukt. In het vo vindt 39 procent dat. Maar een groter deel – 48 procent in po en 46 procent in vo
– herkent dit beeld helemaal niet. Dit blijkt uit het door sommige critici als omstreden bestempelde onderzoek
‘Integratie op school’ van DUO Onderwijsonderzoek onder ruim 2.200 schoolleiders en leraren.

In de vier grote steden wordt
het beeld van de (deels) mis-
lukte integratie door meer
dan de helft van de school-
leiders en leraren herkend.
In een provincie als Overijs-
sel is dat maar 17 procent.
Verder blijkt dat een ruime
meerderheid van de onder-
vraagden (po 66 procent, vo
70 procent) de toenemende
segregatie in de samenleving
als een grote zorg ziet. Verder
blijkt uit het onderzoek dat
de betreffende schoolleiders
en leraren de verschillen
tussen westerse en niet-
westerse waarden en normen
als de belangrijkste oorzaak
zien van de toenemende

segregatie op de eigen school
(po 62 procent, vo 57 pro-
cent). Andere veelgenoemde
oorzaken zijn volgens de
respondenten:
• De ‘onwil’ om te integre-

ren (vasthouden aan eigen
waarden en normen): po
43 procent, vo 44 procent

• Verschillen in maatschap-
pelijke status: po 40 pro-
cent, vo 45 procent

• De rol van religie: po
43 procent, vo 39 procent

Taak ouders en rol
politiek
Het merendeel van de betref-
fende schoolleiders en lera-
ren (po 58 procent, vo 58

procent) vindt dat het vooral
een taak is van allochtone
ouders om iets te doen aan
de integratie en segregatie op
hun school. Ook worden de
politiek (po 40 procent, vo 46
procent), autochtone ouders
(po 39 procent, vo 38 pro-
cent) en de school zelf (po
44 procent, vo 30 procent)
veel genoemd als partijen die
er iets aan moeten doen. De
respondenten die aangeven
dat de integratie een beetje
of helemaal mislukt is, geven
onder andere aan dat het hui-
dige politieke klimaat ertoe
bijdraagt dat bepaalde leer-
lingen zich achtergesteld of
gediscrimineerd voelen.

Beladen onderwerpen
Een klein deel van de onder-
vraagde schoolleiders en lera-
ren (po 4 procent, vo 11 pro-
cent) geeft aan dat op hun
school bepaalde onderwerpen
niet meer met de leerlingen
kunnen worden besproken
door de toegenomen segre-
gatie op school. Maar het
overgrote deel geeft aan dat
beladen onderwerpen als ter-
rorisme, het slavernijverleden
van Nederland en homosek-
sualiteit weldegelijk bespro-
ken kunnen worden (po
83 procent, vo 73 procent).

Maatregelen en ideeën
Ideeën die de scholen zelf

fase ii

Herziening gewichtenregeling
primair onderwijs
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren heeft het ministerie
van OCW aan het CBS gevraagd om een model te ontwikkelen dat de verwachte
onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan
de gewichtenregeling, en bovendien minder arbeidsintensief is.

Om in dit verzoek te voor-
zien, heeft het CBS allereerst
een model ontwikkeld dat
onderwijsachterstanden
zo goed mogelijk verklaart
op basis van verschillende
(combinaties van) kenmer-
ken (van kinderen zelf, hun

ouders, school en buurt), die
in registraties bij het CBS
aanwezig zijn. De resultaten
uit dit model zijn in een
eerder gepubliceerde eerste
methodologische rapport
besproken.
In het tweede methodologi-

sche rapport (fase II) wordt
geïllustreerd hoe de resulta-
ten uit het model naar school-
en gemeenteniveau getild
kunnen worden. Ook wordt
in het rapport beschreven
hoe deze uitkomsten afwijken
van de huidige situatie.

Daarnaast is een tabellen-
set opgesteld met daarin
de resultaten per school en
gemeente. De tabellenset
is op aanvraag beschikbaar
via maatwerk@cbs.nl o.v.v.
naam publicatie en nummer
160661. _

De paper ‘Herziening gewich-
tenregeling primair onder-
wijs. Fase 2: voor scholen en
gemeenten’ is te downloaden
via www.cbs.nl/nl-nl/maat-
werk/2017/04/herziening-
gewichtenregeling-primair-
onderwijs-fase-ii
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aanmelden voor 24 februari

Toptalentengala zet
scholieren met talent in
schijnwerpers
Jonge toptalenten uit de bovenbouw van het vmbo,
havo en vwo worden op zaterdag 8 april aanstaande in
de schijnwerpers gezet op het eerste Toptalentengala.
Staatssecretaris Sander Dekker nodigt talentvolle
leerlingen uit. Mits geselecteerd, kunnen zij deel
nemen aan 13 masterclasses. Leidinggevenden in het
vo kunnen hun leerlingen erop attenderen dat zij zich
vóór 24 februari moeten inschrijven.

De leerlingen krijgen in het
Museon in Den Haag les van
toptalenten uit de praktijk.
Zo zijn er masterclasses van
premier Mark Rutte (poli
tiek), Lilianne Ploumen
(maatschappelijke betrok
kenheid), Gerard Kemkers
(sport), Evert Hoogendoorn
(ict) en Tom Ederveen (zorg
& robotisering). Ook maken
onder andere Olcay Gulsen
– modeontwerpster en eige
naar van Supertrash – filo
soof Bas Haring, muzikant Ali
B., sterrenkok Niven Kunz,
cabaretier, televisiepresen
tator en schrijver Sjaak Bral
hun opwachting. Scholieren
moeten aangeven welk talent

zij hebben, bijvoorbeeld via
een filmpje of motivatiebrief
waarin ze aangeven waarom
ze aan een van de masterclas
ses willen meedoen.
Dekker wil de deelnemers
aan het Toptalentengala uit
dagen om hun talent te ont
wikkelen en pleit voor meer
maatschappelijke waardering
voor uitblinkers. Leerlingen
kunnen al een op een hoger
niveau afronden, cum laude
slagen of versneld door het
vwo. Ook zijn er scholen
met programma’s voor top
talenten. _

Meer informatie en aanmel
den: www.toptalentengala.nl

inspelen op trend

Pabo’s starten
specialisatie ‘sportieve
en gezonde school’
De pabo van hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
heeft op 1 februari de nieuwe specialisatie ‘sportieve
en gezonde school’ gepresenteerd. Vijf andere pabo’s
nemen de specialisatie ook op in hun opleiding. De
opleiding gaat in op signalering, educatie, omgeving
en beleid van de gezonde school.

Zowel overheid als scho
len willen meer aandacht
besteden aan de gezondheid
en leefstijl van leerlingen.
Twee derde van de kinde
ren tussen 4 en 12 jaar eet
onvoldoende groente en
fruit en nog niet de helft
van de kinderen tussen de
6 en 12 beweegt voldoende.
Kinderen zitten te veel, de
motorische vaardigheden
nemen af en een op de vijf
heeft overgewicht. Leraren
op scholen signaleren of
leerlingen gezond leven,
geven voorlichting, zorgen
voor een gezonde omgeving
en maken beleid rondom de
gezonde school. Dit vraagt
ook om nieuwe professionals
binnen de basisschool.

HAN Pabo is een van de zes
pabo’s in Nederland die de
specialisatie ‘sportieve en
gezonde school’ opneemt
in de opleiding voor leraren
primair onderwijs. Studen
ten volgen deze specialisatie
naast het standaard program
ma van de pabo. Leraren die
al een diploma hebben, kun
nen dit traject ook volgen als
nascholingstraject. _

aangeven om de toenemende
segregatie op de eigen school
tegen te gaan:
• in gesprek blijven met

elkaar en de leerlingen;
• ouders van leerlingen

meer betrekken bij het
onderwijs;

• aandacht blijven beste
den aan de verschillen in
elkaars opvattingen, nor
men en waarden;

• blijven praten over en wer
ken aan verdraagzaamheid
en respect;

• (nog) meer aandacht beste
den aan voldoende beheer
sing van de Nederlandse
taal ten gunste van het
wederzijds begrip;

• meer projecten op school
waarin leerlingen met ver
schillende achtergronden
samenwerken;

• (veel) meer aandacht voor
de positieve kanten van
verschillend zijn.

Een deel van de schoolleiders
en leraren denkt dat de inte
gratie kan worden bevorderd
door te stoppen met het
verzuilde onderwijs en alle
scholen openbaar te maken.
De politiek en de media kun
nen een bijdrage leveren

door niet meer stelselmatig
negatief over segregatie te
berichten. Volgens de onder
vraagden zorgen wederzijds
respect, openstaan voor
elkaars geloof en cultuur en
beter informeren over ver
schillen en overeenkomsten
voor meer onderling begrip. _

Meer informatie: www.duo-

onderwijsonderzoek.nl

Proeven van gezonde snacks
Foto: Justine van den Berg
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actueel

avs-peiling: maatwerkondersteuning in school nodig

Onderzoekend en ontwerpend leren
vereist scholing leerkrachten
Veel schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactivi-
teit wordt in het onderwijsaanbod van de school. Daarnaast geven ze aan dat het
voor vrijwel alle leraren een vaardigheid is die nog de nodige leerstappen vraagt.
Maatwerkondersteuning in de school en het werken in een netwerk met andere
scholen zal hierbij zeker een meerwaarde hebben, aldus de schoolleiders. Dit
blijkt uit een recente peiling van de AVS onder bijna 200 schoolleiders.

Met onderzoekend en ont-
werpend leren wordt onder
andere Wetenschap & Tech-
niek (W&T) bedoeld. Bijna
80 procent van de bevraagde
schoolleiders vindt dat dit
talentontwikkeling positief
stimuleert. De AVS vindt het
belangwekkende uitkomsten,
juist omdat het kabinet heeft
aangegeven sterk te gaan
bezuinigen op W&T. ‘Kiezen
voor Technologie’ van Tech-
niekpact 2020 liep af in 2016
en extra gelden in de Pres-
tatiebox 2017 kunnen niet

altijd worden ingezet voor
de ondersteuning op school.
“Willen we onze leerlingen
toerusten voor de samenle-
ving van de toekomst, dan
is onderzoekend en ontwer-
pend leren, inzicht in en
gebruik van techniek en ict
van groot belang”, zegt AVS-
voorzitter Petra van Haren.
“Een gebied waarop dus juist
geïnvesteerd moet worden.”

Muziek
ondergeschoven kindje
De schoolleiders zijn

ook bevraagd op de inzet
van vakleerkrachten
voor muziek en sport
en bewegen: 90 procent
vindt zowel muziek als
sport van groot belang als
onderdeel van het aanbod
van de basisschool. Voor
beide vakgebieden zien zij
graag vakleerkrachten in
de school, omdat het zeer
gespecialiseerde vakken zijn.
Nu moet er vaak een keuze
gemaakt worden, omdat
scholen geen middelen
hebben voor meerdere

vakdocenten naast de
reguliere groepsbezetting.
Waar wordt aangegeven
dat sport en bewegen
goed verankerd is in het
onderwijs, zegt 78 procent
van de schoolleiders dat
dit voor muziek niet het
geval is. Bijna de helft
van de scholen heeft zich
al ingeschreven voor de
subsidie ‘Meer muziek in de
klas’. Schoolleiders maken
melding van het belang
van deze vakken voor het
stimuleren van de fysieke
en hersenontwikkeling en
ook het welbevinden van
leerlingen in het algemeen
door zich te kunnen uiten
of genieten van creatief
denken, bewegen en
muziek. Zij zien hun rol
bij deze vakken vooral als
faciliterend en inspirerend. _

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/werkenmetonder-
zoekendenontwerpendleren-
vereistscholingleerkrachten

structureel verankeren

Symposium over muziekonderwijs
op Paleis Noordeinde
Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het sympo-
sium ‘Morgen meer muziek in de klas.’ Centraal staat het structureel verankeren
van muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Onder de genodigden
bevinden zich leerkrachten, schoolleiders, -bestuurders en onderwijsminister Jet
Bussemaker. Ook de AVS is als partner van het project aanwezig, breed vertegen-
woordigd met schoolleiders.

Prof. dr. Erik Scherder,
hoogleraar Klinische Neuro-
psychologie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, gaat in
op de effecten van muziekon-
derwijs op het kinderbrein.

In workshops buigen de ruim
tweehonderd aanwezigen
zich over de mogelijkheden
om structureel muziekon-
derwijs te introduceren en
verankeren binnen hun

basisscholen. Ook de AVS
verzorgt een workshop. De
opbrengsten van de work-
shops worden gedeeld en
omgezet in concrete acties.
Deze zal de AVS uiteraard

delen via haar kanalen.
Koningin Máxima zet zich
samen met de Ambassadeurs
van Meer Muziek in de Klas
in voor structureel muziek-
onderwijs op de basisschool.
Naast scholen kunnen ook
pabo’s binnenkort de subsi-
die ‘Meer muziek in de klas’
aanvragen om de professio-
nele ontwikkeling van lera-
ren op het gebied van muzie-
konderwijs te bevorderen.
Doel is dat in 2020 op iedere
basisschool in Nederland
structureel muziekonderwijs
is gerealiseerd. _

Meer informatie:
www.meermuziekindeklas.nl
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o n d e r w i j s p i o n i e r s  b o u w e n  a a n  h u n  n i e u w e  s c h o o l

Er is iets in gang gezet. Noem het een

vernieuwingsgolf of onvrede met huidige

onderwijsconcepten. Ideeën om een gloed-

nieuwe school ‘eigen stijl’ op te zetten zijn er

volop. De een gaat uit van de jongensachtige,

experimentele manier van leren, de ander

ziet de haven als episch centrum van leren

en ontdekken, een derde zet in op innovatief

onderwijs voor denkende doeners. Maar

eenvoudig is het niet. Drie pioniers, momenteel

overuren draaiende, aan het woord.

tekst larissa pans

Wat leerlingen moeten leren voor ‘de toekomst’, hoe hun
talenten het beste tot hun recht komen, welke rol de
maatschappij heeft in het onderwijs: allemaal factoren
die van belang zijn bij het opzetten van een nieuw, eigen-
tijd schoolconcept. Ze sluiten ook aan bij de doelen van
Onderwijs 2032. De Alan Turingschool (nu nog po, in de
toekomst wellicht po en vo) is een van de vier winnaars
van de zoektocht Onze Nieuwe School van de gemeente
Amsterdam, die subsidie krijgen om hun concept te rea-
liseren. De school is open sinds september 2016 en daar-
mee het eerste winnende idee dat in de praktijk wordt
gebracht. Martin Bootsma, voormalig leraar van het jaar
in het primair onderwijs, is er teamleider. “Het is nog
heel lastig om een eigen school op te richten, daar ben ik
wel achter. Het is moeilijk en tijdrovend om op het Plan
van Scholen te komen (voorwaarden vanuit de gemeente
voor de oprichting, red.), vandaar dat we het haalbaarder
vonden om een bestaande school (De Pool, po) over te
nemen. Die zat onder de opheffingsnorm. Nu moeten we
echter naast het opzetten van een nieuw onderwijscon-
cept ook nog een school zien te redden.” De school telt
130 leerlingen, om te blijven voortbestaan moeten het er
over vier jaar tweehonderd zijn. “De Pool was een OGO-
school (ontwikkelingsgericht onderwijs), dat staat haaks
op het educatieve systeem dat wij voor ogen hebben.

thema _ da adkr achtig leiderschap

Over het thema

Daadkrachtig leiderschap, doen wat je moet
doen en het liefst nog nét een beetje meer.
Durf, lef en moed om daadkrachtig te zijn
in een constant veranderende wereld. Maar
ook herkenning, erkenning en vertrouwen.
Ingrediënten die samen de uitdaging vormen
die we tijdens het AVS-congres op 17 maart
aanstaande een gezicht geven. Meer informatie
over het congresprogramma treft u in het
middenkatern van deze Kader Primair. In de
thema-artikelen nemen we u inhoudelijke alvast
mee in een aantal onderwerpen die ook tijdens
het congres een prominente plaats innemen.
Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van
een nieuw, toekomstbestendig onderwijs-
concept en hoe je van die droom werkelijk-
heid maakt. Of hoe je tot een frisse, maat-
schappelijke en breed gedragen koers van
je onderwijsorganisatie komt die inspeelt op
de veranderende samenleving. Een school-
bestuur in Amersfoort bepaalde de basis van
haar nieuwe visie en missie door met alle
medewerkers een dag op expeditie te gaan bij
werkgevers buiten het onderwijs. Maar ook:
hoe ga je als leidinggevende om met robots in
het onderwijs? Keynote Zachary Walker vertelt
nog meer over de toepassing van technologie
binnen de pedagogiek. En hoe je jezelf en
het team zover krijgt gebruik te maken van
de hedendaagse mogelijkheden. “Toen de
computers kwamen, wilde elke leraar er een in
z’n klaslokaal. Dan moet je nu niet zeggen: weg
met die mobieltjes.”

Uitdagend en interessant, net als het
programma van het 22e AVS-congres. Nog niet
ingeschreven? Ga dan snel naar www.avs.nl/
congres2017 en profiteer van de aantrekkelijke

vroegboekkorting tot en met 14 februari!
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o n d e r w i j s p i o n i e r s  b o u w e n  a a n  h u n  n i e u w e  s c h o o l

‘We hebben
het vertrouwen
weten te winnen’

Van leerlingen moeten 'kritisch denkende wereldburgers'
worden gemaakt en het onderwijs moet beter aansluiten
op de maatschappij. ‘Innovatief onderwijs voor denkende
doeners’, is de slogan geworden. De veelzijdige Britse
wiskundige Alan Turing (1912-1954) – grondlegger van de
informatica – is het boegbeeld van de school.
Bootsma vertelt dat ze verrast waren over hun uitverkie-
zing, omdat ze een vrij traditionele opvatting hebben over
goed onderwijs. “Leerkracht moeten optimaal ontwikkeld
worden, zodat zij leerlingen kunnen opstuwen. Hoe zorg

ik ervoor dat leraren eigenaarschap krijgen over hun
eigen ontwikkeling? Ze moeten weten wat ze doen: niet
alleen qua pedagogisch concept, maar ook wat inhoud
betreft. Leerkrachten kijken veel bij elkaar in de klas
en gaan met elkaar in gesprek. Ze hebben het over hun
eigen leer- en ontwikkelpunten. Als een leerkracht bij
een ander meekijkt, ziet hij de lijn van de leerstof. Zo
had ik collega’s van groep 3 en 4 aan elkaar gekoppeld
en zij zagen daarna veel meer hoe die jaren op elkaar
ingrijpen. Dat geeft grip op wat je doet. Ik heb net zelf

Martin Bootsma van de
Alan Turingschool, die begin

dit schooljaar haar deuren
opende.
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Jongensachtig leren Docent en pedagoog Kimo
Steenaart zit nog in de ontwikkelfase van haar schoolcon-
cept: een KIEM/vmbo-school gericht op de specifieke ont-
wikkelkenmerken en talenten van jongens. Ook zij kwam
als winnaar uit de bus. Ze is momenteel in gesprek met
verschillende partners over samenwerking. “Mijn ambi-
tie is gericht op 2018, dan moet mijn ideale school van
start gaan. Eentje waar een jongensachtige manier van
leren centraal staat, met veel ruimte voor bewegen en de
ondernemerszin die jongens vaak hebben.”
Vanuit haar eigen ervaring, waarin ze zag dat veel leer-
lingen al werden afgeschreven voordat ze goed en wel tot
bloei waren gekomen, begon ze te dromen over hoe het
anders kan. De reguliere klassikale lessen van luisteren,
stilzitten en aantekeningen maken doen veel leerlingen
tekort, vooral jongens die meestal beter leren door iets
mee te maken en die – vaker dan meisjes – bewegings-
vrijheid nodig hebben. Steenaart: “Dat wil niet zeggen
dat het een jongensschool wordt, integendeel, maar
uitgangspunt is wel dat wát we doen moet passen bij de
jongensachtige manier van leren en het tempo waarin
zij zich ontwikkelen. Dankzij nieuwe wetenschappelijke
inzichten weten we daar steeds meer over en dat gaan we
gebruiken om beter aan te sluiten bij leerlingen. Zo wordt
het een 9-tot-5 school, waar leerlingen óp school hun
voorbereiding en huiswerk voor de volgende dag afheb-
ben en daarna vrij zijn. Wij verlangen van jongens geen
planning, waarvan zij het maken gezien hun ontwikke-
ling nog niet of nauwelijks beheersen, maar we gaan het
ze wél leren.”

De transformatie van een idee naar een school is een las-
tig proces. “Hectisch”, noemt Steenaart, “want er spelen
veel factoren mee die moeten zorgen dat het concept
straks zo wordt uitgerold zoals ik het bedoeld heb. Daar
zit soms een behoorlijk spanningsveld in. Toch ben ik er
van overtuigd dat het gaat lukken, 2018 wordt mijn jaar.”

Wijde wereld Onderwijspionier nummer drie is te
vinden in Rotterdam: Nick Zuiddam is directeur van
een basisschool waar alles om de haven draait. “Ik ben
een schipperskind en blijf altijd een schipperskind. Ik
heb een onderwijskant, maar wil op mijn leerlingen
ook de zucht om de wijde wereld te leren kennen over-
brengen.” Hij heeft een ton subsidie ontvangen van
de gemeente in het kader van Citylab010 om het idee
van de HAVENschool in de praktijk te brengen. Het is
een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en
politiek. “De haven als wereld, een brede blik op een

een half uurtje bij twee klassen gezeten. Dan zit ik ach-
terin het lokaal, zet mijn Outlook aan en schrijf aan de
leerkracht wat mij opvalt aan de les, zowel positieve als
aandachtspunten. Als ik de klas uitloop, heeft hij mijn
email al. Het idee erachter is ook dat niet een groep van
de leerkracht is. Je bent geen eiland in de school. We zijn
allemaal verantwoordelijk voor alle kinderen.”

