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kan een wereld van verschil maken. “Ik zou er enorm aan
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dat ook, blijkt uit een AVS-peiling onder schoolleiders.

Om welke maatregelen gaat het? Omdat er meer nodig is

dringt de AVS er bij de politiek op aan dat het extra geld

voor werkdrukvermindering per direct en rechtstreeks

naar de teams gaat. Pagina 28
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Inhoud februari

Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal

heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak

leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet

worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen.

Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een uitdaging

is voor mensen die met passie hun vak vervullen. Wat bepaalt voor leiders de

balans en belangrijkheid? Hoe worden interne en externe belangen afgewogen?

Binnen de Algemene Vereniging Schoolleiders zijn een betrokken, professionele

ledenraad en diverse commissies actief. Omdat wij een vereniging ván en

vóór onze leden zijn, vinden wij dit heel belangrijk. De stem van onze leden

moet doorklinken in alles wat we doen. Deze stem halen we op veel manieren

op, bijvoorbeeld via peilingen, netwerkbijeenkomsten en schoolbezoeken.

De bijeenkomsten met onze ledenraad en commissies zijn daarbij onze stevige

pijlers. De discussies en dialogen die zich daar afspelen zijn van cruciaal

belang. Dit betekent dat deze leden hun rol bij de AVS hoog in de rangorde van

belangrijkheid plaatsen. Zij kiezen ervoor hun eigen leiderschap, het invullen

van het beroepsbeeld en de rol van leiders in de sector ook op landelijk niveau

mede invulling te geven. De werkdrukdialoog die volop in de sector woedt, wordt

dan ook stevig aangezwengeld door onze leden. Extra middelen zijn nodig – en

deze moeten vooral niet beschikbaar komen in de vorm van tijdelijke subsidies

maar in structurele bekostiging – maar er is ook veel te doen en bespreekbaar

te maken in de scholen zelf als het gaat om cultuur, afspraken en professioneel

gedrag bij het zoeken naar de juiste balans.

Binnen de AVS doen we er alles aan om richting en handvatten te geven voor

een professionele dialoog in de school. We zijn blij met alle leden die ons bellen

of mailen met hun vragen. Uiteindelijk willen en moeten we nog

veel doen om daadwerkelijk verlichting van de werkdruk

te bereiken, ook voor onze leiders! Dit vraagt dat we goed

leren koorddansen, soms met vallen en opstaan. Want alleen

leiderschap in evenwicht kan balans brengen. _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren
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ac tueel

tevens regionale stakingen op 14 februari

Cao-onderhandelingen primair
onderwijs van start
De sociale partners in het primair onderwijs zijn op 1 februari begonnen met
de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Daarnaast wordt er 14 februari toch
gestaakt in Groningen, Friesland en Drenthe: als PO-front stellen de betrokken
partijen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in de
sector op te kunnen lossen.

Vakbonden AOb, CNV Onder-
wijs, PO in Actie, FvOv en
FNV Overheid, de Algemene
Vereniging Schoolleiders
(AVS) en werkgeversorgani-
satie PO-Raad blijven van
mening dat het door Rutte-III
beschikbaar gestelde geld
niet toereikend is: in plaats
van 270 miljoen euro aan
extra salarisruimte moet er
jaarlijks 900 miljoen euro
bij om de loonkloof met het
voortgezet onderwijs te dich-
ten. Voor bestrijding van de
werkdruk voor leerkrachten
en ondersteuners is zo snel

mogelijk 500 miljoen euro
nodig in plaats van 430 mil-
joen euro aan het eind van de
kabinetsperiode.

Beheersbare werkdruk
In tegenstelling tot het kabi-
net wil de sector wel zijn
verantwoordelijkheid nemen
en het geld dat nu beschik-
baar is zo goed mogelijk
inzetten. De sociale partners
zijn daarom begonnen met
het cao-overleg. Bovendien
zit de sector te springen om
een beter beheersbare werk-
druk. Het primair onderwijs

heeft het hoogste percentage
burn-outklachten, één op de
vier leraren heeft er last van.
Dat oplossen lukt niet met
de extra 10 miljoen euro die
het kabinet voor 2018 heeft
gereserveerd voor dit doel. De
sociale partners blijven ook
tijdens de cao-onderhandelin-
gen proberen om de budget-
ruimte die voor 2021 beschik-
baar is naar voren te halen.
Plannen voor de inzet van het
extra geld liggen klaar.

Lerarentekort
De problemen in het primair

i n z e t  av s :  fo r s e  lo o n s v e r h o g i n g  s c h o o l l e i d e r s

Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan. Alle betrokken organen binnen

de AVS (ledenraad, commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid, adviseursoverleg en bestuur) hebben in januari 2017 al de

inzet voor een nieuwe CAO PO bepaald. Door invloeden van buitenaf – zoals de verkiezingsuitslag, acties van het PO-front en het

regeerakkoord – is de inzet tot 1 februari 2018 niet met de andere sociale partners gedeeld. Nu de cao-onderhandelingen formeel

zijn begonnen, kan de AVS haar inzet eindelijk bekend maken. Belangrijke punten zijn onder andere een eenduidig functiehuis voor

schooldirecties en een loonsverhoging van 6 procent voor schoolleiders over drie jaar. De AVS zet daarnaast in op een looptijd van

drie jaar, waarbij de loonontwikkelingscomponent de cruciale factor is. En op het op elke school opnemen van staffuncties, een

conciërge en administratieve kracht. Ook streeft de AVS naar een vereenvoudigde en dunnere cao.

Kijk voor de volledige inzet op www.avs.nl/artikelen/inzetavsbijcaoonderhandelingen

l e r a r e n t e ko r t i s n u . n l

PO in Actie heeft de website Lerarentekortisnu.nl in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van scholen en klassen waar geen

leerkracht staat door het lerarentekort. Veel scholen hebben de weg ernaartoe inmiddels gevonden. Ze melden of er een vervanger

voor de klas staat, de groep is opgedeeld, de klas naar huis is gestuurd, een parttimer extra komt werken of de directeur voor de klas

is gaan staan. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Een geweldig initiatief om goed