Aardschok Een ingrijpende onderwijsvernieuwing
inzetten gaat niet zomaar. Bootsma beaamt volmondig
dat daadkrachtig leiderschap onmisbaar is. “Ik ben als
teamleider verantwoordelijk voor de inhoud van ons
onderwijs. De visie is leidend en daar ben ik heel stu-
rend in. We hebben die visie langdurig besproken voor
we hem instuurden. Er staat een sterk theoretisch kader
en iedereen weet welke kant we op gaan. Leerkrachten
stellen zichzelf ook de vraag: past dit bij mij?” Het team
is overgenomen van De Pool en wordt met al deze ver-
nieuwingen en veranderingen geconfronteerd. “Sommige
leraren geven al twintig jaar op dezelfde manier les.
Wat ik heb geleerd: hoe je de dingen die je in je concept
hebt staan zo simpel mogelijk kunt implementeren in
je onderwijs, zonder dat dat leidt tot een aardschok
in je team. We hebben het vertrouwen weten te win-
nen. Leraren zijn enthousiast, staan in de goede leer-
stand. Slechts één leerkracht zag het niet zitten en is
vertrokken.”

De HAVENschool werk onder andere samen met het Scheepvaart &
Transportcollege. Dat maakt de haven zichtbaar in de school.

‘ h e t  i s  h e e l  i n t e n s i e f.  i k  b e n  e r
2 4 / 7  m e e  b e z i g ,  ‘s  n a c h t s  d e n k
i k  e r  n o g  o v e r  n a’
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fenomeen als de haven. Alles is er: handel, talen, verschil-
lende culturen, geschiedenis, maar ook bedrijfstakken als
zorg en ict. Grappig genoeg sloot mijn concept zonder dat
ik dat vooraf bewust had bedacht goed aan bij de ideeën
van Platform Onderwijs2032 door het toekomstgerichte
karakter en de verbinding met de samenleving. Het kan
in principe overal uitgevoerd worden. Kijk wat nodig
is in de regio. Bijvoorbeeld een VLIEGschoolconcept in
Amsterdam, een KENNISschool in Eindhoven...” (verge-
lijkbaar is het initiatief Klein Amsterdam, een andere
winanar van Onze Nieuwe School).
De school van Zuiddam organiseert excursies naar de
Rotterdamse haven, leerlingen lopen een bliksemstage
bij bedrijven die gelieerd zijn aan de haven. Van vmbo tot
en met de Erasmus Universiteit: de school werkt samen
met docenten van alle onderwijsniveaus. Zij komen langs
om lessen te geven samen met de eigen leerkrachten. “De
kinderen vinden het super, de ouders ook. Iedere gastdo-
cent geeft les vanuit zijn eigen kennis en expertise. De

beroepen van vandaag zijn niet de beroepen van de toe-
komst. Het gaat veel meer om skills, om talentontwikke-
ling, doorlopende leerlijnen en loopbaanleren, van 2 tot
en met 23 jaar.”

Zonder slag of stoot gaat de invoering van het havencon-
cept niet. Zuiddam: “Weerstand is er zeker ook. Sommige
teamleden denken: komt er weer iets bij. Wat we vragen
is ook behoorlijk ingrijpend. We willen dat onze leer-
krachten op een andere manier lesgeven: meer begelei-
dend en coachend.” Het team heeft workshops gevolgd
(talentontwikkeling, ontdekkend ontwerpend leren),
bracht samen een dag door in – hoe kan het ook anders
– de haven en in de groepen 1 en 2 is coöperatief leren
ingevoerd. “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit haven-
concept lang vooruit kunnen.”
Het is ze alledrie niet in de koude kleren gaan zitten,
een school uit de grond stampen. Zuiddam: “Je moet
accepteren dat overleggen veel tijd kost, dat je veel meer
uren draait dan die veertig per week. Ik wil echt dat deze
school vooruit gaat.” Bootsma: “Het team van de Alan
Turingschool heeft de hele kerstvakantie keihard doorge-
werkt. Er is een professionele marketingcampagne opge-
zet met flyers, filmpjes en een restyling van de website
om ouders en leerlingen te verleiden naar ons te komen.”
Kimo Steenaart: “Het is heel intensief. Ik ben er 24/7 mee
bezig, ‘s nachts denk ik er nog over na.” _

Meer weten?
www.onzenieuweschool.nl

www.askoscholen.nl/scholen/alanturingschool

http://kiemonderwijs.nl

http://onderwijs010.nl/toegekende-initiatieven-

onderwijslab010 (HAVENschool)

thema _ da adkr achtig leiderschap

Schoolleider Nick Zuiddam: “Ik ben ervan overtuigd dat we met het
havenconcept lang vooruit kunnen.”

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

Meer over nieuwe onderwijsconcepten op het AVS-congres 2017

Tijdens het AVS-congres op 17 maart aanstaande is nog veel meer te horen over toekomstgerichte

onderwijsconcepten en schoolbeleid. Zoals de plenaire sessie ‘Snellere paarden of 21e eeuws leren

organiseren’ van Erno Mijland (nr. 2), workshop 18 over ‘2032: hoe maak je er onderwijs van?’,

workshop 21 ‘Routeplanner op weg naar 2032’, workshop 26 ‘Leren in de 21e eeuw’ of workshop 27

over ‘21e eeuwse vaardigheden op weg naar Onderwijs2032’.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017. Vroegboekkorting tot en met 14 februari!
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l er en  va n  o rg a ni s at ie s  b u i t en  h e t  o n d erw i j s

Voor de gezamenlijke nieuwe koersbepaling

namen medewerkers van Stichting KPOA in

Amersfoort een kijkje in de keuken bij organisaties

buiten het onderwijs onder de noemer ‘KPOA

On Wheels’. Wat kunnen wij voor ons onderwijs

leren van hun omgang met maatschappelijke

vraagstukken, was de vraag. Het vormde de

opmaat voor een nieuwe missie en visie in 2018,

die inspeelt op de veranderende samenleving.

tekst jaan van aken

Op maatschappelijke expeditie

thema _ da adkr achtig leiderschap

Rode stoelen, een oplopende tribune en een podium; soft-
warebedrijf Afas heeft een eigen theater dat begin novem-
ber 2016 gevuld is met vijftig KPOA-medewerkers. Op het
podium houdt directeur customer operations Herman
Zondag een vurig pleidooi voor digitalisering. “Als je niet
innoveert door te digitaliseren, ga je failliet. Ik ben onder
de indruk van de stapels papier die je op scholen aantreft.
Hoe lang wil je dat nog volhouden? De manier waarop het
onderwijs met technologie omgaat, is bepalend voor het
toekomstige succes”, houdt Zondag de leerkrachten en
schoolleiders voor.
Cécile van de Riet, schoolleider van kbs Kameleon, denkt
dat Zondag daar ‘heel erg gelijk in heeft’. “Het is alleen wel
een proces dat tijd nodig heeft in de hoofden van team-
leden.” Binnen haar team lopen de digitale vaardigheden
uiteen. “Leerkrachten mogen daarom elke cursus volgen
om hun digitale vaardigheden te verhogen.” Ze gebruiken
computers, laptops en digiborden vooral voor ondersteu-
ning in lessen, bij werkstukken en automatiseren.

voor nieuwe koers

Foto’s: KPOA
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l er en  va n  o rg a ni s at ie s  b u i t en  h e t  o n d erw i j s

Op maatschappelijke expeditie

>

De School op de Berg is wat verder, vertelt adjunct-direc-
teur Cécile Tulen. “We doen in groep 6 en de Plusklas
een pilot met de Predia Go!, een mini-laptop met touchs-
creen. Leerlingen werken er individueel mee voor reke-
nen en zaakvakken. Het past bij onze populatie en leeft
binnen het team.”

Raakvlakken Afas was een van de bestemmingen
van KPOA On Wheels. Alle medewerkers van de zeven-
tien scholen van Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Amersfoort (KPOA) bezochten 25 organisaties buiten
het onderwijs, waaronder de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij (KNRM), de Politieacademie en
voetbalclub AZ. Het doel was ontdekken wat ze voor
het onderwijs op hun scholen konden leren van deze
organisaties. “De raakvlakken zijn vaak groter dan mede-
werkers van tevoren dachten”, merkt Brigitte Visser,
directeur van het bestuursbureau van KPOA. “De KNRM
benadrukte dat een reddingsoperatie alleen kan slagen
door als één team te opereren. In het onderwijs kunnen
we nog meer en beter samenwerken om de problemen
van leerlingen op te lossen”, zegt Visser. Afas zegt tegen
zijn medewerkers: jij maakt het verschil. Winfried

Roelofs, voorzitter van het College van Bestuur van
KPOA: “Kijk als leerkracht niet alleen naar wat een leer-
ling niet goed doet, maar durf ook tegen hem te zeggen:
jij maakt het verschil. Daar komt ook het uitgangspunt
‘wij geloven in jou’ van onze nieuwe visie vandaan.” Bij
voetbalclub AZ stond sport en bewegen centraal.

Schrikbarend Aanleiding voor KPOA On Wheels is dat
er veel maatschappelijke invloeden de school inkomen.
“Diversiteit, Passend onderwijs, populisme en mondige
burgers bijvoorbeeld”, somt Roelofs op. “Door veranderin-
gen in de jeugdzorg zien we een schrikbarende toename
van kind- en gezinsproblematiek. Door Passend onder-
wijs blijft 98 procent van de kinderen in het reguliere
onderwijs; van zwak tot hoogbegaafd, inclusief sociale
omgeving. Soms is de school nog het enige anker en de
plek waar alle frustraties van ouders naar buiten komen.
Daar moet je als leerkracht mee kunnen omgaan én
onderwijs bieden aan de verschillende niveaus.” Daarbij
kunnen leerkrachten leren van bijvoorbeeld de politie.
“Op de Politieacademie leer je omgaan met soms agres-
sieve verdachten tijdens een verhoor. Dat kom je bij ouders
ook tegen. Een leerkracht moet zijn grenzen bepalen ten
opzichte van ouders, want als professional moet je ook bij
hoogoplopende emoties met complexe situaties kunnen
omgaan”, vindt Roelofs.

Transparant Bij Afas wilden de KPOA-medewerkers
leren van digitalisering en transparantie. Bij het software-
bedrijf is alles voor iedereen zichtbaar. “Iedereen kan de cij-
fers van verkopers, programmeurs en docenten van de Afas
Academy zien. De meeste docenten krijgen gemiddeld een
8 of 9, sommigen een 7 en dan zeggen we dat hij beter kan
stoppen. In dit bedrijf gaan de mensen die matig presteren
weg of iets anders doen.
Hoe gaat dat met leerkrachten?” De KPOA-medewerkers in
koor: “Die blijven gewoon.” Zondag reageert verbaasd: “Je
wilt de beste school van de wereld worden en laat matige
leerkrachten gewoon zitten?” Schoolleider Van de Riet
nuanceert dat na afloop. “Als er uit de gesprekkencyclus
een onvoldoende komt, krijgt een leerkracht de tijd om
zich te verbeteren. Lukt dat niet voldoende, dan krijgt
iemand begeleiding om een andere baan te vinden”, legt
ze uit.

Afas
Software
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De transparantie van Afas gaat voor het onderwijs te
ver, merkten Van de Riet en ook adjunct Tulen. “Cito-
resultaten van individuele kinderen voor iedereen zicht-
baar ophangen, vonden teamleden eveneens veel te ver
gaan. Wel stellen we doelen vast en bespreken resultaten
binnen het team, maar we zijn wat zachter in de afreke-
ning dan Afas.” Tulen vult aan: “Een dip kan meerdere
oorzaken hebben en een leerling kan in de leerstof achter-
blijven, maar als mens enorm gegroeid zijn.”
Een andere bestemming van KPOA On Wheels was het
Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Wageningen.
“Ons doel is leerlingen voor de wetenschap te enthousi-
asmeren en vertrouwd te maken met wetenschappelijk
onderzoek en onderzoekend leren”, vertelt Margriet van
Vianen van het knooppunt. Daartoe bieden ze onder meer
lespakketten, een Kinderuniversiteit en kan een weten-
schapper een les op school verzorgen. En er is de webapp
die kinderen begeleidt bij het opzetten, uitvoeren en pre-
senteren van een onderzoek. Adjunct-directeur Tulen van
de School op de Berg is aanwezig omdat ze hun leerlingen
meer wetenschap en techniek vanuit onderzoekend leren
willen aanbieden. “We hebben al wekelijks een technie-
konderdeel en ook de Plusklas gebruikt techniek. Dat
willen we verder uitbreiden en structureren. Ik ga leer-
krachten enthousiasmeren hiermee aan de slag te gaan.”

Zelfbewuste professionals Half december, als
de houtblokken buiten in de vuurkorf knapperen en de
KPOA-collega’s binnen met een hapje en drankje bij de
kerstmarkt bijpraten, kunnen ze de voorlopige visie en mis-
sie van hun stichting en de bijbehorende films bekijken en
becommentariëren. Kernwoorden van de visie zijn: verbin-
ding, vertrouwen en vakmanschap. Oftewel: ‘Wij geloven
in jou! Goed onderwijs start vanuit een goede relatie = ver-
binding. Goed onderwijs biedt ruimte = vertrouwen. Goed
onderwijs vereist vakmanschap.’ De kernzin van de missie
luidt: ‘Binnen KPOA-scholen garanderen wij een brede ont-
wikkeling van kinderen in al hun diversiteit.’ Uiteraard is
deze koers nader uitgewerkt.
Welke rol speelden de ervaringen met maatschappelijke
vraagstukken bij de organisaties buiten het onderwijs in de
koersbepaling? CvB-voorzitter Roelofs: “Veel vraagstukken
hebben met leiderschap van leerkrachten en schoolleiders
te maken. Als kinderen eigenaar zijn van hun eigen leer-
proces zal iedereen binnen de school moeten leren omgaan
met de onzekerheid of ze nog wel leren wat ze moeten
leren.” De les van andere organisaties is dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid pakt en leiderschap toont.
“Frontwerkers bij de politie, KNRM en in de zorg vertelden:
je bent professional en je moet in jezelf geloven, anders
werkt het niet. Leerkrachten kunnen zich meer emanci-
peren en zelfbewuster worden; zij zijn de professional en
weten wat nodig is. Vandaar dat vakmanschap en de per-
soonlijke ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders
speerpunten zijn.” Dat betekent ook dat scholen en school-
leiders keuzes durven maken. “Bij mijn aantreden in juli
2015 stonden in sommige schoolplannen 110 doelen voor
vier jaar. Mijn vraag was: welke focus ga je aanbrengen?

Weten-
schaps-

knooppunt

‘ f r o n t w e r k e r s  b i j  d e  p o l i t i e ,
k n r m e n  i n  d e  z o r g  v e r t e l d e n :
j e b e n t  p r o f e s s i o n a l  e n  j e
m o e t i n j e z e l f  g e lo v e n ,  a n d e r s
w e r k t  h e t  n i e t ’

AZ

Politie-
academie
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Meer over koersbepaling in een
veranderende samenleving op het
AVS-congres 2017

Tijdens het AVS-congres op 17 maart

aanstaande is er een plenaire sessie

(nr. 1) en een workshop (nr. 38) over

leidinggeven aan een ‘iedere-dag-

beter-cultuur’ waarin schoolleiders

en bedrijfs(team)leiders ingaan op

hun ervaringen daarmee en wat ze

van elkaar kunnen leren. Verder verzorgen de initiatiefnemers

van De Vitale School een plenaire sessie over ‘De samenleving

in de school’ (nr. 3). Ook interessant in dit kader zijn sessie

15 over ‘Toekomstbewust leiderschap – Leading Futures’,

workshop 23 ‘In dialoog over schoolontwikkeling’ en sessie 31

over ‘Leidinggeven met een growth mindset’.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017

Vroegboekkorting tot en met 14 februari!

thema _ da adkr achtig leiderschap

Durf te prioriteren en leg die keuzes uit aan het team
en de ouders. Voor sommigen was dat een eyeopener”,
merkte Roelofs.
“Binnen KPOA gaan we uit van gedeeld leiderschap bij
kinderen, leerkrachten en schoolleiders. Iedereen is
medeverantwoordelijk en kan de resultaten beïnvloe-
den. Wat zijn jouw sterke kanten en hoe kunnen we die
benutten? Dat is voor mij daadkrachtig leiderschap.”
In augustus 2018 moet de nieuwe koers van KPOA gereed
zijn. Roelofs kondigt aan: “Het wordt een richtinggevend
kompas op verschillende beleidsterreinen waar col-
lega’s invloed op hebben gehad. Nu gaan leerkrachten
en schoolleiders de missie en visie bespreken. Zij onder-
zoeken wat de nieuwe koers voor hun school betekent
en waar ze de focus leggen.” Schoolleiders Tulen en Van
de Riet en hun collega’s zijn tevreden over deze aanpak.
“Alle medewerkers krijgen de kans om inbreng te heb-
ben”, zegt van De Riet. “Dat maakt de aanpak voor de
nieuwe koers ook zo sterk”, reageert Tulen. “Ik merk dat
collega’s zich betrokken voelen omdat ze hun mening
kunnen geven. En je kunt er pas iets mee als je met zijn
allen het gevoel hebt: we staan er achter.” _

1000-21-6000-1959 AVS KP 16-17-06
1000-21-5000-1877 AVS KP 16-17-01

Kleur:
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-02-17   11:58
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De nieuwe, voor de herregistratie gecertificeerde leergang ‘Werken aan ondernemend leiderschap’

van het AVS Centrum Educatief Leiderschap start in september 2017. Schoolleiders leren onder andere

van leidinggevenden uit andere sectoren. Meer informatie volgt via www.avs.nl/cel/waol
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een  ro b ot  in  j e  t e a m

Robots zijn in opmars, ook in het onderwijs.

KBS De Vlieger in Zwolle heeft sinds kort robot

Joep in gebruik. “Hij is een verrijking, maar zal

de leerkracht nooit kunnen vervangen.”

tekst daniëlla van ’t erve

thema _ da adkr achtig leiderschap

“Wil je met mij lopen?”, vraagt Joep aan een
leerling van kbs De Vlieger in Zwolle. De
aanschaf van de robot past in het beleid van
het schoolbestuur, dat ict als speerpunt heeft
opgenomen in de strategienota.
Foto’s: Gerlinde Schrijver

‘Joepiedepoepie dat is goed!’

“Hoe vaak kan een bij steken?”, vraagt robot Joep, terwijl
hij relaxed op tafel zit met vier kleuters voor zich. “Ik weet
het”, roept Lieke en laat het A4-tje met daarop het cijfer
1 aan hem zien. “Joepiedepoepie, dat is goed!”, krijgt ze
te horen, waarna ze stralend weer gaat zitten. Joep is een
vriendelijk uitziende robot van bijna zestig centimeter
hoog. Hij kan spreken, plaatjes herkennen, lopen en zelfs
dansen. Sinds drie maanden is hij ‘aan het werk’ op kbs De
Vlieger in Zwolle: hij geeft les aan kleuters en laat zich pro-
grammeren door bovenbouwleerlingen.

Razendsnel Pabo de Kempel in Helmond en producent
de Rolf groep werkten drie jaar aan deze onderwijsrobot,
die sinds november 2016 voor het basisonderwijs beschik-
baar is (zie kader). Stichting Catent, het bestuur van kbs De
Vlieger en 33 andere basisscholen in de regio Zwolle, schaf-
te er meteen twee aan. “De ontwikkelingen in de techniek
gaan razendsnel”, verklaart CvB-voorzitter Cécile Servaes.
“Robots zijn in opmars, ze worden ingezet in de zorg en
industrie. Dat kinderen van jongs af aan met robots en het
programmeren ervan leren omgaan, is heel belangrijk.”
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“De robot is kwetsbaar, dus de jonge kinderen zul je goed
moeten blijven begeleiden. Ook moeten de leerlingen
de materialen op exact de juiste hoogte voor zijn ogen
houden, anders herkent hij het niet. Maar de robot is nog
volop in ontwikkeling en met onze feedback kunnen de
makers hem verder verbeteren.”

Paradepaardje Hoe je daadkrachtig leiding geeft aan
een robot? Jeanet Minks, directeur van kbs De Vlieger
moet er hartelijk om lachen. “Joep is en blijft een leer-
middel, hij zal de leerkracht nooit kunnen vervangen.
Een goed pedagogisch klimaat scheppen of instructie op
maat geven, kan hij niet. Maar hij kan wel de leerkracht
bij activiteiten ondersteunen. Het team bepaalt zelf wan-
neer Joep wordt ingezet.”
Ook hebben leerkrachten een grote stem in hun eigen
ontwikkeling. In professionele leergemeenschappen
(PLG’s) buigen ze zich over thema’s als gedrag of ict.
Daarin bepalen leerkrachten met elkaar hoe doelen uit
het schoolplan gerealiseerd kunnen worden, zoals welke
scholing of vernieuwing hiervoor nodig is. Zo ontwik-

kelen leerkrachten nu samen
met Hogeschool Windesheim
een leerlijn voor de robot.
“Leerkrachten krijgen de
ruimte om zich te ontwik-
kelen in vakgebieden die hun
interesse hebben”, vertelt
Minks. “Ik geniet ervan om te
zien hoe goed ze dit oppak-
ken. De robot wordt hierdoor
bovendien niet mijn parade-
paardje, waarvoor ik alleen
alle verantwoordelijkheid
draag.”

Leuk-factor Het team was
meteen enthousiast over de
inzet van een robot. Kbs De
Vlieger is een academische
opleidingsschool, waarin
het draait om opleiden,
innoveren en onderzoeken.
Bovendien profileert de
school zich met techniek.
“Natuurlijk is de ‘leuk-factor’
van een robot heel groot”,
legt Minks uit. “Maar dat dit
middel het onderwijs echt

verrijkt, gaf de doorslag voor het team.”
“Kan hij ook koffie voor de juf halen?” reageerden ouders
op de komst van Joep. “Ouders vonden het in het begin
heel bijzonder”, vervolgt de directeur. “Via foto’s en
berichten op het Klasbord, een afgeschermde internetpa-
gina, kunnen ze de ontwikkelingen volgen. Eigenlijk is
het inmiddels heel gewoon.” >

een  ro b ot  in  j e  t e a m

“Wil je met mij lopen?”, vraagt Joep aan een
leerling van kbs De Vlieger in Zwolle. De
aanschaf van de robot past in het beleid van
het schoolbestuur, dat ict als speerpunt heeft
opgenomen in de strategienota.
Foto’s: Gerlinde Schrijver

De kleinere Bee-bot kunnen de kinderen zelf aansturen,
en daarmee leren programmeren.

‘Joepiedepoepie dat is goed!’

De robots kosten 10.000 euro, inclusief training voor
leerkrachten. De aanschaf past in het beleid van het
schoolbestuur, dat ict als speerpunt heeft opgenomen in
de strategienota. “Natuurlijk heb ik eerst gevraagd of er
scholen zijn die interesse hebben in het werken ermee”,
vertelt Servaes. “Zes scholen die de robot graag wilden
inzetten, schreven hiervoor een projectplan. Daarvan
hebben we er twee uitgekozen: kbs De Vlieger en De
Geert Grote school. Zij zijn pioniers en zullen hun erva-
ringen delen. Van daaruit gaan we de robots inzetten op
onze andere scholen.”

Verlichtend “Nu weet je al heel veel over de bij”,
vervolgt Joep. “De imker lijkt op een astronaut. Zie jij de
imker al?” Brett houdt een plaatje voor zijn ogen. “Laat me
het nog eens zien”, vraagt Joep. “Nee, jammer, dat is niet
goed.” En terwijl Joep opnieuw vertelt over de imker, kijkt
Brett goed naar de andere plaatjes. Als hij de juiste laat
zien reageert Joep: “Jaaah, wat ben jij knap zeg!”
De eerste ervaringen zijn positief. “Het is de investering
zeker waard”, vindt Servaes van Stichting Catent.

“Kinderen zijn gemotiveerd om ermee aan de slag te
gaan, ze leren omgaan met nieuwe technologieën en
en passant 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken,
communiceren en programmeren. Bovendien kan het
verlichtend werken voor de leerkracht, omdat leerlingen
zelfstandig met de robot kunnen werken.”
Maar er zijn ook nog haken en ogen, benadrukt ze.
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“Wil je met mij lopen?”, vraagt Joep aan kleuter Yara.
Voorzichtig pakt ze zijn arm vast en samen lopen ze naar
het midden van de klas. Daar zakt Joep door zijn benen.
“O, zijn batterijen zijn op”, zegt juf Erna van der Sanden.
“Voordat hij kan dansen, moet hij even op de lader. Dat
is met tien minuten klaar hoor.”
“Kinderen vinden Joep fantastisch”, vertelt Van der
Sanden, terwijl ze de stekker inplugt. “Ik werk 36 jaar
in het onderwijs en sta altijd open voor iets nieuws. Met
robot Joep heb ik er een nieuw middel erbij. Voor een
goede woordenschat is herhaling bijvoorbeeld essentieel.
Hoe leuk is het om met het digibord, de iPad, spelen in
de kring en nu ook de robot te kunnen afwisselen bij het
oefenen van woordjes?”

Nog veel tijd
Het programmeren kost
alleen nog wel veel tijd,
vertelt de juf, ook al is
de software nog zo een-
voudig te bedienen via
een invulscherm. “Met
het zoeken van plaatjes
en het schrijven van
het script ben ik zo een
avond kwijt”, aldus Van
der Sanden. “Maar ik
verwacht dat het steeds
makkelijker gaat hoor, en
dat er vooral ook steeds
meer scripts van andere
scholen voorhanden zul-
len komen.” Ook hoopt
ze dat de robot in de
toekomst andere mate-
rialen dan plaatjes kan
registeren. “Plaatjes zijn
abstract, voor kinderen
is het heel belangrijk dat

het materiaal voelbaar is. Het zou mooi zijn als de robot
straks bijvoorbeeld echte kastanjes kan zien.”
Helemaal zelfstandig kunnen jonge kinderen er niet mee
werken. Dat is ook gevaarlijk, want ze zouden met hun
vingers bijvoorbeeld klem kunnen komen te zitten. Ook is
de robot zelf kwetsbaar, een van zijn vingers kan Joep al
niet meer buigen. Het levert wel grappige taferelen op als

z o r a ,  c h a r l i e ,  z e n o  o f  e d dy

De robot is hot in het onderwijs. Zo is

er Zora, bekend uit de zorg, waarmee

de VU experimenteert in het voortgezet

onderwijs. Charlie is de onderwijsrobot van

Hogeschool Fontys, waarmee bijvoorbeeld

docenten in spe een onderwijstoepassing

kunnen bedenken en deze leren program-

meren. En dan is er Zeno, een interactieve

robot die spraak herkent en emoties kan

laten zien. De Universiteit Twente onder-

zoekt met drie Europese universiteiten

de toepassing ervan voor kinderen. Wat

robots precies kunnen, is afhankelijk van

de programmering, wat vaak een ingewik-

kelde klus is. Met onderwijsrobot Eddy, de

Nano-robot van dezelfde Frans/Belgische

makelij als Zora en Charlie, denken hoge-

school de Kempel en partners hiervoor de

oplossing te hebben gevonden. Een een-

voudig te bedienen gebruikersomgeving

moet voor leraren en leerlingen de drempel

verlagen om de robot in te zetten. Vanaf

ieder apparaat kan de robot bestuurd wor-

den en op basis van de ervaringen zullen

er meer functies worden toegevoegd. De

ontwikkelaars noemen de robot zelf Eddy,

maar scholen geven er al snel hun eigen

naam aan, zoals Joep op kbs De Vlieger of

Robbie op de Geert Grote School in Zwolle.

Meer informatie:

www.eddydeonderwijsrobot.nl

www.avs.nl/artikelen/

eentabletkunjeopzijleggenmaar

eenrobotkijktjeaan

Joep geeft feedback op de antwoorden van leerlingen die zij hem geven via plaatjes.

‘ h e t  k a n  v e r l i c h t e n d  w e r k e n
vo o r  d e  l e e r k r a c h t ,  o m d at
l e e r l i n g e n  z e l f s ta n d i g  m e t  d e
r o b ot  k u n n e n  w e r k e n ’
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thema _ da adkr achtig leiderschap

Samen dansen op ‘Gangnam-style’

1000-21-6000-2689 AVS KP 16-17-06 Kleur:

   ALS IEDEREEN
       MEESPEELT…
   ...KUNNEN ZIJ
        OOK SPELEN!

JANTJE BETON LOTERIJ
50% VOOR DE SCHOOL EN 50% VOOR JANTJE BETON

BUITENSPELEN IS ESSENTIEEL VOOR EEN GEZONDE ONTWIKKELING

Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één 
keer per week vrij buitenspeelt? Daarom ondersteunt
Jantje Beton scholen om geld op te halen tijdens de 
Loterij voor buitenspelen tijdens en na schooltijd. In 
de afgelopen 20 jaar hebben duizenden scholen met de 
opbrengst hun buitenspeelmaterialen aangeschaft, 
speeltoestellen opgeknapt, het schoolreisje gefinancierd en 
extra voorzieningen op het plein aangebracht.

DOE MEE! AANMELDEN IS EENVOUDIG VIA WWW.JANTJEBETON.NL/LOTERIJ

Iedere basisschool kan deelnemen

ad_schooljournaal_165x120.indd  1 20-12-16   11:02
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-02-17   12:20
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kinderen hem even later tijdens het dansen op ‘Gangnam-
style’ letterlijk nadoen met één vinger omhoog. Luuk en
Lieke (beiden 5 jaar) vinden de robot ‘echt heel leuk’. “Hij
is heel slim, hij weet gewoon hoe die man heet die ik altijd
vergeet. Ja, imker”, zegt Luuk. “Maar dat is ook een heel
moeilijk woord”, meent Lieke. “Ik vind het leuk dat we
steeds andere dingen met hem kunnen doen, zoals dansen
of iets leren over de bij.” “Hij is soms ook net een klein
kindje”, vindt Luuk. “Hij kan ook grapjes maken, dan moe-
ten we allemaal lachen.” _

Meer over robots in het onderwijs op
het AVS-congres 2017

Tijdens het AVS-congres op 17 maart

aanstaande zal een schoolbestuur in

het amfitheater een praktijksessie

verzorgen over de meerwaarde van

onderwijsrobot Eddy voor eigentijds

en toekomstgericht leren.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017

Vroegboekkorting tot en met 14 februari!
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Directeur Astrid Keijzer
‘De Zilvermeeuw’ - Wieringerwerf

Directeur Yde Koopmans
’De Steven’- Franeker

‘Het systeem is een rijke
ontwikkeling, gericht op
de toekomst.’

‘We bouwen aan
de school van de
toekomst.’

(advertentie)

“Onze school is een Jenaplanschool, daardoor was de
overstap niet zo groot. Dit nieuwe systeem past eigenlijk
heel goed ‘over ons concept heen’. Het pedagogisch klimaat
van zelfstandigheid was er al. De twee concepten hebben
veel raakvlakken en overeenkomstige uitgangspunten. Wij
werken bijvoorbeeld al met stamgroepen en ook met een
individueel rooster met ruimte voor cursussen.

Bij de eerste presentatie aan het team en ouderbestuur zag je
meteen enthousiasme ontstaan. Alle leraren gingen eigenlijk
meteen mee. Ze vonden het een leuke uitdaging, al vond een
oudere leerkracht, die zich weinig in de digitale wereld begeeft,
het een beetje eng. Maar ook hij is het avontuur niet uit de weg
gegaan. De meeste ouders vonden het allemaal prima.

De klassieke methode loslaten gaat bij ons niet op, want die
hanteerden we al niet. Dat maakt het allemaal een stuk
makkelijker. Het concept ontwikkelt zich steeds verder. Er
zijn een heleboel stappen gezet en we hebben nagedacht
over de juiste manier van keuzes maken. De ouderparticipatie
is nog ontwikkelpunt: het is de bedoeling dat ook zij workshops
gaan geven.

De kinderen vinden het leuk dat ze mogen kiezen uit work-
shops. De Cito-toets blijven ze gewoon doen. Voor kindjes
met ADHD of dyslexie is O4NT geweldig, want veel stof is au-
ditief en/of visueel. We hebben een jongetje dat eigenlijk naar
speciaal onderwijs had gemoeten, die nu gewoon kan blijven.

Het mooiste aan het concept vind ik het Inzetten op
eigenaarschap van de kinderen: leren kiezen en iets te
kiezen hebben. Het is alleen nog een beetje zoeken naar hoe
je dat afbakent. De digitale programma’s nemen zo veel
werk uit handen: ellenlange surfsessies en mapjes met
materiaal aanmaken is niet meer nodig. Je ziet kinderen
betrokken zijn. Die iPad is dus niet bedoeld om de hele dag
te gebruiken, maar het zorgt voor efficiëntie en geeft zo
ruimte voor andere dingen.

Ik krijg ook altijd jeuk van onderzoeken over het gevaar van
beeldscherm gebruik. Je moet gewoon de juiste balans vinden
en wij kunnen dat. We leren kinderen bijvoorbeeld ook
wat je wel en niet op Facebook moet zetten, en dat je niet
zomaar een foto van iemand mag maken.

Er is heel wat ophef (geweest) over het commerciële aspect
van de Steve Jobs-methode. Dat vind ik onterecht, want
ontwikkeling kost altijd geld. Eerlijk is eerlijk: voor een
dubbeltje op de eerste rang zitten kan nu eenmaal niet. Het
systeem is een rijke ontwikkeling, gericht op de toekomst.”

“Twee scholen moesten fuseren tot één. De vraag in dit
proces rees: wat wil het team? Wat is belangrijk? En het
antwoord paste eigenlijk naadloos bij het O4NT / Steve
JobsSchool-concept. Het kind moet centraal staan: het moet
op individueel niveau aan zijn trekken komen, met creatieve
vakken en betrokkenheid van ouders.

Een bezoek aan De Ontplooiing in Amsterdam trok het leraren-
team over de streep. We ontdekten dat we ontzettend veel leuks
en nuttigs kunnen doen met de ruimtes van het gebouw, wat de
renovatie ook een stuk makkelijker maakt.

Ouders maken het proces van dichtbij mee en zien zelf ook
de rust die ontstaat op school. Het is belangrijk om deze
omslag gestructureerd aan te pakken, met de juiste begelei-
ding. Je merkt ook dat steeds meer nieuwe ouders interesse
tonen in de school.

Wat betreft de leraren gaat het ook redelijk soepel. De ene
is enthousiaste dan de ander. Maar in principe steken we
gewoon het huidige systeem in een nieuw jasje.

De maatschappij beweegt steeds sneller, maar in het on-
derwijs zie je dat niet terug. En dat kan nu wel. De kracht ligt
hem denk ik de software en de interactiviteit.

Wat ik ook geweldig vind: voor kinderen met dyslexie of
ADHD is deze aanpak ideaal.

We zijn tevreden over de samenwerking met de centrale
organisatie. Vanaf het begin zijn ze betrokken geweest en is
er meegedacht. Als zij er niet waren geweest, waren we in een
heleboel valkuilen gestapt. We kunnen zelf leuk mee ontwikke-
len en ons eigen sausje over het systeem heen gooien. En wat
betreft de bijbehorende kosten: een nieuwe methode kost nu
eenmaal geld.

Ik ben heel trots op de school en op het feit dat we dit kun-
nen doen. We bouwen aan de school van de toekomst!”

“Lodijke is een school met 750 leerlingen. We gaven tot nu
toe klassikaal les aan 25 á 30 kinderen tegelijk, en uit
gesprekken met leerkrachten bleek dat dit systeem gewoonweg
niet meer werkt. Die conclusie verbaasde me niets, want ik
roep al jaren dat wij met het huidige methode de eindeloze
mogelijkheden van ICT verkeerd gebruiken. Na een lezing
van De Hond op een congres dacht ik: als het echt klopt wat
deze man zegt, zou dit zomaar een oplossing kunnen zijn.
Na bezoekjes op basisschool de Vierambacht in Rotterdam
en later met mijn managementteam bij De Ontplooiiing in
Amsterdam, was ik om. Dit moest het worden!

De reacties van leraren en ouders was erg wisselend. Als
je een 60-koppig lerarenteam hebt, is het een stuk lastiger
om iedereen mee te krijgen dan bij een kleine groep.
Aanvankelijk zette zeker de helft vraagtekens bij het concept,
maar na een heleboel gesprekken hebben we nu ongeveer
70 procent mee.

We zijn met deze aanpak begonnen bij de twee hoogbegaaf-
denklassen met 60 leerlingen die we hebben. Dus het wordt
zichtbaar op onze school en dat helpt ook. Hun vaders en
moeders zijn lyrisch en we hopen dat dit ook zal gaan gelden
voor de ‘reguliere’ ouders.

Ik hoorde laatst een mooie metafoor voor het Steve
Jobs-concept: we hebben de buitenmuren van een huis
ingekocht. Zelfs de inrichting is er al, maar de meubels
kunnen nog alle kanten op worden verschoven. Er staan
trainingen voor het team gepland en de apps en tablets
moeten worden ingekocht. Die devices kosten een klap geld,
maar andere huidige kosten kun je weer schrappen. Dus we
zijn niet meer kwijt dan voorheen.

Het sterkste aspect van het concept vind ik het personaliseren
van het schoolsysteem, wat trouwens niet hetzelfde is als
individualisatie. Dat is een misvatting die ik nog erg vaak
hoor. De pedagogische driehoek ouder-kind-school vind ik
erg sterk, want ouders worden veel meer betrokken bij de
educatie van hun kind. Ook van de manier waarop techniek
wordt ingezet word ik blij. In de plusklassen wordt de iPad
eigenlijk maar beperkt gebruikt, in groepen 6, 7 en 8 zal dat
zo’n beetje anderhalf uur per dag zijn.

Het is best een uitdaging om alle planningen soepel te laten
verlopen, maar het gaat erom dat de kinderen krijgen wat ze
nodig hebben. En dat krijgen ze!”

Directeur Ivo Buijsen
“Lodijke” – Bergen op Zoom

‘Kinderen hebben weer
de regie over hun eigen
leergeluk.’

Schoolleiders
over hun
ervaringen met
O4NT / Steve
JobsSchool.

Via sCoolSuite BV, delen O4NT/Steve
Jobsscholen het schoolmodel, de
praktijkervaring en de software om
gepersonaliseerd leren met behulp
van ICT, succesvol op basisscholen in
praktijk te brengen.

Als u zelf wilt ervaren hoe we
gepersonaliseerd leren in praktijk
brengen, of een Steve Jobsschool wilt
bezoeken, neem dan contact met ons
op via 020 - 223 02 48 of e-mail:
info@sCoolSuite.com.

– Advertorial – – Advertorial –
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Directeur Astrid Keijzer
‘De Zilvermeeuw’ - Wieringerwerf

Directeur Yde Koopmans
’De Steven’- Franeker

‘Het systeem is een rijke
ontwikkeling, gericht op
de toekomst.’

‘We bouwen aan
de school van de
toekomst.’

(advertentie)

“Onze school is een Jenaplanschool, daardoor was de
overstap niet zo groot. Dit nieuwe systeem past eigenlijk
heel goed ‘over ons concept heen’. Het pedagogisch klimaat
van zelfstandigheid was er al. De twee concepten hebben
veel raakvlakken en overeenkomstige uitgangspunten. Wij
werken bijvoorbeeld al met stamgroepen en ook met een
individueel rooster met ruimte voor cursussen.

Bij de eerste presentatie aan het team en ouderbestuur zag je
meteen enthousiasme ontstaan. Alle leraren gingen eigenlijk
meteen mee. Ze vonden het een leuke uitdaging, al vond een
oudere leerkracht, die zich weinig in de digitale wereld begeeft,
het een beetje eng. Maar ook hij is het avontuur niet uit de weg
gegaan. De meeste ouders vonden het allemaal prima.

De klassieke methode loslaten gaat bij ons niet op, want die
hanteerden we al niet. Dat maakt het allemaal een stuk
makkelijker. Het concept ontwikkelt zich steeds verder. Er
zijn een heleboel stappen gezet en we hebben nagedacht
over de juiste manier van keuzes maken. De ouderparticipatie
is nog ontwikkelpunt: het is de bedoeling dat ook zij workshops
gaan geven.

De kinderen vinden het leuk dat ze mogen kiezen uit work-
shops. De Cito-toets blijven ze gewoon doen. Voor kindjes
met ADHD of dyslexie is O4NT geweldig, want veel stof is au-
ditief en/of visueel. We hebben een jongetje dat eigenlijk naar
speciaal onderwijs had gemoeten, die nu gewoon kan blijven.

Het mooiste aan het concept vind ik het Inzetten op
eigenaarschap van de kinderen: leren kiezen en iets te
kiezen hebben. Het is alleen nog een beetje zoeken naar hoe
je dat afbakent. De digitale programma’s nemen zo veel
werk uit handen: ellenlange surfsessies en mapjes met
materiaal aanmaken is niet meer nodig. Je ziet kinderen
betrokken zijn. Die iPad is dus niet bedoeld om de hele dag
te gebruiken, maar het zorgt voor efficiëntie en geeft zo
ruimte voor andere dingen.

Ik krijg ook altijd jeuk van onderzoeken over het gevaar van
beeldscherm gebruik. Je moet gewoon de juiste balans vinden
en wij kunnen dat. We leren kinderen bijvoorbeeld ook
wat je wel en niet op Facebook moet zetten, en dat je niet
zomaar een foto van iemand mag maken.

Er is heel wat ophef (geweest) over het commerciële aspect
van de Steve Jobs-methode. Dat vind ik onterecht, want
ontwikkeling kost altijd geld. Eerlijk is eerlijk: voor een
dubbeltje op de eerste rang zitten kan nu eenmaal niet. Het
systeem is een rijke ontwikkeling, gericht op de toekomst.”

“Twee scholen moesten fuseren tot één. De vraag in dit
proces rees: wat wil het team? Wat is belangrijk? En het
antwoord paste eigenlijk naadloos bij het O4NT / Steve
JobsSchool-concept. Het kind moet centraal staan: het moet
op individueel niveau aan zijn trekken komen, met creatieve
vakken en betrokkenheid van ouders.

Een bezoek aan De Ontplooiing in Amsterdam trok het leraren-
team over de streep. We ontdekten dat we ontzettend veel leuks
en nuttigs kunnen doen met de ruimtes van het gebouw, wat de
renovatie ook een stuk makkelijker maakt.

Ouders maken het proces van dichtbij mee en zien zelf ook
de rust die ontstaat op school. Het is belangrijk om deze
omslag gestructureerd aan te pakken, met de juiste begelei-
ding. Je merkt ook dat steeds meer nieuwe ouders interesse
tonen in de school.

Wat betreft de leraren gaat het ook redelijk soepel. De ene
is enthousiaste dan de ander. Maar in principe steken we
gewoon het huidige systeem in een nieuw jasje.

De maatschappij beweegt steeds sneller, maar in het on-
derwijs zie je dat niet terug. En dat kan nu wel. De kracht ligt
hem denk ik de software en de interactiviteit.

Wat ik ook geweldig vind: voor kinderen met dyslexie of
ADHD is deze aanpak ideaal.

We zijn tevreden over de samenwerking met de centrale
organisatie. Vanaf het begin zijn ze betrokken geweest en is
er meegedacht. Als zij er niet waren geweest, waren we in een
heleboel valkuilen gestapt. We kunnen zelf leuk mee ontwikke-
len en ons eigen sausje over het systeem heen gooien. En wat
betreft de bijbehorende kosten: een nieuwe methode kost nu
eenmaal geld.

Ik ben heel trots op de school en op het feit dat we dit kun-
nen doen. We bouwen aan de school van de toekomst!”

“Lodijke is een school met 750 leerlingen. We gaven tot nu
toe klassikaal les aan 25 á 30 kinderen tegelijk, en uit
gesprekken met leerkrachten bleek dat dit systeem gewoonweg
niet meer werkt. Die conclusie verbaasde me niets, want ik
roep al jaren dat wij met het huidige methode de eindeloze
mogelijkheden van ICT verkeerd gebruiken. Na een lezing
van De Hond op een congres dacht ik: als het echt klopt wat
deze man zegt, zou dit zomaar een oplossing kunnen zijn.
Na bezoekjes op basisschool de Vierambacht in Rotterdam
en later met mijn managementteam bij De Ontplooiiing in
Amsterdam, was ik om. Dit moest het worden!

De reacties van leraren en ouders was erg wisselend. Als
je een 60-koppig lerarenteam hebt, is het een stuk lastiger
om iedereen mee te krijgen dan bij een kleine groep.
Aanvankelijk zette zeker de helft vraagtekens bij het concept,
maar na een heleboel gesprekken hebben we nu ongeveer
70 procent mee.

We zijn met deze aanpak begonnen bij de twee hoogbegaaf-
denklassen met 60 leerlingen die we hebben. Dus het wordt
zichtbaar op onze school en dat helpt ook. Hun vaders en
moeders zijn lyrisch en we hopen dat dit ook zal gaan gelden
voor de ‘reguliere’ ouders.

Ik hoorde laatst een mooie metafoor voor het Steve
Jobs-concept: we hebben de buitenmuren van een huis
ingekocht. Zelfs de inrichting is er al, maar de meubels
kunnen nog alle kanten op worden verschoven. Er staan
trainingen voor het team gepland en de apps en tablets
moeten worden ingekocht. Die devices kosten een klap geld,
maar andere huidige kosten kun je weer schrappen. Dus we
zijn niet meer kwijt dan voorheen.

Het sterkste aspect van het concept vind ik het personaliseren
van het schoolsysteem, wat trouwens niet hetzelfde is als
individualisatie. Dat is een misvatting die ik nog erg vaak
hoor. De pedagogische driehoek ouder-kind-school vind ik
erg sterk, want ouders worden veel meer betrokken bij de
educatie van hun kind. Ook van de manier waarop techniek
wordt ingezet word ik blij. In de plusklassen wordt de iPad
eigenlijk maar beperkt gebruikt, in groepen 6, 7 en 8 zal dat
zo’n beetje anderhalf uur per dag zijn.

Het is best een uitdaging om alle planningen soepel te laten
verlopen, maar het gaat erom dat de kinderen krijgen wat ze
nodig hebben. En dat krijgen ze!”

Directeur Ivo Buijsen
“Lodijke” – Bergen op Zoom

‘Kinderen hebben weer
de regie over hun eigen
leergeluk.’

Schoolleiders
over hun
ervaringen met
O4NT / Steve
JobsSchool.

Via sCoolSuite BV, delen O4NT/Steve
Jobsscholen het schoolmodel, de
praktijkervaring en de software om
gepersonaliseerd leren met behulp
van ICT, succesvol op basisscholen in
praktijk te brengen.

Als u zelf wilt ervaren hoe we
gepersonaliseerd leren in praktijk
brengen, of een Steve Jobsschool wilt
bezoeken, neem dan contact met ons
op via 020 - 223 02 48 of e-mail:
info@sCoolSuite.com.

– Advertorial – – Advertorial –
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging

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

maand in Zo kan het ook!: Kindcentrum Puur Sang in Mierlo kiest bewust

voor combinatie- in plaats van parallelklassen en zet in op gepersonaliseerd

leren om 21e eeuwse vaardigheden een impuls te geven. Een softwarepakket

ondersteunt de aanpak. tekst susan de boer

“Gepersonaliseerd leren is een manier om

aan te sluiten bij de ontwikkeling van het

kind”, vertelt Jos van de Voort, directeur van

Kindcentrum Puur Sang. “Maar het is enorm

tijdrovend om per kind bij te houden waar

het zich bevindt op de leerlijn. Met speciale

software kunnen we de ontwikkeling van

kinderen volgen en het onderwijs op basis

van daarvan verder organiseren. Sinds

september werken we in de kleutergroepen

met Gynzy iPads, vanaf februari ook in de

andere groepen.” Puur Sang is een van de

twintig pilotscholen die dit schooljaar mee-

doen met de ontwikkeling van het systeem

(Gynzy werkt samen met ParnasSys).

Een belangrijke aanleiding om gepersonali-

seerd leren in te voeren, is dat het bestuur

van Puur Sang het lesgeven in 21e eeuwse

vaardigheden een impuls wil geven. Een

manier om dat te doen is om alle kinderen

in een combinatieklas te plaatsen. “Het

beeld van combinatieklassen is negatief ”,

zegt Van de Voort. “Maar in een klas met

verschillende niveaus kun je 21e eeuwse

vaardigheden zoals creativiteit, oplos-

singsgerichtheid en samenwerken juist

goed aanleren. Het aanbod is breder en je

kunt kinderen aan elkaar koppelen. Daarom

hebben we van alle groepen combinatieklas-

sen gemaakt, terwijl dat getalsmatig niet

nodig is en we ook parallelklassen hadden

kunnen maken. We leren kinderen manieren

om zelf antwoorden te zoeken op vragen

als de leerkracht niet beschikbaar is. Het

team heeft zich verder geprofessionaliseerd

in lesgeven in combinatieklassen en het

houden van overzicht wanneer verschillende

individuele leerlijnen worden gevolgd.”

Gynzy iPads wordt ingezet bij rekenen

en spelling. De leerlingen krijgen net als

voorheen instructie van de leerkracht op

basis van de methode. “Daarna verwerken

ze de lesstof op de iPad”, vertelt Lynette

Dijkman, leerkracht van groep 3/4 en

innovatiecoördinator. “Na het maken van

elke opgave krijgen ze meteen feedback.

De leerkrachten zien direct de resultaten

op hun eigen iPad, dus weten in hoeverre

de instructie is geland en welke kinderen

extra hulp nodig hebben.” Vervolgens gaan

de leerlingen aan het werk met zogenoemde

‘werelden’, waarbij ze steeds een hoger

niveau bereiken. Dijkman: “Omdat de

leerkracht de prestaties op de eigen iPad

volgt, kun je de instructie afstemmen op het

gemiddelde niveau van de klas en op voor-

hand per les bepalen welke kinderen ver-

lengde instructie krijgen. De lesstof wordt

automatisch aangepast aan het niveau van

het kind. We hoeven niet zelf op zoek naar

opdrachten op maat, waardoor we meer

tijd overhouden voor goede lesvoorberei-

dingen en begeleiding.” De software is in

ontwikkeling, dus er loopt wel eens iets vast

of een opdracht sluit niet goed aan bij de

methode. Dijkman: “Maar we kunnen altijd

ondersteuning krijgen van de leverancier.”

Zowel leerkrachten als leerlingen zijn

enthousiast over het systeem. Doordat leer-

lingen zelfstandig aan het werk kunnen op

de iPads met rekenen en spellen, is er meer

ruimte voor extra instructie en andere werk-

vormen bij andere vakken. En kunnen leer-

lingen onafhankelijk van de leerkracht zijn,

handig in combinatieklassen. Dijkman: “Het

neemt de leerkrachten ook administratief

werk uit handen en veel kinderen spreekt

het werken op een iPad meer aan dan een

werkboek. Ook krijgen ze zicht op de leerlijn

en worden ze meer eigenaar van hun eigen

leerproces. Het is wel belangrijk dat je

als school eerst een visie op onderwijs

hebt die los staat van ict-oplossingen. De

discussie moet gaan over het waarom van

het onderwijs, niet over het hoe.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

gepersonaliseerd leren in
combinatieklas stimuleert
21e eeuwse vaardigheden

Door gepersonaliseerd leren krijgen leerlingen
van kindcentrum Puur Sang zicht op de leerlijn
en worden ze meer eigenaar van hun eigen
leerproces.
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Daadkrachtig leiderschap
Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032, dat staat
centraal op het 22e AVS-congres. In een groot aantal
workshops en sessies belichten we dit hoofdthema, dat
ingedeeld is in vier subthema’s: Persoonlijk leiderschap,
Onderwijsconcepten en schoolbeleid, De samenleving
in de school en Morgen in de school. Vanwege grote
belangstelling zijn er ook dit jaar weer korte praktijk-
sessies in het Amfitheater. Al veel AVS-leden hebben
zich aangemeld, komt u ook?

Keynote sprekers
De inleider van dit AVS-congres is de

Belgische organisatiedeskundige en best-

sellerauteur Jef Staes. Hoe komt het dat

organisaties niet snel genoeg leren en

innoveren?, vraagt hij zich af. Met zijn flam-

boyante vertelstijl en confronterende

stellingen schetst hij een treffend beeld

van de tekortkomingen van organisaties in

de huidige innovatie- en informatievloed-

golf. Directies spelen een cruciale rol in het veranderen van de

organisatiecultuur. Volgens Staes kan het onderwijs meer ruimte bie-

den aan de passie en talenten van leerlingen, in plaats van de nadruk

te leggen op vakken waarin ze niet goed zijn. Schoolleiders moeten

hun teamleden de energie geven die nodig is om het onderwijs te ver-

nieuwen, een visie ontwikkelen op het ontplooien van talenten en

openstaan voor veranderingen.

Marcel Holtmaat, senior manager van Albert Heijn, en Judith van
Wijngaarden, directeur van twee scholen in Rotterdam, stellen

in hun plenaire sessie (thema 1) vragen centraal waar bedrijfsteam-

leiders en schooldirecteuren beiden tegenaanlopen. Hoe creëer je een

cultuur van ‘Iedere Dag Beter’? Wat levert het op voor de leerling en je

team? Hoe creëer je draagvlak en hoe geef je leiding in zo’n cultuur?

De schoolleider en manager delen hun ervaringen en leren dus van

elkaar.

Erno Mijland, manager innovatie bij Innofun, onderzoekt in zijn

plenaire sessie (thema 2) een aantal ‘ultimate consequences’ van het

kiezen voor auto’s in plaats van snellere paarden. Wat betekent dit

voor het leerstofjaarklassensysteem, het werken in afgebakende vak-

ken, urennormen en het omgaan met verschillen tussen leerlingen?

We moeten niet achter de feiten aanhobbelen of volgers worden,

omdat we juist nu schoolleiders nodig hebben die een nieuwe genera-

tie voldoende bagage meegeeft om een eigen toekomst te creëren.

Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs, beiden initiatiefnemer

van De Vitale School, bespreken in hun plenaire sessie (thema 3)

de ‘zeven stappen naar een vitale school’. Een vitale school is een

school waar met plezier en onderling vertrouwen wordt gewerkt, waar

sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie en waar

de nadruk ligt op goede relaties met leerlingen, ouders en elkaar.

Bij vitale mensen is er balans tussen eigen kracht en ambitie en het

vermogen om je aan te passen aan de omgeving, die voortdurend

verandert.

Clara den Boer, directeur en oprichter van de Gelukskoffer, inter-

viewt in deze plenaire sessie (thema 4) vijf junior Geluksprofessoren

over geluk en wat schoolleiders en leerkrachten kunnen doen

om gelukkiger te worden in hun werk. En natuurlijk op deze wijze

ook weer bij te dragen aan geluk van kinderen. Gelukskoffer

(www.gelukskoffer.nl) is een organisatie die zich richt op de indivi-

duele emotionele ontwikkeling van het kind.

De Amerikaan Zachary Walker, onder-

wijsinnovator, auteur en faculteitslid van

de National Institute of Education (NIE)

in Singapore, sluit het AVS-congres af.

Op de ESHA-conferentie in Maastricht hield

hij al een boeiend betoog over de inzet van

(mobiele) technologie in het onderwijs.

Zijn huidige werk focust op hoe het beste

mobiele technologie te gebruiken voor les-

geven en leren, om leerlingen voor te bereiden op de huidige en

toekomstige wereld.

We hebben weer ons best gedaan een aansprekend programma

te maken, met gerenommeerde sprekers, een keuze uit bijna

40 workshops en sessies en een goed gevulde informatiemarkt.

Maar misschien wel het allerbelangrijkste: het AVS-congres is

hét moment om u collega-schoolleiders te ontmoeten en ervaringen

te delen.

U kunt zich aanmelden voor het congres op
www.avs.nl/congres2017. Vragen over inschrijving:
Sylvia van der Kamp-Veerman, congres@avs.nl
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AVS-congres in vogelvlucht
Het is tijd voor verandering! Na jaren van plannen maken en reactief handelen zijn leidinggevenden toe aan een
nieuwe stap: daadkrachtig leiderschap is het credo. Het onderwijs is niet volgend, maar leidend. De leidinggevende
neemt het heft in eigen hand en neemt het voortouw. Op het AVS-congres deelt u met collega’s opgedane ervaringen
en krijgt u nieuwe inzichten voor de toekomst.

Dagindeling
Naast de centrale inleiding en afsluiting, kunt u binnen vier thema’s

gericht op zoek gaan naar workshops of sessies die u aanspre-

ken. U kiest (minimaal) één plenaire sessie uit een van de thema’s:

‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Onderwijsconcepten en schoolbeleid’,

‘De samenleving in de school’ en ‘Morgen in de school’.

In het tijdschema ziet u hoe u de dag verder kunt indelen.

AVS-stand, informatiemarkt en twitter
Ook dit keer kunt u een rijk gevulde informatiemarkt bezoeken (in de

Grand Hall). De organisaties bieden diverse voor het onderwijs rele-

vante producten en diensten aan. Het voordeel is dat u gelijk uw

vragen kunt stellen aan een standhouder. Op de beursvloer vindt u

ook de AVS-stand, waar u in gesprek kunt gaan met het bestuur, de

ledenraad, de AVS-adviseurs en -medewerkers en leden van de com-

missie Duurzaam Vitaal over (actuele) ontwikkelingen. De hele dag

staat wifi ter beschikking om tweets te versturen en te ontvangen

(#avscongres).

Drinks & Bites en BreakSquad
In de afsluiting treedt breakdance groep BreakSquad op. Deze

enthousiaste jongeren laten zien hoe geweldig het is om iets in je

leven te doen dat je heel graag doet: dansen. Heel bijzonder is dat ze

elkaar ook ondersteunen bij huiswerk of problemen. Ze zijn er echt

voor elkaar en zijn heel ambitieus in alles. Na deze indrukwekkende

dansvoorstelling zijn er Drinks & Bites, met muzikale ondersteuning.

9.45 9.45

Jaarrede Petra van Haren
Keynote door Jef Staes

10.45

Pauze
Pauze

11.15

Plenair
11.30

Workshop / sessie /
lezing

12.00

Infomarkt met lunch
en praktijksessies 12.45

Infomarkt met lunch
en praktijksessies

13.15

Workshop / sessie /
lezing 14.00

Plenair
14.30

Pauze 14.45

15.00
Pauze

15.00

Afsluiting met BreakSquad
en Zachary Walker

15.45 15.45

Drinks&Bites

Het AVS-congres is aangemerkt
als bron voor informeel leren.
U ontvangt een digitaal bewijs
van deelname.
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Goed schoolleiderschap is zeer bepalend voor de
kwaliteit van onderwijs. NSO-CNA Leiderschaps-
academie draagt aan die kwaliteit bij door te
werken aan de ontwikkeling van leiderschap in
schoolorganisaties. Wij verzorgen opleidingen en
programma’s voor leiderschapsontwikkeling, en
verbinden in ons kenniscentrum op vernieuwende
wijze praktijk en wetenschap.

NSO-CNA biedt een leerroute van oriëntatietraject,
master-opleidingen en verschillende mogelijkheden
tot verdieping en permanent-leren aan. Deze
opleidingen kunnen als open inschrijving gevolgd
worden, en als maatwerk in uw eigen organisatie.

HET GAAT ALTIJD OVER LEREN

– MASTER OF EDUCATIONAL
MANAGEMENT ( MODULAIR )

– MASTER INTEGRAAL
LEIDERSCHAP ( TWEEJARIG )

– MIDDENMANAGEMENT
– SCHOOLEIDER (BASIS-/

VAKBEKWAAM)
– ORIËNTATIE OP

SCHOOLEIDERSCHAP

Kijk voor meer informatie
op onze website.

MASTERS / OPLEIDINGEN / TRAININGEN

NOG
STUDIE-

PLAATSEN
BESCHIK-

BAAR

020 -  568 20 30

VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL
VERDIEP JE LEIDERSCHAP

NSO-CNA Leiderschapsacademie is een samenwerkingsverband van vijf universiteiten en richt zich exclusief op leiderschap en management in het onderwijs.

WWW.NSO-CNA.NL

M
INUTEN

LEIDIN
GGEVEN

Onderwijs Maak Je Samen

te
am

m
om

en
te

n

Speedsparren (Tjepkema en Grotendorst, 2008)  6
Stoelen worden in tweetallen tegenover elkaar geplaatst. Deel het team in tweeën:

vragers en sparringpartners. De vragers leggen hun vraag, dilemma of observatie

voor aan het teamlid en in duo’s wordt er tien minuten gespard. De vragers schuiven

een stoel door en leggen hun vraag aan de nieuwe sparringpartner voor, inclusief

de inzichten uit het eerste gesprek. Weer tien minuten sparren. Dit doet men

vervolgens nog een derde ronde van tien minuten. Daarna volgt er drie minuten

absolute stilte. De vragers ordenen hun input en schrijven belangrijke inzichten op.

De sparringpartners worden hierna vragers en bereiden hun vraag alvast voor. Nu

worden de sparringpartners de vragers en volgt er nog eenzelfde ronde.

Tip Om tot een diepere laag van leren te komen, is het van belang dat men bekend

is met enkele gespreks- en vraagtechnieken en de juiste (oplossingsgerichte) vragen

weet te stellen (zie kaart 14 tot 22 over professionele gesprekken).

Benodigdheden voorbereiding van een vraag, dilemma of observatie door alle

teamleden.

+31(0)492 88 11 57

Deurneseweg 13, 5709 AH
Helmond, Nederland  

@OMJSactueelinfo@onderwijsmaakjesamen.nl

www.onderwijsmaakjesamen.nl

+31(0)492 88 11 57

WE ONTMOETEN
JE GRAAG OP

HET AVS CONGRES!

KOM JE SPEEDSPARREN
MET ONDERWIJS MAAK JE SAMEN?

O N D E R W I J S A D V I E S .  E D U C A T I E V E  U I T G A V E N .  P R O F E S S I O N A L I S E R I N G

W W W . O N D E R W I J S M A A K J E S A M E N . N L
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Praktijksessies
Voor de derde keer organiseren we interactieve praktijksessies op het AVS-congres. 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
betrokkenen verder van gedachten wisselen. Dit alles onder leiding van een presentator (met stopwatch!) in het
Amfitheater (12.15 – 14.00 uur). Voor deze sessies hoeft u zich niet van tevoren op te geven: het programma wordt
op diverse plekken in het NBC bekendgemaakt.

U kunt deelnemen aan de volgende praktijksessies:

De kracht van enthousiasme
Door Judith Hugen van Wil op het Werk
en schoolleider Rogier Hilbrandie

Rogier Hilbrandie, leraar van het jaar

2007/2008, is sinds dit schooljaar

schoolleider van een po-school. Hij nam

deel aan het programma Werk Is Leven

(WIL) waarin hij kennismaakte met de

kracht van enthousiasme, de waarde

van eigen regie en zicht op de cirkel van

invloed. In deze praktijksessie vertelt hij

over wat dit hem, zijn team en andere

collega’s in het po in de regio Groningen-Friesland-Drenthe gebracht

heeft. Tijdens de sessie ervaren de toehoorders al iets van deze

energie en krijgen zij een gadget mee naar huis om het enthousiasme

vast te houden.

Onderwijs met een WOW-factor
Door Mariëlle Moll, beleidsmedewerker
onderwijs & kwaliteit bij Ronduit onderwijs

Uitdagend onderwijs en aansluiten op

nieuwe technologieën, dat is voor

Ronduit één van de strategische

doelstellingen om het kind van de 21e

eeuw te laten leren voor de toekomst.

Vanuit een verkenningssessie met Eddy

de onderwijsrobot kwam de vraag naar

boven in hoeverre deze robot een

bijdrage zou kunnen leveren aan het

behalen van dit doel, maar vooral ook in hoeverre het een bijdrage

kan leveren aan het eigentijds leren van kinderen.

Ook weten hoe/of robotisering uw onderwijs kan ondersteunen?

Bezoek dan deze praktijksessie.

Sociale Veiligheid
Ank Stegenga, Marij Bosdriesz, Anne Arink
en Ine Spee

Weet u of uw leerlingen zich veilig

voelen op school? En kunnen leerlingen

(of hun ouders) bij iemand terecht als

zij gepest worden? Is er iemand die het

antipestbeleid coördineert? Heeft u een

veiligheidsplan dat meer is dan een

verzameling protocollen voor wanneer

er iets mis gaat?

Als u op al deze vragen ‘ja’ heeft

geantwoord, voldoet u al voor een groot deel aan de eisen die

de nieuwe wet rond sociale veiligheid op scholen stelt. Maar wat

hebben deze maatregelen opgeleverd binnen uw school? Lukt het

om een positiever schoolklimaat te realiseren? Is sociale veiligheid

onderdeel geworden van uw schoolbeleid, personeelsbeleid en

professionaliseringsbeleid?

Vier ambassadeurs sociale veiligheid (ingesteld door de PO-Raad

en de VO-raad) verkennen samen met u welke kansen er liggen om

meer planmatig te werken aan sociale veiligheid op uw school. Zij

gaan in deze sessie met u in gesprek, en brengen ook voorbeelden,

suggesties en ervaringen in die zij in het hele land zijn tegengekomen.

www.schoolenveiligheid.nl

Het Generatiepact in het primair onderwijs
Door John Mulder en Gert Broekhuizen,
clusterdirecteuren van Stichting Voila te Leusden

Het Generatiepact is een regeling voor

senior collega’s in het onderwijs. Het

Generatiepact biedt de mogelijkheid om

vanaf 57 jaar minder te gaan werken;

vitaal, trots en gewaardeerd uw

schoolcarrière afsluiten.

Stichting Voila gaat voor 50 procent

werken, 80 procent behoud van uw

oorspronkelijke salaris en 100 procent

pensioendoorbetaling. Dat lijkt onbetaalbaar, maar dat is het niet.

Twee clusterdirecteuren leggen in grote lijnen graag uit hoe dit

realiseerbaar is.

Generatiepact is onderdeel van goed personeelsbeleid!

In een praktijksessie
inspireert u elkaar en brengt u
elkaar op nieuwe ideeën
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In één middag 
leren hoe u 
een IKC maakt?
Kom naar de workshop ‘Mijn IKC’

op woensdag 19 april in Utrecht.

Voor de lezers van Kader Primair is deze workshop

gratis. Meld aan via ikc-academy.nl en gebruik 

de code ‘kaderprimair’.

Heeft u advies of praktische ondersteuning nodig 

bij het opzetten van een IKC? Ga naar ikc-makers.nl

Hoe zetten we het kind op één?

ikc academy

Samen zetten we het kind op één

ikc makers

advertentie-01.indd   2 28-01-17   14:56
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Informatiemarkt
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.

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

hoofdsponsors:

2 3 4

76

5

8

9

42

1

40

38 37 36 35 34

32

11

33

30

20

27
15

17

18

19

29

21

26

28

22

25

13

31

12
10

41
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Deelnemers AVS Informatiemarkt

1 AVS

2 Kwintessens

3 Versteege Interim Primair

4 WIS Collect

5 Presikhaaf Schoolmeubelen

6 Lumadesq / Competentie Thermometer

8 Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV

9 IKC Academy / IKC Makers

10 Merces

11 SLIM Assessments

12 BMC

13 LKCA

15 Leren Zichtbaar Maken

Bazalt

Onderwijs Advie

17 ECNO/Stenden Professionals

18 Windesheim Schoolleidersopleidingen

19 Magistrum

20 NSO-CNA Leiderschapsacademie

27 Penta Nova

28 Opvang Nieuwe Stijl

29 Schoolleidersregister PO

30 Arbeidsmarktplatform PO/ Onderwijs Innovatie Impuls

31 BCO Onderwijsadvies / Innofun

32 Onderwijs Maak Je Samen

33 ScoliX

34 Onderwijscoöperatie

35 Onderwijs 2032

36 EP-Nuffic

37 WEF

38 Teachers 4 Teachers

40 Academica Business College

41 B&T Organisatie Advies

42 Driessen HRM

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

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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Overzicht workshops en sessies

Plenaire Sessies

1 Leidinggeven aan Iedere Dag Beter
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

2 Snellere paarden, of… 21e eeuws leren organiseren
Erno Mijland

3 In zeven stappen naar een vitale school
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs

4 Leidinggeven aan geluk
Clara den Boer

Workshops en sessies

5 Kleur bekennen: positionering en persoonlijk leiderschap
Ineke Naber en Tom Koot

6 Waarderend Leiderschap:
sneller leren door de tijd te nemen
Aart Brezet

7 Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling
Liesbeth van den Berg en Linda Schlundt Bodien

8 Moderne Bildung in een praktisch jasje
Dick Middelhoek

9 Klim mee op de ladder der gevolgtrekking
Chris van Wijk en Tom Fluitsma

10 ‘Leiderschap is geen positie, maar een keuze!’
Jaap ter Steege en Anne Arink

11 Internationalisering: (vroeg) Engels in het basisonderwijs
Myrna Feuerstake

12 Basis voor cultuureducatie als basis
voor onderwijsvernieuwing
Ronald Kox

13 Daadkrachtig en waarderend leiderschap op basis
van drijfveren
Astrid Oostrom

14 Effectief leren voor schoolleiders en leraren
via peer review
Marco de Bouter

15 Toekomstbewust leiderschap – Leading Futures
Martine Creemers

16 Communicatieplan op één A4
Hans Scholten en Noud Cornelissen

17 Grip op hulpverlening in de school
Bert Wienen

18 2032: hoe maak je er onderwijs van?
Mark Froger

19 Aan de slag met strategische personeelsplanning
Françoise Timmermans

20 Onderwijs aan nieuwkomers
Marieke Postma

21 Routeplanner op weg naar 2032
Marja Klaver

22 ‘Leiderschap: de kunst om een ander iets te laten doen
wat jij wilt, omdat hij het zelf wil’
Jan Stuijver

23 In dialoog over schoolontwikkeling
Rebecca Schoon

24 Met daadkrachtig leiderschap op weg naar een IKC
Karlijn Brouwers en Hanneke van de Meerendonk

25 De kracht van interne audits in verbetertrajecten
Simone Schrier

26 Leren in de 21e eeuw. ‘Denken’ in het curriculum
Wendy Braat

27 21e eeuwse vaardigheden op weg naar Onderwijs2032
Joost Maarschalkerweerd

28 Niet prestaties tellen, maar vooruitgang!
Over formatieve assessment
Annemieke van Grol en Marije Heijdenrijk

29 Samen leren zichtbaar maken
Marcel Bogaarts en Peter Pijl

30 Vertrouwen in de leiding
Robert Mentink en Marijke Nederkoorn-Bajema

31 Leidinggeven met een growth mindset
Jankees Dekker

32 Vitaal leiderschap: op weg naar duurzame inzetbaarheid
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek

33 Daadkrachtig leiding geven aan een professionele
leergemeenschap binnen uw school
Alfons Flik

34 Plezier in je werk! Duurzaam inzetbaar als (school)leider!
Henk Hendriks

35 3 Simple Tech Tools to Transform Teaching
Zachary Walker

36 Daadkrachtig leider blijft Duurzaam Vitaal!
Richard de Grood en Wijbe Douma

37 De veiligheid van kinderen vergroten
Lenneke Alink

38 Iedere Dag Beter op school, wat vergt dat van u?
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

39 Op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap
in een IKC
Henk Derks en Peter Vereijken

	 Thema:
Persoonlijk
leiderschap

	 Thema:
Onderwijsconcepten
en schoolbeleid

	 Thema:
De samenleving
in de school

Thema:
Morgen in de school
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Plenaire sessies

1 Thema: Persoonlijk leiderschap
Leidinggeven aan Iedere Dag Beter
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

In zowel bedrijfsleven als onderwijs maken

vakmensen op de werkvloer het verschil, in

een cultuur van ‘Iedere Dag Beter’.

Hoe creëert u zo’n cultuur op uw school?

Wat levert het op voor de leerling en uw

team? En hoe geeft u leiding in zo’n cultuur? Een schoolleider en een

manager van Albert Heijn delen hun ervaringen. In het bedrijfsleven

staat zo’n cultuur bekend onder namen als ‘LEAN’ (Tata Steel, Albert

Heijn en Philips) of ‘Agile/Scrum’ (TomTom, ING en Bol.com).

Honderden scholen zijn zelf zo’n cultuur aan het vormgeven.

Schoolleiders spelen hierin een cruciale, maar geen eenvoudige rol.

Zij staan voor uitdagingen als: Hoe creëer je draagvlak? Hoe start je?

Wat betekent dit voor de invulling van mijn rol? Allemaal vragen waar

bedrijfsteamleiders en schooldirecteuren tegenaanlopen en van elkaar

kunnen leren.

Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en Judith

van Wijngaarden is directeur van de Mariaschool en De Wis-

sel in Rotterdam.www.ah.nl, www.maria-school.nl en

www.basisschooldewissel.nl.
Mede mogelijk gemaakt door NL2025 (www.nl2025.nl). De recente

‘Nationale Schoolleiderstop’ werd met hun ondersteuning

georganiseerd.

2 Thema: Onderwijsconcepten
en schoolbeleid
Snellere paarden, of… 21e eeuws leren
organiseren Erno Mijland

De wereld kantelt, er is sprake van disruptie,
transitie, een tweede renaissance door de
digitale revolutie waarin robots en slimme
machines ons helpen en soms zelfs vervangen.
Het onderwijs lijkt vooralsnog te antwoorden
met een slechts voorzichtig meebewegen.
Daarin zitten twee risico’s: (1) we blijven

achter de feiten aanhobbelen en (2) meebewegen maakt ons tot
volgers, terwijl we juist nu schoolleiders nodig hebben, die een
nieuwe generatie mee willen geven wat nodig is om een eigen
toekomst te creëren. “Als je de klant vraagt wat hij wil, zal hij om
snellere paarden vragen…” Die uitspraak wordt toegeschreven
aan autofabrikant Henry Ford. Wat zijn in het onderwijs de
paarden, wat de auto’s? In deze sessie onderzoekt Erno Mijland
een aantal ‘ultimate consequences’ van het kiezen voor auto’s
in plaats van snellere paarden. Wat betekent dit voor het
leerstofjaarklassensysteem, het werken in afgebakende vakken,
urennormen en het omgaan met verschillen tussen leerlingen?
Een plenaire sessie met prikkelende ‘food for thought’.
Erno Mijland is manager innovatie bij Innofun. www.innofun.nl

4 Thema: Morgen in de school
Leidinggeven aan geluk
Clara den Boer

Geluk is wereldwijd de belangrijkste drijfveer van

mensen. Zowel voor kinderen als volwassenen.

Inmiddels is er vanuit de positieve psychologie

veel bekend over Geluk. In de plenaire sessie

interviewt Clara den Boer, oprichter van de

Gelukskoffer, vijf junior Geluksprofessoren over

geluk en wat schoolleiders en leerkrachten kun-

nen doen om gelukkiger te worden in hun werk. En natuurlijk op deze

wijze ook weer bij te dragen aan geluk van kinderen. Kinderen als

leermeester werkt uitermate (daad-)krachtig! Gelukskoffer is een

organisatie die zich richt op de individuele emotionele ontwikkeling

van het kind. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psy-

chologie. Kinderen zijn op de wereld om zo goed mogelijk te worden

wie ze al zijn. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed

zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Inmiddels heb-

ben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’ gekregen via

Gelukskoffer.

Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer.
www.gelukskoffer.nl

3 Thema: De samenleving in de school
In zeven stappen naar een vitale school
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs

Een vitale school is een school waar met
plezier en onderling vertrouwen wordt
gewerkt, waar sprake is van gedeelde
verantwoordelijkheid en autonomie en
waar de nadruk ligt op goede relaties met

leerlingen, ouders en elkaar. In een vitale school wordt daadkrachtig
persoonlijk leiderschap gestimuleerd en beleefd. Bij vitale mensen is
er balans tussen eigen kracht en ambitie en het vermogen om je aan
te passen aan de omgeving, die voortdurend verandert. Zij krijgen de
ruimte om zich te ontwikkelen en te bloeien. In deze sessie geven we
inzicht in de zeven stappen van de natuurlijke weg van wens naar
werkelijkheid. Wensen zijn namelijk voorgevoelens van hetgeen u in
staat bent om daadwerkelijk te realiseren. We werken vanuit zes
processtappen, gebaseerd op De Creatiespiraal van Marinus Knoope.
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs zijn beiden initiatiefnemer

van De Vitale School. De Jong is gecertificeerd organisatieadviseur

en mede-eigenaar van adviesbureau STRATCH. Van der Sluijs

is onderwijskundig adviseur en mede-eigenaar van EduTalent.

www.edutalent.net, www.devitaleschool.nl

13avs- congres 2017 _

13931904_013_26-Jan-17_13:37:12_walter



Dit hoeven wij jou niet te vertellen…

Daarom: LKCA

Kunst en cultuur zijn van fundamenteel belang voor onze samenleving. Dat
weet jij als de beste. Daarom werken wij samen met jou aan (nog) betere
cultuureducatie en cultuurparticipatie. Bereikbaar voor iedereen. Want iedereen
heeft recht op kunst en cultuur.

Workshops. Symposia. Informatie. Publicaties. Website. Nieuwsbrieven.
Voor jou. Samen met jou.
www.lkca.nl

Al binnen één jaar zien we opmerkelijke resultaten. Kinderen zijn zich
er nu al bewust van welke informatie ze nodig hebben om volgende

stappen te zetten.

“
”

Directeur Bianca Dolman van basisschool Tarcisius in Rotterdam:

Lees het hele interview en meer voorbeelden van scholen op www.lerenzichtbaarmaken.nl/cases.
Wilt u weten wat Leren zichtbaar maken voor uw school kan betekenen?

Neem contact op met een van de trainers (www.lerenzichtbaarmaken.nl/onze experts).

Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van:

E:  info@bazalt.nl
T:  088 55 70 570

E:  info@hco.nl
T:  070 448 28 28

E:  info@rpcz.nl
T:  0118 480 810

E:  info@onderwijsadvies.nl
T:  079 329 56 00

Professor John Hattie maakte meta-analyses
van meer dan 80.000 onderzoeken. Zijn

belangrijkste conclusie was dat leerlingen het
meest leren als hun leren zichtbaar is.
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Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies

6 Waarderend Leiderschap: sneller
leren door de tijd te nemen
Aart Brezet workshop

De waan van de dag regeert op school. De verleiding is

groot om de hele dag bezig te zijn met wat op dat

moment uw aandacht vraagt. En aan het eind van de dag

heeft u dan vaak het gevoel dat u niets gedaan heeft.

Natuurlijk heeft u wat gedaan, maar heeft u ook iets

wezenlijks bereikt? Daadkracht gaat meestal niet om daden die met

kracht gedaan worden, maar om keuzes maken, zaken niet doen en de

tijd nemen voor wat echt belangrijk is. Echte daadkracht ontstaat als

uw medewerkers zich competent voelen in hun werk en in de samen-

werking. Als zij hun eigen problemen kunnen oplossen. Neem

hiervoor juist de tijd, op zo’n manier dat zij heel snel leren. Leer leer-

krachten reflecteren op wat hen krachtig en competent maakt. Zo kunt

u ervoor zorgen dat zij in één stap ‘bewust bekwaam’ worden. Na

afloop kent u de principes van Waarderend Leiderschap en kunt u

deze toepassen in de praktijk.

Aart Brezet is organisatiecoach bij Drives@School.
www.drivesatschool.nl

12 Basis voor cultuureducatie als basis
voor onderwijsvernieuwing
Ronald Kox sessie

Hoe kunt u cultuuronderwijs op een andere manier in het

curriculum vervlechten? Welke veranderingen in uw hui-

dige werksituatie kunt u doorvoeren voor een meer

geïntegreerd cultuurcurriculum en onderwijsinrichting?

De Handreiking Basis voor Cultuureducatie, op verzoek

van de minister van Onderwijs door het Landelijk Kennisinstituut

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ontwikkeld, biedt handvat-

ten voor de inrichting van een basis voor cultuureducatie voor alle

kinderen en jongeren, zowel binnenschools als buitenschools. De

handreiking bevat een toekomstvisie voor de lange termijn, adviezen

voor wat er nu al mogelijk is bij overheid, onderwijs en culturele

instellingen en adviezen over drempels en knelpunten die de

komende vier jaar aangepakt moeten worden. De basis voor cultuur-

educatie houdt onder andere in: gelijke culturele ontwikkelkansen

voor iedereen van 0 tot 18 jaar en een doorlopende leerlijn, geinte-

greerd in het curriculum. We staan stil bij wat u nu al kunt doen aan

vernieuwing van het (cultuur)onderwijs, aansluitend bij recente

ontwikkelingen als Onderwijs2032 en 21st Century skills.

Ronald Kox is Hoofd Cultuureducatie bij het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
www.lkca.nl

22 ‘Leiderschap: de kunst om een ander iets
te laten doen wat jij wilt, omdat hij het zelf
wil’ (Dwight Eisenhower, Amerikaans president van 1953 tot 1961)

Jan Stuijver workshop
Het is een menselijke eigenschap om aan het oude ver-

trouwde en bekende te willen vasthouden. Daarom

roepen veranderingen vaak weerstand op. Is het moeilijk

om de ander te overtuigen van het belang van een veran-

dering of een besluit? Een ander iets te laten doen wij jij

wilt, omdat hij het zelf wil? Nee, maar het vraagt duidelijkheid, plan-

matigheid, zorgvuldigheid en daadkracht.

De schoolleider heeft belang bij draagvlak richting de MR, de ouders,

het team, het bestuur en externe partijen. Tijd steken in begrip kwe-

ken en geloof in de noodzaak is winst en schept vertrouwen. Hoe

organiseer je dat? Welke modellen en voorwaarden zijn er? Tijdens

deze workshop bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden

het belang van draagvlak in verschillende situaties waar u als school-

leider mee te maken heeft.

Jan Stuijver is adviseur bij de AVS. www.avs.nl

38 Iedere Dag Beter op school,
wat vergt dat van u?
Marcel Holtmaat
en Judith van Wijngaarden workshop

In deze workshop gaan we met concrete

handvatten aan de slag om een cultuur van

‘Iedere Dag Beter’ op school te realiseren.

Zo’n cultuur is cruciaal om kwaliteit te ver-

hogen. In bedrijven de kwaliteit van

producten en diensten; in scholen de kwaliteit van het onderwijs en

de resultaten van leerlingen. Na een korte inleiding gaan deelnemers

in een carrousel aan de slag met drie onderwerpen, elk begeleid door

een teamleider uit het bedrijfsleven en een schoolleider die dit zelf

ervaren heeft. De teamleiders uit het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld

supermarktmanager bij Albert Heijn, fabrieksdirecteur bij Philips of

teamleider bij Bol.com. Wat zijn die drie handvatten? 1) hoe creëert u

draagvlag voor ‘Iedere Dag Beter’ en krijgt u uw hele team mee? 2)

wat gaat u doen om uw leraren te laten ervaren dat zij en hun leerlin-

gen er beter van worden en 3) wat moet u veranderen in uw manier

van leidinggeven en waar haat u daarvoor de tijd	vandaan? In kleine

groepjes krijgt u concrete suggesties, hoort u voorbeelden en deelt u

ervaringen. Om morgen zelf mee aan de slag te gaan op uw eigen

school.

Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden verzorgen ook een

plenaire sessie (no.1) over dit thema.

Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en Judith
van Wijngaarden is directeur van de Mariaschool en De
Wissel in Rotterdam.www.ah.nl, www.maria-school.nl en
www.basisschooldewissel.nl
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Word AVS-lid per 1 januari 2017 en ontvang
50 % korting op uw contributie. Wie uiterlijk
14 februari 2017 lid wordt van de AVS, ontvangt de
rest van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2017)
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 2018.

Inschrijfformulier _ avs-congres, 17 maart 2017

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Daadkrachtig leiderschap’:
Ik ben lid en betaal 260 euro (225 euro met vroegboekkorting)
Ik ben geen lid en betaal 560 euro (470 euro met vroegboekkorting)
Ik word lid van de AVS en betaal de ledenprijs (260 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/congres2017

Word
AVS-lid…

… en ontvang
50 % korting opuw contributie

Kom ook naar het
AVS-congres 2017!

Vroegboekkorting
t/m 14 februari!
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pa ssend onderwijs

Bijna veertig basisscholen in de
Zuid-Hollandse Hoeksche Waard
zijn onlangs – op initiatief van
het samenwerkingsverband –
begonnen met de invoering van
Bouw!, een computergestuurd
interventieprogramma om lees-
problemen te voorkomen. Via het
programma kunnen risicoleerlingen
vanaf groep 2 onder begeleiding
van een tutor oefenen met letters,
woorden en zinnen. Streven is dat zij
zo hun leesmotivatie behouden.
tekst andrea holwerda

Het grootste nadeel van elke leesaanpak

die hij door de jaren heen tegenkwam, vond

directielid van het samenwerkingsverband

Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Pierre den Hartog dat de ingreep altijd

achteraf is. “Dan is het leed al geschied. En

de antipathie tegenover lezen groot.” En dus

keek Den Hartog al tijden onbewust uit naar

een nieuwe aanpak gericht op preventie. Zo’n

twee jaar geleden las hij op een avond een

artikel over het computergestuurde interven-

tieprogramma Bouw! “Ik dacht direct: zou dit

het dan zijn?”

Via Bouw! kunnen leerlingen waarbij lees-

problemen worden verwacht vanaf groep 2

samen met een tutor oefenen met letters,

woorden en zinnen. Dat de Universiteit van

Amsterdam had meegewerkt aan de ontwik-

keling van het programma en hoogleraar

Aryan van der Leij erover te spreken was, zei

Den Hartog veel. Toen een tijdje later tijdens

een directeurenoverleg Bouw! ook ineens

genoemd werd, wist hij dat hij er echt wat

mee moest.”

Den Hartog besloot daarop contact te leggen

met Lexima, de uitgever van het programma.

Tegelijkertijd hoorde hij van meer en meer

scholen dat ze interesse hadden in Bouw!,

zich er al in verdiept hadden of er zelfs al

mee aan de slag waren gegaan. “Iedereen wil

voorkomen dat leesproblemen uit de hand

lopen.” Den Hartog kwam dan ook tot de

conclusie dat hij een en ander breed moest

aanpakken. Hij wilde dat Bouw! voor alle 38

scholen binnen het samenwerkingsverband

beschikbaar werd.

De aanschaf van de software bleek vanuit het

samenwerkingsverband te kunnen worden

bekostigd. Daarnaast lukte het Den Hartog

de gemeenten in het gebied – verantwoor-

delijk voor dyslexiezorg – te laten aanhaken

en de kosten voor de ondersteuning van de

invoering door instituut Leestalent op zich te

laten nemen. Met deze partijen werd vervol-

gens een plan van aanpak uitgewerkt waarin

heel duidelijk werd vastgelegd wie wanneer

voor wat verantwoordelijk is. “Anders is

iedereen verantwoordelijk voor alles en dus

voor niets.”

Begin dit schooljaar was alles rond en

konden de scholen aan de slag (37 van

de 38 scholen hebben dit daadwerkelijk

gedaan). “Eén school heeft nog wat meer

tijd nodig om een en ander af te wegen.”

Er zijn Bouw!-coördinatoren aangewezen en

er wordt nu op alle scholen bepaald welke

groep 2-leerlingen het programma nodig

hebben. Daarnaast wordt gekeken naar

zaken als het hebben van genoeg compu-

ters, maar ook tutoren om de leerlingen te

ondersteunen bij het vier keer in de week

een kwartier oefenen met de opdrachten

op maat. Dat kunnen bijvoorbeeld (groot-)

ouders, vrijwilligers of oudere leerlingen zijn.

De Bron in Numansdorp is een van de scho-

len die zelf al met Bouw! aan het werk was

gegaan. “We zetten zowel groep 8-leerlingen

als ouders als tutor in”, vertelt coördinator

Hanneke Naaktgeboren. Er zijn op De Bron

nu 22 leerlingen die met het programma

werken. “Zij oefenen twee keer in de week

thuis met hun ouders en twee keer in de

week op school met groep 8-leerlingen.”

Een en ander is zo gestructureerd dat groep

8-leerlingen de begeleiding goed aankun-

nen. Tegelijkertijd leren zij er beter door

samenwerken. “Al kijk je natuurlijk wel goed

wie je aan wie koppelt.”

Naaktgeboren stelt dat het best wat tijd

kost om alles rondom Bouw! te organiseren.

Zo moeten er onder andere accounts voor

de leerlingen worden aangemaakt. “Maar

je moet bijvoorbeeld ook nadenken over

waar in school de leerlingen aan het werk

gaan.” Er is een overkoepelende werkgroep

geformeerd waar alle scholen de komende

tijd – als ze er met hun ondersteuner vanuit

instituut Leestalent niet uitkomen – met

vragen kunnen aankloppen. Deze werkgroep

kan zo nodig ook terecht bij de stuurgroep

met onder andere Den Hartog.

Dit is tot nu toe nog niet nodig geweest.

“We zijn met z’n allen goed op weg”, conclu-

deert Den Hartog. Hij is benieuwd wat Bouw!

over vijf jaar zal hebben opgeleverd. “Ons

doel is het percentage leerlingen dat met

leesproblemen de scholen verlaat, sterk te

laten dalen.” Op Op De Bron zijn inmiddels

de eerste resultaten zichtbaar. “Al is het wis-

selend. Als een leerling echt dyslexie heeft,

gaat het natuurlijk minder hard.” _

bouwen aan leesplezier

Een tutor uit groep 8 begeleidt een
jongere leerling met leesproblemen.

23k ader prim air februari 2017
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interview

z a c h a r y  w a l k e r :  ‘ t e c h n o l o g i e  m o e t  t e n  d i e n s t e  s t a a n  v a n  p e d a g o g i e k ’

Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te verrijken, zegt Zachary Walker. In zijn workshop

op het AVS-congres zal hij met zijn aanstekelijke enthousiasme uitleggen hoe toegankelijk ict is

en hoe uitgebreid de toepassingsmogelijkheden. Hij klapt niet uit de school over zijn bijdrage over

schoolleiderschap, waarmee hij het congres afsluit. Maar breng vooral een spiegel mee…

tekst marijke nijboer

Elke dag tien minuten
spelen met ict

24
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>

z a c h a r y  w a l k e r :  ‘ t e c h n o l o g i e  m o e t  t e n  d i e n s t e  s t a a n  v a n  p e d a g o g i e k ’

Elke dag tien minuten
spelen met ict

Zachary Walker maakte zelf als leraar in het basis- en
voortgezet onderwijs en op de universiteit totaal geen
gebruik van ict, ‘zelfs niet van powerpoint’. Dat veran-
derde toen Karim naar zijn colleges kwam, een student
wiens kortetermijngeheugen ernstig was aangetast door
een aanrijding. Karim zei: “Als ik delen van uw les mag
filmen en foto’s mag maken van aantekeningen op het
bord, zou me dat enorm helpen. En als ik de syllabus
mag inzien, kan ik reminders in de kalender en m’n wek-
ker instellen.”
Walker: “Voor mij was het alsof er een lampje aanging.
Voor Karim was de telefoon geen afleiding, maar een
middel om te kunnen leren.” Samen met collega’s gaf hij
Karim de ruimte om z’n mobiel volop in te zetten. Karim
is inmiddels met vlag en wimpel geslaagd – en Walker
reist de hele wereld over om te spreken over de zegenin-
gen van ict voor het onderwijs.

Voortdurende feedback
Kunt u een paar voorbeelden geven van hoe ict goed kan
worden ingezet?
“Met behulp van iPhones, iPads of laptops kun je als
leraar voortdurend feedback geven aan leerlingen. We
weten uit onderzoek dat ze daar enorm van leren. Zonder
technologie heb je veel minder materiaal voorhanden om
feedback op te geven.
Tien- tot twaalfjarigen vinden het vreselijk om te zeggen
dat ze iets niet weten. Met de inzet van technologie is dat
ook niet meer nodig. De leraar ziet dat dat verlegen meis-
je achter in de klas worstelt met breuken. Je weet van alle
leerlingen hoe ze er voor staan.
“Je kunt geweldige dingen doen met mobieltjes in de
klas. Leerlingen kunnen documenten delen. Er zijn
enorm veel tools die je voor allerlei doelen kunt inzet-
ten. En die zijn echt simpel in gebruik. Zoals Mentimeter,
waarmee jij ogenblikkelijk feedback geeft op wat ze wel
en niet begrijpen. Je kunt er af en toe voor kiezen om
leerlingen anoniem te laten reageren, zodat ze eerlijk
zijn over wat ze nog niet snappen.”

Apparatuur managen
Te vaak nog worden mobieltjes gezien als verstoorders
van de les. “Toen de computers kwamen, wilde elke
leraar er een in zijn klaslokaal. Nu heeft elke leerling er
een in z’n broekzak. Dan moet je niet zeggen: weg met
dat ding, dat mag hier niet. Een goede leraar weet hoe
hij het gebruik van apparaten moet managen. Soms wil
je ze veelvuldig inzetten; op andere momenten wil je ze
even helemaal niet zien. Maar sta kinderen toe om hun
mobiele apparatuur te gebruiken, anders bereid je ze niet
goed voor op de echte wereld. Noem mij eens één beroep
op waarbij je geen technologie nodig hebt?”

Walker is voor een goede mix van ict en boeken. “Maar
dat hoeven natuurlijk geen papieren boeken te zijn; een
e-boek is net zo goed. Het gaat om de inhoud. Ik zou zeg-
gen: kies het format dat je het beste uitkomt.”

Op ontdekkingsreis
Volgens u is de integratie van ict op school een kwestie van
mindset, niet van handigheid. Kunt u dat toelichten?
“Als je het wilt, vind je een manier om het te doen.
Technologie onder de knie krijgen is als het leren van
een andere taal. Als je echt Frans wilt leren, doe je dat.
Als leraar leef je die mindset ook voor aan je leerlingen.
Je kunt wiskunde geven, maar een echt goede leraar gaat
een stap verder: die laat zien waarom je wiskunde echt
zou moeten willen begrijpen.”
Het is niet moeilijk om bruikbare tools te vinden, zegt
Walker. Het probleem is eerder dat je moet kiezen uit
het vele beschikbare materiaal. Hij propageert wat hij
‘Tech-ten’ noemt: neem elke dag tien minuten om je te
verdiepen in technologie. “Dit kun je ook toepassen bij
alle andere nieuwe dingen die je je wilt eigen maken.
Ga op ontdekkingsreis. Tien minuten per dag is voldoen-
de. Misschien vind je dagenlang niets en dan ineens stuit
je op een mooie tool die echt het verschil gaat maken
voor jouw klas. Verken die tool, speel ermee. Het je eigen
maken van technologie is als het bouwen van een zand-
kasteel: je moet wel vieze handen maken. Je probeert
eens wat en niet alles lukt direct; dat hoort erbij en dat is
prima.”
Walker vervolgt: “Met behulp van modeling kun je je leer-
lingen diezelfde houding bijbrengen. Als ons iets niet
meteen lukt, zeggen we: ik probeer het via een andere
weg. Of: het geeft niet, morgen proberen we het opnieuw.
Diezelfde houding wil je bij de kinderen zien, op school
en wanneer ze thuis huiswerk maken.”
Of een leraar ict omarmt, is volgens Walker geen kwestie
van leeftijd. “Uit research blijkt dat het draait om ‘com-
fort’. Degenen die zich op hun gemak voelen met tech-
nologie en het onder de knie willen krijgen, kunnen het.
De schoolleider kan zich het beste richten op de mensen
die al gemotiveerd zijn en hen zo goed mogelijk voor-
zien van tools en ondersteuning. Schoolleiders waar ik
mee werk die de grootste omslag in hun school hebben
bereikt, hebben precies dat gedaan. De andere leraren
zien dat kinderen met veel plezier naar die lessen gaan
en de resultaten van die lessen zijn ook beter. Zij wil-
len dat dan ook. Natuurlijk moet je mensen waar nodig
training bieden en opgedane kennis delen. Het enthousi-
asme dat zo ontstaat, is een krachtige motor.”

Digitaal burgerschap
Het is op het internet soms moeilijk om goede van slechte
informatie te onderscheiden. Vormt dat geen risico wanneer
leerlingen veel online zijn?
“Zeker. Maar je moet als school het internet niet negeren.
Ook buiten school komen kinderen er voortdurend mee

25k ader prim air februari 2017
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1000-21-6000-2028 AVS KP 16-17-06 Kleur:

Health School Concept
Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen

www.renson.nlProject: Campus Zwolle, Nederland

Buitenzonwering in combinatie
met ventilatieve koeling (of
nightcooling) garandeert steeds
aangename temperaturen

De continue toevoer
van verse lucht en de

gecontroleerde afvoer van
vervuilde lucht zorgt voor
een goede luchtkwaliteit

Optimaliseer de 
gezondheid en
comfort van
leerlingen en
leerkrachten

avs_kader_primair_165x120_0117.indd   1 30/01/17  09:201_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-02-17   12:18

1000-21-5000-2231 AVS KP 2015-2016-10 Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

kanjertraining.nl
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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1000-21-6000-1364  AVS KP 16-17-04 Kleur:

Payroll
Collectief

UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

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

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

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.
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in aanraking. Breng hen daarom digitaal burgerschap
bij. Leerlingen moeten vanaf jonge leeftijd leren om
verantwoordelijke gebruikers te zijn van het internet en
alle tools. En leer hen hoe ze moeten zoeken. Wat wil je
weten, hoe vind je dat, uit welke bron put je, hoe valide
is de informatie? Belangrijk is ook om kinderen te leren
kritisch na te denken. Dat is lastig en misschien zelfs eng
voor leraren, want het resultaat is onvoorspelbaar. Maar
deze vaardigheid hebben kinderen echt nodig.”

U sluit het AVS-congres af met ‘de twaalf vragen waarmee
je jezelf en je school kunt verbeteren’. Wat kunnen we
verwachten?
“Ik zal benadrukken dat de pedagogiek voorop staat.
Technologie moet ten dienste staan van pedagogiek, niet
andersom. Mijn bijdrage gaat over welke mindset school-
leiders moeten hebben om er het maximale uit te halen.
Ik ga de vragen niet verklappen. Maar ik vertel wel alvast
dat elke vraag heel persoonlijk is. Het zijn vragen die je
als leraar en schoolleider aan jezelf kunt stellen. Als zij
echt eerlijk tegen zichzelf willen zijn, zullen ze de sessie
uit komen met een waardevol inzicht.” _

Meer weten?
www.drzacharywalker.com

interview

Meer Zachary Walker
op het AVS-congres 2017

Dr. Zachary Walker is

wetenschapper, auteur

en veelgevraagd spreker.

Hij is hoofd Pedagogisch

leiderschap en innovatie

op het National Institute of

Education (NIE) in Singapore.

Op het ESHA-congres in

Maastricht, in oktober

2016, gaf hij zijn visie op 21e

eeuwse pedagogiek en de rol van technologie daarin. Voor

het AVS-congres op 17 maart aanstaande verzorgt Walker de

workshop ‘3 Simple Tech Tools to Transform Teaching’ én de

afsluitende sessie: ‘Questions for School leaders. Be prepared

to look in the mirror, ask yourself the 12 tough questions to

improve yourself and your school today.’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017

Vroegboekkorting tot en met 14 februari!

AVS-congres
Daadkrachtig leiderschap
17 maart 2017 _ NBC Nieuwegein

Met subthema’s over persoonlijk leiderschap,
onderwijsconcepten & schoolbeleid bij curriculum-
(her)ontwerp, de samenleving in de school en
handvatten om morgen in de school direct aan
de slag te kunnen.

Centrale inleider en afsluiter
Jef Staes en dr. Zachary Walker

En verder…
• Plenaire sessies • Praktische workshops
• Informatiemarkt • In gesprek met AVS-adviseurs in AVS-stand
• Praktijksessies in amfitheater door collega-leidinggevenden
• Muzikale Drinks&Bites

Kom ook 17 maart aanstaande en ontmoet collega’s en andere deskundigen!
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2017

vroegboekkorting
t/m 14 februari
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e x per im en t er en  m e t  a n d er e  vo r m en  va n  f eed b a c k

De kritiek op de toets- en cijfercultuur in het onderwijs neemt toe. We rekenen leerlingen en

scholen af op cijfers, maar hoe betrouwbaar zijn die cijfers? En sporen ze leerlingen aan tot leren

of ontmoedigen ze juist? Steeds meer scholen en leraren experimenteren met andere vormen

van feedback. tekst astrid van de weijenberg

Met een cijfer
stopt voor leerlingen
het leren

Het boek ‘Cijfers geven werkt niet’ van Dylan Wiliam
(2013) is een hit. De Nederlandse equivalent van
Dominique Sluijsmans en René Kneyber – ‘Toetsrevolutie:
naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs’
(2016) – kreeg veel aandacht. De Facebookgroep ‘Actief
leren zonder cijfers’ heeft 2.300 leden. OCW organiseerde
afgelopen november een bijeenkomst over formatief
evalueren en lesgeven zonder cijfers. Er is een beweging
gaande in het onderwijs om kritisch te kijken naar hoe we
leerprestaties stimuleren en beoordelen. Meer formatief
toetsen met rijke feedback die leerlingen verder helpt en
minder summatief toetsen waarbij met het cijfer van de
toets voor de leerling het leren eindigt.

Arbitrair Cartesius 2, de dit schooljaar geopende
Amsterdamse school voor havo en vwo, probeert het
zoveel mogelijk zonder cijfers te doen. Directeur Martijn
Meerhoff: “Cijfers claimen een accuraatheid die ze niet
hebben. Ze zijn tamelijk arbitrair, terwijl er veel van
afhangt voor leerlingen. Op onze school gaat daarom de
aandacht naar feedback, naar formatieve assessments.
Onze lessen duren 2,5 uur en worden door twee docenten
gegeven. Binnen iedere les is er een formatief moment

waarop leerlingen feedback krijgen, bijvoorbeeld via een
online toets. Klassikale classroomassessments zijn natuur-
lijk het gemakkelijkst om de hele klas van feedback te
voorzien, maar het gebeurt ook dat de docent langsloopt
en inschat hoe ver een leerling is. Hij laat leerlingen
bijvoorbeeld benoemen wat ze moeilijk vinden. We zijn
dit jaar begonnen en het gaat steeds beter om te kijken
door een formatieve bril. Doordat we met duo’s werken
is er ook meer tijd tijdens de les om dat te doen. Bij een
traditionele les van bijvoorbeeld zestig minuten is de tijd
na opstarten, instructie en verdieping al om. Hoewel ik in
Engeland zag dat ook binnen normale lestijd formatieve
momenten mogelijk zijn.”
Dat wil niet zeggen dat Cartesius 2 helemaal zonder cij-
fers werkt. Meerhoff: “Wij werken met onvoldoende, vol-
doende en goed. En dat is natuurlijk niet echt een groot
verschil met cijfers. Aan het eind van een periode komen
ook wij met een summatief oordeel over het leerproces.
Waar we naar toe willen, is dat we nog meer werken
met rubrics (schematisch in rubrieken verduidelijken wat
voor welk cijfer gepresteerd moet worden, red.). Zo kun-
nen we leerlingen laten zien wat we per leerdoel van ze
verwachten.”

achtergrond
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e x per im en t er en  m e t  a n d er e  vo r m en  va n  f eed b a c k

Formatieve feedback en differentiatie zijn, volgens
Meerhoff, twee kanten van dezelfde medaille. “Als je geen
gegevens hebt, is er geen zicht op welke vervolgactie er
nodig is en dus geen differentiatie. Moeilijkheid daar-
naast is dat differentiatie niet alleen nodig is op cognitief
niveau, maar ook op gedrag en werkhouding. Daar zijn
wij nog mee aan het worstelen.”

Alternatief Dominique Sluijsmans, een van de auteurs
van ‘Toetsrevolutie’ is lector Professioneel beoordelen aan
de Zuyd Hogeschool in Zuid-Limburg. De tijdgeest is er
om beoordelen structureel anders aan te pakken, denkt
zij. “Op alle onderwijsniveaus dringt het besef door dat
cijfers vaak tamelijk betekenisloos zijn. Maar het alterna-
tief is nog niet heel duidelijk. Iedereen is zoekende. Ook
de onderwijsinspectie. Die wordt vaak afgeschilderd als de
boeman, maar mijn ervaring is dat ook de inspectie open-
staat voor een andere manier van beoordelen. Scholen
moeten de autonomie krijgen om te formuleren wat zij
kwaliteit vinden en hoe ze dat inzichtelijk gaan maken.”
Ook Sluijsmans is van mening dat cijfers een schijnzeker-
heid geven. “Neem de gegevens uit leerlingvolgsystemen.
We moeten die niet overschatten. Ze lijken harder dan

de deskundigheid van de leraar, maar ik ben eigenlijk
meer geïnteresseerd in die deskundigheid: wat heeft de
leraar gezien van een leerling dat niet was te vangen in
een toets? Een leraar heeft kennis en ervaring en obser-
veert. Natuurlijk is dat subjectief, daarom moet je dat
gevoel betrouwbaar maken door bronnen, door er over
te praten met collega’s, door een dossier rijker te maken
met een doorlopende lijn van onder- naar bovenbouw.

Daarvoor is een mix van methodes nodig en een mix van
beoordelaars. De eindtoets hoef je van mij echt niet af te
schaffen, maar het moet slechts een van de onderdelen
zijn. Ook de dagelijkse observaties moeten op waarde

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

Er is een beweging gaande om kritisch te kijken naar hoe we leerprestaties stimuleren en beoordelen.
Foto: Hans Roggen (de school op de foto komt niet in het artikel voor)
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1000-21-6000-2622 AVS KP 16-17-06 Kleur:

Ontdek het zelf  Kijk op veiliglerenlezen.nl

Kom
naar onze

onderbouw-
dagen!

Veilig leren lezen
breng uw leesonderwijs tot leven!

• De letter als uitgangspunt

• Unieke automatiseerlijn

• Gepersonaliseerde leerlingsoftware voor school én thuis

• Geïntegreerde lessen voor woordenschat en wereldoriëntatie

• Koppeling met schrijven in verbonden schrift en blokschrift
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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
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achtergrond

geschat worden: kan een leerling zelfstandig werken,
hoe gaat hij om met tegenslagen? Het dossier moet een
soort reisverslag zijn, aan de hand waarvan je ook een
rijk gesprek met ouders kunt voeren. Ik ben ervoor om de
subjectiviteit te omarmen. Beoordelen is ongelooflijk inge-
wikkeld en het blijft mensenwerk.”

Leren voor een cijfer ‘Is dit voor een cijfer?’ Iedere
docent ken de vraag. Behalve op Cartesius 2. Directeur
Meerhoff heeft de vraag nog niet gehoord. “Leerlingen
zijn er heus niet zelf opgekomen dat een cijfer belangrijk
is”, bevestigt ook Sluijsmans. “Het onderwijs houdt dat
zelf in stand, omdat we denken dat leerlingen anders niet
leren. Een voldoende halen voor een toets vinden ze wel-
iswaar belangrijk en het stimuleert, maar een leerling die
continu slechte cijfers haalt, haakt af. In plaats van dat
hij probeert te achterhalen waarom hij een 2 heeft. Ons
systeem geeft weinig ruimte om daar anders mee om te
gaan.”
In het boek ‘Toetsrevolutie’ staan de verhalen van diverse
leraren die experimenteren met een andere manier van
cijfers geven. Zo geeft geschiedenisdocent Arjan Moree
nog maar één cijfer per periode. Moree krijgt nu niet
meer de vraag ‘Waarom heb ik hier een 5 voor?’, maar
vragen die ertoe doen. Zoals: ‘Ik begrijp niet precies waar-
om het Romeinse rijk ten val kwam, kunt u dat nog eens
uitleggen?’
Wiskundedocent Wendy Hesta mag van de schoolleiding
cijferloos werken in haar 4-vwo-klas: “Wat ik mijn leerlin-
gen vooral wil bijbrengen is dat falen bij leren hoort. Ik
wil ze niet afstraffen met een onvoldoende als ze iets ver-
keerd doen, ik wil juist dat ze het nog een keer proberen.”
Leraar Duits Matin Ringenaldus heeft de leerdoelen “heel
concreet vertaald naar de leerlingen toe. Zij hebben een
overzicht met wat ze allemaal moeten kunnen in het
Duits: ‘Ik kan mezelf voorstellen’, ‘Ik kan een formulier
invullen’, ‘Ik kan mezelf omschrijven’ of ‘Ik kan de tijd
vragen.’ Op dat overzicht kan ik twee dingen invullen
voor de leerling: ‘Kan ik goed’, of ‘Kan ik bijna’; dat laat-
ste omdat ik naar de leerlingen wil uitstralen dat ze altijd
iets geleerd hebben. Komend jaar gaan we de leerdoelen
beschrijven in rubrics. We willen de huidige aanpak ver-
beteren, want we zijn er nog niet tevreden over.”

Inzichtelijke leerdoelen Steeds weer komt in de
verhalen terug dat leerlingen inzicht moeten hebben in
de beoordelingscriteria, zodat ze weten wat er van ze ver-
wacht wordt en waar ze zich in het leerproces bevinden.
Niet alleen in het voortgezet onderwijs, ook in het basis-
onderwijs experimenteren leraren met deze vorm van
zelfsturing.
In het vo is de toetsdruk op veel scholen groter dan in het
basisonderwijs, is de mening van Gerdineke van Silfhout,
taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO. Na zes weken
vo weten leerlingen niet beter. “Cijfers helemaal afschaf-
fen werkt niet als je daar niet iets tegenover zet”, vindt
Van Silfhout. “Het gaat vooral om communicatie, een
gesprek met de leerling over het hoe en waarom van
leren en evalueren. Wat zijn je leerdoelen? Waar sta je ten
opzicht van die leerdoelen? Hoe denk je dat aan te pak-
ken? Op scholen als RSG Slingerbos in Harderwijk en de
Nieuwste School in Tilburg gaan docenten over deze vra-
gen in gesprek met hun leerlingen.”
Waarom zijn leerlingen in Nederland zo ongemotiveerd,
zoals blijkt uit OESO-onderzoek, vraagt Van Silfhout zich
af. “Constant prestatiedruk, constant kunnen falen: wat
doet dat met een kind? Ik ben helemaal niet tegen een
toetsmoment of een cijfer geven. Maar hoe zinvol is het
als ik op een toets geen feedback krijg? Hoe draagt dat bij
aan mijn leren?” Het is niet zo eenvoudig om de toetscul-
tuur te veranderen, vindt ze. “Trek je aan toetsen, dan
beïnvloedt dat alle onderdelen. Welke stof bied je aan en
hoe? Hoe geef je feedback? Wat doe je vervolgens aan het
overladen curriculum?” Het zijn vragen die ook aan bod
komen in de twee leernetwerken die Van Silfhout vanaf
maart begeleidt met de VO-raad en waaraan 23 scholen
meedoen. Verminderen van toetsen met enkel een cijfer is
geen wondermiddel, maar een startpunt om veel verschil-
lende aspecten van het onderwijs aan te pakken. _

Meer weten?
Een pdf-versie van het boek ‘Toetsrevolutie: naar een

feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs’ (2016) is gratis te

downloaden via www.toetsrevolutie.nl

Meer over formatief toetsen op het AVS-congres 2017
Tijdens het AVS-congres op 17 maart aanstaande verzorgt HCO/Bazalt een workshop over het formatieve

asessment: ‘Niet prestaties tellen, maar vooruitgang! Over formatieve assessment’ (nr. 28). Deelnemers

maken kennis met een aantal schoolvoorbeelden en krijgen een routekaart om het formatieve

assessment te implementeren. Wat zijn de valkuilen en leermomenten? Een praktische uitwerking van

gepersonaliseerd leren en onderwijs op maat.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017. Vroegboekkorting tot en met 14 februari!
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder

(primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.

politieke column

onderwijs als
motor van emancipatie
Tijdens een ouderavond vroeg de school-

leider aan ons als ouders wat wij kunnen en

willen betekenen voor de school. Sindsdien

geef ik samen met twee vaders al drie jaar

lang les aan de Plusklas. Acht weken lang

over de politiek. Acht weken over natuur-

kunde. En acht weken over de economie. De

leerkrachten selecteren de leerlingen die

wat extra uitdaging kunnen gebruiken. De

kinderen worden er echt gelukkig van en de

ouders vinden het superleuk om anderhalf

uur per week les te geven, op een terrein

waar ze veel vanaf weten. We kunnen de

kinderen iets leren over een wereld waar ze

misschien van huis uit niet mee in aanraking

komen. Bovendien geeft het de leerkrachten

meer tijd voor andere kinderen in de klas,

die extra begeleiding kunnen gebruiken. Zo

zorgen we voor differentiatie zonder dat het

de leerkracht meer tijd kost. De kinderen zit-

ten bij elkaar op school, groeien met elkaar

op, leren van elkaar, maar krijgen ook op hun

eigen niveau extra aandacht of uitdaging. Zo

biedt het alle kinderen meer kansen.

School is de plek waar kinderen elkaar

ontmoeten. Kinderen van hoogopgeleide

en minder hoogopgeleide ouders. Kinderen

met allerlei kwaliteiten. Het is de plek waar

kinderen leren omgaan met verschillen.

Waar ze geïnspireerd worden en uitge-

daagd. Waar ze gevormd worden. Daar hoort

geen afrekencultuur bij zoals de staats-

secretaris met regelmaat voorstaat. Scholen

moeten juist de ruimte krijgen, zodat ieder

kind de kans krijgt om talenten te ontdek-

ken en zich te ontwikkelen. Ongeacht je

achtergrond en het opleidingsniveau van

je ouders. Onderwijs is immers de motor

van de emancipatie en van de verheffing,

en is van groot belang om de tweedeling

in de samenleving te bestrijden. De ver-

wachtingen die ouders hebben lijken nog

te vaak gebaseerd op hun eigen ervaringen

en opleiding. Maar de ongelijkheid in de

samenleving wordt zo juist doorgezet in het

onderwijs. Ik hoor de beroepstrots van veel

leerkrachten die zien dat door hun onder-

wijs kinderen van een dubbeltje een kwartje

kunnen worden. Trotse leraren en schoollei-

ders, die kinderen maximale kansen geven.

Bijvoorbeeld door het schooladvies bij te

stellen als de Cito-toets hoger is uitgevallen

en kinderen dus misschien tóch nog meer in

zich hebben. Of die kiezen voor een brede

scholengemeenschap of meerjarige brug-

klassen, om laatbloeiers kansen te bieden.

En die daarnaast een talentenprogramma

hebben, zodat kinderen ook de succeser-

varingen en uitdaging krijgen die ze nodig

hebben. Of een huiswerkvrije school zijn,

zodat iéder kind gelijke onderwijskansen

krijgt. Iedere maandag en vrijdag bezoek ik

scholen en ik neem mijn petje af voor deze

initiatieven. Eigenlijk lopen we achter in Den

Haag, maar dat wist u natuurlijk al lang...

Ik hoor echter ook zorgen bij schoolleiders

en leraren; hoe geven we ieder kind de

aandacht die het verdient? Veel leraren zijn

behoorlijk wat tijd kwijt in het weekend en

‘s avonds aan hun lessen. Er is simpelweg

gebrek aan tijd om ze goed voor te bereiden

en met elkaar aan een verbetercultuur

binnen de school te werken, waarin je niet

alleen op je eigen eiland werkt maar elkaar

versterkt. Het allerbeste onderwijs begint

bij het team en de visie van de school, waar

de schoolleider en leraren samen voor

kiezen. Investeren in het onderwijs loont.

Daarom dient hier meer aandacht voor

te komen, moet de werkdruk omlaag (20

uur voor de klas) en het salaris omhoog.

Dat kost geld, maar als er komende jaren

weer wat financiële ruimte is zou dit een

prioriteit moeten zijn. Daar wil ik me vanuit

de Tweede Kamer verder voor inzetten.

Want het gaat niet vanzelf. Ik zal blijven

strijden voor gelijke onderwijskansen

voor ieder kind en herwaardering van het

vakmanschap in het onderwijs, iedere dag

opnieuw. En als moeder blijf ik ook gewoon

mijn kleine steentje bijdragen. Zodat niet de

afkomst, maar de toekomst van ieder kind

telt. En het tot z’n recht komt. _

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

n i e t  d e  a f ko m s t ,  m a a r d e  to e ko m s t
v a n  i e d e r  k i n d  t e lt
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Van de AVS

i m p r e s s i e  n o t 2 0 17 De AVS was vertegenwoordigd op de NOT 2017, de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in
de Benelux die van 24 tot en met 28 januari plaatsvond in de Jaarbeurs te Utrecht. Na de opening door Koningin Máxima en onderwijsminister
Jet Bussemaker ging hare koninklijke hoogheid in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, waaronder AVS-voorzitter Petra van Haren.
Ook staatssecretaris Sander Dekker sprak later in de week met directeur Roelf Willemstein en bestuurslid Jan Morsink over onder andere de
professionalisering van schoolleiders. (Aankomend) schoolleiders en leraren met ambitie om leidinggevende te worden wisten de AVS-stand goed te
vinden. Ze konden er terecht voor informatie over het lidmaatschap, het scholingsaanbod, publicaties, adviezen van AVS-adviseurs en 5 minuten pitches
– bijvoorbeeld over leidinggeven aan een IKC en aan gepersonaliseerd onderwijs. Foto’s: AVS en NOT

Wat is er veranderd in de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel
primair onderwijs (WOPO)?

tekst jan stuijver

In de CAO PO 2016-2017 is een wijziging opgenomen ten aanzien

van de werkloosheidsregeling. Er is nu een WOPO-regeling voor het

bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs.

In het bijzonder primair onderwijs kan een recht op een extra

aansluitende uitkering ontstaan, als men tien jaar of minder

verwijderd is van de AOW-leeftijd. In de CAO PO 2016-2017 wordt

in dit kader nog de leeftijd van 67 jaar genoemd, maar deze is

inmiddels verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden (artikel 7a lid 2,

recht op een aansluitende uitkering). De hoogte van die extra

aansluitende uitkering is 65 procent.

In het openbaar onderwijs is voor een werknemer die 55 jaar of

ouder is en ten minste een diensttijd heeft van twaalf jaar de aan-

sluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd de hoogte van

de aansluitende uitkering ook 65 procent (artikel 8, duur en hoogte

van de aansluitende uitkering, lid 6).

Voor meer informatie over de WOPO-regeling kunnen AVS-leden

contact opnemen met de helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00 – 12.30 uur en

13.00 – 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

en 13.00 – 17.00 uur via tel. 030-2361010. Mailen kan ook via

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

Invallers, ict, schooladvies, andere eindtoets en medezeggenschap
RTV Utrecht vroeg AVS-voorzitter Petra van Haren op 19 januari om

een reactie op het gegeven dat leerlingen van Utrechtse basisschool

De Notenboom soms thuis zitten of het risico lopen naar andere

scholen te worden overgeplaatst door een tekort aan leraren. Een

ouder plaatste daarop een oproep op sociale media voor een nieuwe

leerkracht. Binnen het vervangingsbeleid van schoolbesturen zijn

echter verschillende oplossingen voorhanden, meent Van Haren.

Door het hoge ziekteverzuim op dit moment zijn bovendien de regels

voor (het aanbieden van contracten aan) invallers tijdelijk versoe-

pelt. De Utrechtse ouders willen echter het liefst één gezicht voor de

klas. De AVS-voorzitter wijst erop dat het belangrijk is dat scholen en

ouders niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken.

Op de website van onderzoeks- en onderwijsadviesorganisatie

AO Consult licht Van Haren de noodzaak van het ict-manifest ‘Nú

investeren in onderwijs van morgen’ toe. Onderwijs, ouders en

marktpartijen pleiten hierin voor goed internet op scholen, verlaging

van de btw op digitale leermiddelen en opleidingen voor leraren met

academische vaardigheden. “De ontwikkelingen op ict-gebied gaan

heel snel, maar de politiek pakt het nog niet voortvarend op door

gebrek aan urgentie.”

De NRC vroeg de AVS-voorzitter op 26 januari naar haar mening

over het herijken van het schooladvies in het tweede jaar vo, een

wens van de VO-raad om kansenongelijkheid tegen te gaan. “Dit

heeft alleen zin op brede scholengemeenschappen, waar leerlingen

kunnen switchen naar een ander niveau. En daar gebeurt het al.

Een sympathiek plan, maar het zal weinig veranderen. Daarom zijn

wij voorstander van meer brede scholengemeenschappen of brede

(dakpan)brugklassen van twee jaar, om een later selectiemoment te

bewerkstelligen.”

Het Algemeen Dagblad (AD) berichtte op 28 januari over het gege-

ven dat steeds meer scholen de Citotoets in de ban doen en kiezen

voor een van de alternatieve toetsen, die soms korter duren of zich

automatisch aanpassen aan het niveau van het kind. Ook de AVS

signaleert dit. Voorzitter Van Haren is blij met de keuzevrijheid, al

ziet ze dat veel schoolbesturen nog wel een bepaalde eindtoets

opleggen. “Geheel tegen de wens van schoolleiders in.”

AVS-adviseur Jan Stuijver werd voor de januari-editie van

MR magazine geïnterviewd over vertrouwen in de medezeggen-

schap. Er gaat volgens hem nogal eens wat mis in de informatie-

uitwisseling en samenwerking tussen (G)MR, schoolleiding,

-bestuur en Raad van Toezicht om collectieve ambities te realiseren.

“Wederzijdse verwachtingen worden niet altijd goed op elkaar afge-

stemd.” Via het project Versterking Medezeggenschap, van onder

andere de AVS, kunnen raden en besturen (kosteloze) ondersteuning

krijgen om de medezeggenschap in goede banen te leiden. Meer

informatie: www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap

t o t  e n  m e t 1 4 f e b r u a r i

Aantrekkelijke vroegboekkorting AVS-congres 2017
Het 22e AVS-congres staat in het teken van daadkrachtig
leiderschap, van nu naar 2032! Met keynotes als Zachary
Walker en Jef Staes. Tot en met 14 februari aanstaande
geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting. Lid zijn of
worden van de AVS levert nog meer voordeel op.

Het congres kent subthema’s als persoonlijk leiderschap, onderwijs-

concepten & schoolbeleid bij curriculum(her)ontwerp, de samenle-

ving in de school en handvatten om morgen in de

school direct aan de slag te kunnen. Naast ple-

naire sessies en praktische workshops is er een

goed gevulde informatiemarkt waar bezoekers

onder andere in gesprek kunnen met adviseurs

en juristen in de AVS-stand. In het amfitheater

verzorgen collega-leidinggevenden korte hands-

on praktijksessies over diverse onderwerpen. Een

muzikale Drinks&Bites sluit het congres af.

Het AVS-congres is aangemerkt als bron voor

informeel leren door het Schoolleidersregister PO (deelnemers

ontvangen een digitaal bewijs).

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

rest van dit schooljaar (tot 1 augustus 2017) 50 procent korting

op de contributie*. Bovendien kunnen AVS-leden sowieso met

ruim 50 procent korting naar het congres. Dubbel korting dus!

Zie www.avs.nl/lidworden

Kom ook 17 maart aanstaande en ontmoet collega’s

en andere deskundigen! Kijk voor meer informatie

over het programma in het middenkatern van deze

Kader Primair. Aanmelden kan via het inschrijf-

formulier in het katern of ga naar www.avs.nl/

congres2017, waar het volledige programma te

raadplegen is.

* Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.

U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2018.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Maart en april 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken

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

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

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

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

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

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

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

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 4 april Jan Stuijver

• Training Van goed naar excellent! (po) 7 april Bart van der Vlist

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po en vo) 11 april Jan Stuijver

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 12 april Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 13 april Tom Roetert

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

av s  c o n g r e s  b r o n
vo o r  i n fo r m e e l  l e r e n
Het AVS-congres 2017 geldt als bron voor informeel leren

bij alle zeven professionaliseringsthema’s

van het Schoolleidersregister PO.

De programma-inhoud sluit hier gedeel-

telijk bij aan. Deelnemers ontvangen een

digitaal bewijs.

www.avs.nl/congres2017
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eendaagse training

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke

leiderschapscompetenties. Het vraagt aan de

ene kant strategisch sturen en leidinggeven op

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

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

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

de verschillen tussen de scholen respecteert en welke leiderschaps-

competenties daarvoor nodig zijn. Ook aandacht voor recente

onderwijsontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan, zoals de

21st century skills.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Datum: 18 mei 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Regie en strategie’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’

eendaagse

Masterclass Geluk voor
leidinggevenden

Met de nieuwste inzichten over geluk, zodat u

deze kunt toepassen in het aansturen van uw

team en kunt vertalen naar de praktijk. Na

afloop weet u wat geluk betekent, hoe het brein

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

zicht op de kracht van geluk binnen het hedendaagse onderwijs-

systeem. Psychologe en veranderkundige Clara den Boer, die deze

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

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

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

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

tevens bedenker en oprichter van de Gelukskoffer; een wetenschap-

pelijk onderbouwd programma van gelukslessen voor groep 3 tot en

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

Doelgroep: schoolleiders po

Datum: 22 mei of 22 september 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Regie en strategie’

tweedaagse training

Diferenci, de wereld van
verschillen – basis en
verdieping

Diferenci is gebaseerd op de theorie van Human

Dynamics, over fundamentele verschillen tussen

mensen die het persoonlijk leiderschap aardig

onder druk kunnen zetten. Inzicht hierin maakt

het mogelijk ongewenste patronen te beïnvloeden, zowel op

individueel als teamniveau. Alleen als deze inzichten verbonden

worden met concreet handelen, ontstaat optimaal rendement.

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen ‘DNA‘ en dat van het team.

Ze leren elkaars kwaliteiten niet alleen zien, begrijpen en

waarderen, maar bovenal benutten.

De interactieve basistraining is gericht op inzicht krijgen in eigen

en andermans functioneren en communiceren. In de hierop

voortbouwende verdiepingstraining staan vooral de toepassing

in de praktijk, het verbeteren van prestaties en het proces van

samenwerken centraal.

In samenwerking met Janssen Training & Advies.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo die het welbevinden op de

werkvloer door hun persoonlijke manier van leidinggeven construc-

tief willen beïnvloeden.

Data basis: 20 en 21 maart, 6 en 7 juni, 3 en 4 oktober 2017

Data verdieping: 7 en 8 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/diferenci-basis en www.avs.nl/

cel/diferenci-verdieping

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we al aan bildung

doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

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

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 24 maart 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/bildung
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nieuwe leergangen

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft twee nieuwe leergangen ontwikkeld die eind dit schooljaar van start gaan,
beide gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO in het kader van de herregistratie.
tekst winnie lafeber

eendaagse training

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

van zelfevaluatie door schoolbesturen en scho-

len. In het nieuwe waarderingskader met de pij-

lers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een

integraal onderdeel geworden. Doen we de goede dingen? Doen we

die dingen goed? In hoeverre zijn we de school die we zeggen te

zijn? In de training onder andere aandacht voor de opbrengsten van

zelfevaluatie, de relatie met het schoolplan en de jaarplancyclus,

vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale visitatie) en hoe je ouders

erbij betrekt. Hoe kom je tot een terdege zelfevaluatie en wat vraagt

dat van het team?

‘ w e  h e b b e n  i e t s  o m  o v e r  n a  t e
d e n k e n .  l e e r z a a m .  v o l g e n ! ’

Doelgroep: directeuren po en vo

Data: 4 april, 26 september, 12 oktober of 23 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en kwaliteits-

ontwikkeling’

 eendaagse training

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

Hoe houdt een schoolleider regie op het gesprek

met de onderwijsinspecteur en hoe zorgt hij voor

een effectieve informatie-uitwisseling met het

bestuur? Met onder andere theorie over de

werkwijze van de inspectie, het waarderingskader 2017, handvatten

voor de voorbereiding van een inspectiebezoek en het omgaan met

het uiteindelijke inspectierapport. Verder veel aandacht voor goede

en effectieve communicatie, hoe de visie en strategie van een

school onderdeel zijn in het gesprek en het managen van

verwachtingen. De aanwezigheid van een onderwijsinspecteur is

onderdeel van de training.

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

Data: 24 januari, 28 maart, 14 september, 3 oktober of

7 november 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en Strategie’ en

‘In	relatie staan tot de omgeving’

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

“Gepersonaliseerd leren is echt een oplossing voor veel vraagstuk-

ken van nu, zoals Passend onderwijs. Maar er is geen blauwdruk.

In de leergang geven wij de ingrediënten waarmee je gepersonali-

seerd onderwijs in je school kunt ontwikkelen”, vertelt een van de

twee hoofdtrainers Brigit van Rossum MSc, directeur van EXOVA

Leerschool. Ze is al jaren werkzaam in het onderwijs als schoollei-

der, coach en praktijkdocent.

Gepersonaliseerd onderwijs sluit beter aan bij de capaciteiten en

interesses van elk kind afzonderlijk. “Een leerling mag zich in een

eigen tempo op een eigen niveau en

manier ontwikkelen. Dit vraagt van de

leerkracht een andere, meer coachende

rol. Als schoolleider biedt je leerkrachten

en leerlingen daartoe meer autonomie

en ruimte om van elkaar te verschillen en

moet je je standaardaanpak durven losla-

ten. Dat vergt een stevige	leidinggevende

die daar richting en	sturing aan geeft.”

Schoolleiders hebben een essentiële rol in

dit veranderingsproces. Van Rossum: “De leidinggevende is verant-

woordelijk voor een gedragen visie op gepersonaliseerd onderwijs,

richt de organisatie hiervoor in en kijkt goed naar de – aanvullende

– kwaliteiten en waarden van teamleden en de omgeving. Met de

verandercirkel van EXOVA pak je zo’n proces stap voor stap aan.

Tijdens de leergang ervaar je ook zelf hoe het is deel te nemen aan

gepersonaliseerd leren en je eigen leerproces hierin.”

Nieuw!

Hoofddocent
Brigit van Rossum Verandercirkel
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Leergang Veranderen
in de onderstroom

“Deelnemers raken zich ervan bewust dat zij als leider het verschil

maken en een instrument zijn om veranderingen te begeleiden die

tot een duurzaam resultaat leiden”, steekt Pia Umans, een van twee

hoofdtrainers en directeur van het Plata Opleidingen Instituut in

Leiden, van wal. Samen met mede-hoofdtrainer Marielle Rumph,

directeur van Plata Onderwijs en oud-schoolleider, hebben ze veel

ervaring met het trainen en coachen van schoolleiders. Umans:

“Een schoolleider vertelde mij ooit dat werken ‘in de onderstroom’

het ontbrekende element is bij veel andere opleidingen. Vaak is

de focus op de rationele structuur, terwijl het juist van essentieel

belang is de emotionele structuur in beeld te krijgen. Of verande-

ringen succesvol verlopen of niet heeft te maken met wat er in deze

structuur speelt.”

Die emotionele onderlaag komt aan de orde bij de zogenaamde

Transactionele Analyse (TA), een krachtige benadering om mensen

zelfstandiger te laten leren, denken en handelen waardoor proble-

men effectiever worden opgelost. “Je leert als het ware in opties

te denken en omgaan met veranderingen.” Een van de oefeningen

van TA richt zich op het bewust maken van je eigen levensplan,

het zogenaamde scriptmodel. “Van daaruit kun je als leider een

herbesluit maken in een proces. Er ontstaat ruimte voor nieuwe

mogelijkheden en ervaringen. Het scriptmodel geeft een helder

inzicht in thema’s en culturele aspecten die meespelen bij ontwik-

kelingsprocessen in schoolteams. Deze leergang maakt je daar

bewust van en leert je dit waar nodig om te buigen. Het gebruik van

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), een van de snelste bewust-

wordingstechnieken van deze moderne tijd, sluit hier bij aan. Met

NLP onderzoek je structuren van gedrag. Onderwijswetenschapper

Michael Fullan laat zien hoe je je kunt verbinden aan een verande-

rende situatie. John Hattie brengt de impact op leren goed in beeld.

Alle theorieën bij elkaar geven inzicht in hoe je ‘de onderstroom’

meekrijgt in veranderingsprocessen.”

De leergang kent diverse werkvormen. Umans: “We werken vanuit

casuïstiek en realistische voorbeelden. Tussen de blokken door is er

intervisie in kleine groepjes, met opdrachten. Zo moeten de deelne-

mers bijvoorbeeld onderzoeken wat niet effectief is op hun school

en hierbij hun eigen gedrag en autonomie ontdekken.”

Een van de opbrengsten is dat schoolleiders leren omgaan met

complexiteit. “We ontrafelen ingewikkelde vraagstukken met

behulp van een coachmatrix en simulaties. Leiders leren vooral hoe

ze bewuste keuzes kunnen maken, hoe ze hun invloed – niet ‘macht’

– kunnen gebruiken en kunnen omgaan met teamleden die anders

denken. Er zijn immers meerdere denkrichtingen mogelijk om tot

goede resultaten te komen.”

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders, ib’ers en bestuurders

po en vo

Startdatum: 1 mei 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/verander-

processen

In vier cursusdagen, met onder andere zelfstudieopdrachten en

intervisie, worden de deelnemers voorbereid om leiding te geven

aan een veranderingsproces waarin gepersonaliseerd leren cen-

traal staat. “We geven voorbeelden van hoe je leerkrachten kunt

begeleiden in hun veranderende rol, welke leertheorieën onder

gepersonaliseerd leren liggen en hoe je de leeromgeving passend

inricht. Ook leer je hoe je ondersteuning vanuit de omgeving vraagt

en krijgt voor gepersonaliseerd onderwijs.” In een online omgeving

kun je je leer- en ontwikkelpunten en andere inzichten bijhouden.

Deze geeft ook toegang tot de databank van EXOVA, met veel kennis

over gepersonaliseerd leren.

De meerwaarde van de leergang ligt in de verscheidenheid en per-

soonlijke begeleiding door de trainers. Van Rossum: “Deelnemers

leren bezig te zijn met vernieuwend onderwijs en veranderkunde.

En ook om zich te verantwoorden over de opbrengsten.”

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 12 mei 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/lgo

Nieuw!

Hoofdtrainers Pia Umans en Marielle Rumph
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voor: iedereen die op school- of bestuursniveau te maken

heeft met HRM/personeelsbeleid, administratieve processen

of de invoering van het Lerarenregister

van: Onderwijscoöperatie

wanneer: februari/maart

waar: o.a. Apeldoorn, Tilburg, Rotterdam

wat: regionale bijeenkomsten

Lerarenregister en
personeelsbeleid

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel

Lerarenregister verandert er zowel voor de individuele leraar

als voor de schoolorganisatie de komende jaren veel. Wat zijn

de gevolgen, waar liggen kansen, wat wordt van de werkgever

verwacht? De input van deelnemers kan in de doorontwikke-

ling meegenomen worden. Meer informatie en aanmelden:

http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/

hrm-bijeenkomsten-lerarenregister

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: geïnteresseerden ontwikkelingsgericht onderwijs

van: OGO-Academie

wanneer: 15 maart

waar: de Reehorst, Ede

wat: tweejaarlijkse conferentie

In de pas, uit de pas
Over Passend onderwijs en omgaan met verschillen in ontwikke-

lingsgericht onderwijs. Met meer dan 35 lezingen, workshops en

presentaties, ook voor ook voor onderwijsmanagement. Auteur

Adriaan van Dis gaat in gesprek over opvoeding en onderwijs.

Betekenisvol leren stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Als

ze tenminste in de pas en uit de pas mogen lopen. Immers, geen

kind is hetzelfde. www.ogo-academie.nl

voor: leidinggevenden, HR-adviseurs

van: BigBusiness Publishers

wat: gids

Dossieropbouw en ontslag
Sinds de invoering van de Wet Werk & Zekerheid is het veel

lastiger geworden om disfunctionerende werknemers te ont-

slaan. In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg

belangrijk, want de kantonrechter beslist op basis daarvan over

de vraag of ontslag is toegestaan. Ook bij een schikking staat

de werkgever sterker met een goed dossier. Hoe bouw je een

goed dossier op? Hoe schrijf je een goede brief? Met handzame

checklists en voorbeeldbrieven. ISBN 9789491757419

voor: geïnteresseerden

van: Geef Mij Maar Een Boek!

wanneer: v.a. 10 februari

waar: landelijk

wat: actie

‘Achtste-groepers huilen niet’
actieboek

De jonge klassieker ‘Achtste-groepers huilen niet’ van Jacques

Vriens is in 2017 het actieboek van de jaarlijkse jeugdliteratuur-

campagne Geef Mij Maar Een Boek! Het boek is vanaf 10 februari

te koop voor 2 euro. Op is op! www.geefmijmaareenboek.nl

voor: (vrouwelijke) leidinggevenden

van: Annemarijke van Etten, Big Business Publishers

wat: uitgave

Vrouwelijk leiderschap
‘Elke dag champagne, handboek voor vrouwen die starten met

leidinggeven’ is een praktisch boek voor startende leidingge-

venden. Verder is te lezen hoe je je vrouwelijke energie optimaal

kunt inzetten voor empathisch, duidelijk én resultaatgericht

leiderschap. Vier doorgewinterde vrouwelijke leiders vertellen

over hun valkuilen en inzichten. www.bbpublishers.nl
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voor: leraren en lerarenopleiders

van: OCW

wat: online platform

Nieuw: leraar.nl
Interactieve vernieuwing en uitbreiding van delerarenagenda.nl.

Website door en over (het werk van) leraren. Waar ze hun

ervaringen en goede voorbeelden kunnen delen met collega’s,

kunnen praten over het vak en mee kunnen denken over

onderwijs- en lerarenbeleid. Biedt daarnaast wet- en regelge-

ving vertaald naar de lespraktijk, nieuws en achtergronden.

Mogelijkheid tot het aanmaken van een persoonlijk profiel. De

website delerarenagenda.nl blijft wel bestaan, maar wordt niet

meer geactualiseerd.

voor: schoolbesturen po

van: ministerie OCW

wat: handreiking

Samenwerken bij krimp
Voor krimpende basisscholen die willen samenwerken met

andere scholen in hun regio. Welke stappen moeten zij

doorlopen? Drie thema’s komen aan de orde: het op te lossen

vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de

mogelijke samenwerkingsvormen. www.leerlingendaling.nl

voor: onderwijs

van: Harm Hofstede – bureau voor nieuwe media

wat: website

Marktplaats voor onderwijs
Op zoek naar (gebruikt) onderwijsmateriaal? Of zelf iets aan-

bieden? MarktplaatsOnderwijs.nl is de gratis marktplaats voor

het onderwijs met als doel nieuwe en tweedehands middelen

(opnieuw) in te zetten in het onderwijs. Er is ook een mogelijk-

heid om digitaal onderwijsmateriaal aan te bieden of te down-

loaden na betaling via iDeal. Wie geen account wil aanmaken,

kan zich ook aanmelden met Facebook.

voor: scholieren vo

van: Mr Chadd i.s.m. diverse universiteiten

wat: app

On demand huiswerkapp
Na het stellen van een vraag wordt de scholier binnen tien

seconden gekoppeld aan een coach: universitaire studenten

die uitblinken in een vak. Naast een passend antwoord krijgt

de scholier ook handvatten om het voortaan zelf te kunnen.

Winnaar van een Accenture Innovation Award (categorie skills

to succeed).	 www.mrchadd.nl

voor: (onderwijs)instellingen, onderzoekers, opdrachtgevers

van: Skills-platform o.l.v. ministerie OCW

wat: onderzoeksagenda

Skills voor de toekomst
Van verschillende skills hebben we al kennis maar willen we nog

meer weten over het verwerven, ontwikkelen en onderhouden

ervan tijdens de levensloop. Wanneer kunnen ze bijvoorbeeld

het beste worden aangeleerd? Ook bij curriculumvernieuwing

komt deze kennis van pas. De veranderende arbeidsmarkt en

technologische ontwikkelingen vragen ook om meer en andere

vaardigheden. Downloaden: www.rijksoverheid.nl. Scholen die

interesse hebben om mee te doen aan nader onderzoek kunnen

mailen naar secretariaatkennis@minocw.nl

Het bestuur van de Prinses Julianaschool in Brussel
zoekt per 1 augustus 2017 een bevlogen, ervaren

en ondernemende directeur die de filosofie van de
school onderschrijft en het Vlaams-Nederlandse
karakter van de school uitdraagt en vormgeeft.

De Prinses Julianaschool is een zelfstandige school
die gevestigd is in het hart van de Europese wijk te
Brussel. Een dynamisch team van 20 leerkrachten
en ondersteunend personeel biedt Nederlandstalig

basisonderwijs aan zo’n 180 leerlingen van 2,5 tot 12
jaar van Nederlandse, Belgische en soms ook andere

nationaliteiten.

Zie voor de volledige vacature:
http://www.stichtingnob.nl/vacature-overzicht.aspx

Voor meer informatie over de school:
http://www.julianaschool.be of bel Marieke van Berkel

+32 475 76 03 68.

Sollicitaties kunnen voor 24 februari 2017 per e-mail
worden gezonden naar:

vacatureswereldwijd@stichtingnob.nl

Directeur basisschool
Prinses Juliana in Brussel
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In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt De Opstap per 1 augustus
2017 of zo veel eerder als mogelijk een

Directeur (1,0 wtf )

Wij zoeken naar een enthousiaste bij voorkeur ervaren directeur die een bijdrage kan leveren aan
het verder ontwikkelen van De Opstap. Daarbij ligt de nadruk op het behoud van succes en het in
overleg met team en ouders komen tot verbeteringen. Een mogelijke verbetering is het zoeken
naar nieuwe manieren om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen
door de beperkingen van het leersto�aarklassensysteem te verminderen.

Wij vinden het belangrijk dat onze directeur benaderbaar is en op een open en transparante
manier communiceert. We zoeken een krachtige persoon die stuurt waar nodig en bij wie
het welbevinden van kinderen en leerkrachten hoog in het vaandel staat. Onze toekomstige
directeur is empathisch, betrouwbaar, vernieuwend, heeft een verbindende leiderschapsstijl en
deelt verantwoordelijkheden.

De directeur ressorteert rechtstreeks onder het College van Bestuur van Trinamiek. De kandidaat
beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau en heeft de opleiding schoolleider primair
onderwijs afgerond. Daarnaast beschikt de kandidaat over de 5 basiscompetenties van e�ectief
leiderschap (beroepsstandaard van het schoolleidersregister PO). Lesgevende ervaring is een pré.
Het salaris is conform CAO-PO (schaal DC).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René van Harten, bestuurder Trinamiek
tel. 030-6868444.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u, bij voorkeur via mail, voor 1 maart 2017
solliciteren: Stichting Trinamiek, afdeling personeelszaken: Postbus 377, 3400 AJ  IJsselstein,
e-mail: gerard.couprie@trinamiek.nl

Trinamiek is een veelkleurige groep van 24 basisscholen en 1 school voor
Voortgezet Onderwijs in IJsselstein en omgeving. Trinamiek heeft een profes-
sioneel stafbureau dat het CvB en het directieberaad ondersteunt. Er werken
ruim 550 medewerkers bij Trinamiek.

RKBS De Opstap in IJsselstein is één van de basisscholen van Trinamiek.
De Opstap heeft ruim 400 leerlingen en een team van 32 betrokken en
deskundige medewerkers.

De Opstap is een lerende organisatie. Er wordt gestreefd wordt naar
het realiseren van kwalitatief goed en boeiend onderwijs gericht op de
toekomst. Het creëren van welbevinden van kinderen en leerkrachten
vormt hiervoor de basis. Boeiend onderwijs geeft De Opstap vorm vanuit
de kernwaarden: samen, zorg, waarde(n)vol, kwaliteit en resultaat.

Een uitgebreide versie van deze vacature en nadere informatie is te vinden
op: www.rkbsdeopstap.nl, www.trinamiek.nl en
https://nl-nl.facebook.com/RkbsDeOpstap

165x120v2.indd   1 01-02-17   12:11
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boekbespreking

Wie was voor jou ooit een inspirerende leidinggevende? Deze vraag

stelden de auteurs van ‘De weg naar excellent leiderschap’ aan vele

deelnemers in workshops en leiderschapstrajecten die zij in het verleden

verzorgden. De antwoorden maakten hen nieuwsgierig naar de manier

waarop inspirerende leiders zich weten te onderscheiden en wat hen zoveel

waardering oplevert van hun medewerkers. tekst rob van beek

De auteurs – Anja Hilgers en Charlotte

Staats – namen interviews af met twaalf

leidinggevenden uit diverse sectoren

binnen de overheid en het bedrijfsleven.

In hun boeiende verhalen vertellen deze

leiders welke aanpak voor hen wel en welke

niet werkt, wat hen inspireert en hoe ze

daarmee hun leiderschap vormgeven. Uit

de interviews hebben Hilgers en Staats

een rode draad gedestilleerd. Volgens hen

onderscheiden deze leidinggevenden zich

allemaal op deze vijf thema’s:

• starten met een stevige basis

• benutten van verschillen

• creëren van echte betrokkenheid

• stimuleren van eigenaarschap

• focussen op teamresultaat

Deze thema’s zijn uitgewerkt in vijf over-

zichtelijke hoofdstukken, waarin de inspire-

rende voorbeelden nader worden uitgewerkt

en steeds uitmonden in tips en suggesties

om zelf als leider met je team aan de slag

te gaan. Zoals een mooie vorm om het team

duidelijk te maken dat fouten maken erbij

hoort en een geaccepteerd onderdeel is van

ontwikkeling. Naast deze zeer praktische

handvatten is het plezierig dat bij elk thema

uitgebreid wordt verwezen naar relevante

literatuur. Het boek is geschreven in een

lichte, makkelijk leesbare stijl met mooie en

functionele illustraties.

In hoofdstuk 6 verleggen de auteurs de

focus naar jou als leider, onder de noemer

‘Jouw weg naar excellent leiderschap’. In

dit hoofdstuk wordt benadrukt dat je vooral

je eigen weg zult moeten kiezen, een die

past bij jouw talenten en drijfveren. Een

weg ook, die je in staat stelt het leiderschap

voor jezelf behapbaar te houden, waarin

de weg naar excellent
leiderschap

je voldoende ruimte creëert voor taken die

echt belangrijk zijn en waarin je (jezelf ) kunt

blijven vernieuwen.

De uitgave is tot stand gekomen vanuit

de behoefte om inspirerende voorbeelden

van leiderschap te delen. Een citaat uit het

voorwoord: “Niet om te laten zien hoe het

moet, want er is naar ons idee niet één

juiste aanpak of zoiets als de perfecte lei-

dinggevende. Wel om te leren van elkaar en

inspiratie op te doen voor je eigen aanpak.”

Naar mijn idee is de beoogde opzet vol-

ledig geslaagd. De interviews zijn zonder

uitzondering boeiend om te lezen en

regelmatig verrassend en verfrissend van

inhoud. Bijvoorbeeld als Martin Landkroon,

manager private banking bij de Rabobank,

vertelt over de eerste kennismaking met zijn

team. Heel visueel, met beeld en film, laat

hij zien wie hij is, waar hij belangstelling

voor heeft, wat hem raakt – zowel werk als

privé. Niet in een officiële vergaderruimte,

maar in de kantine. Als mensen, soms

zelfs enigszins geëmotioneerd, zien wie je

werkelijk bent gaan ze uiteindelijk door het

vuur voor je, is de ervaring van Landkroon.

De nadere uitwerking van de interviews is

steeds helder en goed gestructureerd van

opzet. De praktische tips en suggesties

zijn goed te gebruiken voor elke leider in

het werken met zijn of haar team. Een hele

mooie vind ik het stapsgewijs uitgewerkte

voorbeeld om iemand uit te dagen buiten

zijn comfortzone te stappen. Zo toe te pas-

sen in elk team.

Als leidinggevende in het primair onderwijs,

die zelf ook regelmatig geworsteld heeft

met de aansturing van teams, denk ik dat

dit boekwerk in elke directiekamer binnen

handbereik zou moeten staan. Het is ener-

zijds prima bruikbaar als inspiratiebron en

kan anderzijds dienen als een zeer pragma-

tische handleiding voor leidinggevenden die

hun team nog beter van dienst willen zijn.

Voor schoolleiders een aanrader! _

Rob van Beek is directeur primair onderwijs

(RDO) en nam deel aan de leergang Op weg

naar excellent schoolleiderschap van het

AVS Centrum Educatief Leiderschap.

De weg naar excellent leiderschap, Anja Hilgers en Charlotte

Staats, uitgeverij Thema, 2016, ISBN 9789462720589

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

e e n  h e l e  m o o i e  v i n d
i k  h e t  s ta p s g e w i j s
u i t g e w e r k t e  vo o r 
b e e l d  o m  i e m a n d
u i t  t e  d a g e n  b u i t e n
z i j n  c o m fo r t z o n e  t e
s ta p p e n
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een daadkrachtige en inspirerende directeur
(DB, 0.6-0.8 fte)

We zoeken iemand
 met een duidelijke visie en die daaraan met het team

daadkrachtig uitvoering kan geven;
 die vanuit vertrouwen een team kan enthousiasmeren en

hun kwaliteiten optimaal benut;
 met sterke communicatieve vaardigheden die een

optimale samenwerking voorstaat.

De nieuwe directeur vindt het een uitdaging om met deze
school vorm te geven aan Passend Onderwijs - thuisnabij
en gericht op de specifieke ontwikkelingsbehoefte van elk
kind - zodanig dat kinderen met plezier naar school gaan
en ouders trots zijn op hun kinderen.

De nieuwe directeur werkt samen met een gedreven en
ervaren team
 aan een heldere innovatieve identiteit;
 om de kwaliteit van het onderwijs met passende

leeropbrengsten te waarborgen;
 aan optimale differentiatie - binnen de grens van kwaliteit

en haalbaarheid;
 aan gedegen communicatie en relatie met ouders en

omgeving: de ‘eigen wijsheid’ van ouders wordt zeer
gerespecteerd - de driehoek kind-ouders-school staat
hoog in het vaandel;

 binnen een managementstructuur met verantwoordelijk-
heden binnen de diverse lagen in de organisatie 
- formeel waar het moet, informeel waar het kan.

SBO De Korenburg staat voor
 Boeiend onderwijs,
 Meervoudige intelligentie,
 Unit-onderwijs en is
 een “Gezonde School”.

De Korenburg ziet het als een van de kerntaken om verschil
te maken voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs
om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kun-
nen doormaken. Vanuit een pedagogisch veilige en uitda-
gende schoolomgeving wil De Korenburg deze kinderen
bagage meegeven die nodig is om hun eigen leven vorm
te geven. De kinderen - in verschillende ontwikkelings-
fases -  worden op school zo goed mogelijk begeleid om
verantwoord de stap te kunnen maken richting Voortgezet
Onderwijs én richting toekomst.

Functie-eisen
De Korenburg beschikt over de functiebeschrijving DB.

De ideale kandidaat
 heeft voeling met Speciaal Basisonderwijs;
 heeft leidinggevende ervaring in het (Primair) Onderwijs;
 heeft duidelijke visie op personeelsbeleid;
 weet wat er zich op de werkvloer afspeelt en is een

teamspeler;
 werkt samen met het team en externe collega’s aan

kwaliteit van onderwijs;
 kan gehelen zien, denkt in systemen;
 is empatisch en kan hier woorden aan geven;
 is besluitvaardig - durft lastige beslissingen te nemen

met een goede balans tussen ratio en emotie;
 is resultaatgericht en heeft oog voor de manier waarop

dit resultaat wordt behaald;
 is kritisch op zichzelf en beschikt over gezonde

zelfkennis.

Reacties, brieven voorzien van CV, kunnen gestuurd wor-
den naar ferdinandterhaar@gmail.com

Voor nadere informatie kan er contact opgenomen worden met Ferdinand ter Haar,
voorzitter benoemingsadviescommissie. Tel.: 06-30260573

Bij de selectie is een vertegenwoordiging vanuit het team en ouders van De Korenburg betrokken.

Speciale Basisschool
De Korenburg
te Winterswijk zoekt per
1 augustus 2017

Kandidaten kunnen reageren tot en met 3 maart 2017

– Advertentie –
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Uitgelicht
thema _ Pionieren met nieuwe
onderwijsconcepten
Ideeën om een gloednieuwe school ‘eigen stijl’ op te

zetten zijn er volop. De een gaat uit van de jongensachtige

manier van leren, de ander ziet de haven als episch

centrum van leren, een derde zet in op innovatief

onderwijs voor denkende doeners. Maar eenvoudig is het

niet. pagina 8

interview _ Spelen met ict
Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te

verrijken, zegt Zachary Walker. De autoriteit op het

gebied van pedagogisch leiderschap en innovatie legt

tijdens het AVS-congres in maart met zijn aanstekelijke

enthousiasme onder andere uit hoe toegankelijk ict is

voor onderwijstoepassingen. Een voorproefje.

pagina 24

actueel

2 ‘Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor
kwaliteitsoordeel over school’
Rondetafelgesprek rol eindtoets en gewichtenregeling

3 Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld
Primair onderwijs

6 Onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten
AVS-peiling: Maatwerkondersteuning in school nodig

Foto omslag: Directeur Ad van Andel van vo-school Houtens in Houten met een deel van

zijn team. Foto: Hans Roggen
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Week van het geld - 27 tot en met 31 maart 2017

initiatief vanweekvanhetgeld.nl

Leren omgaan met geld
brengt je verder!

27 t/m 31 maart 2017
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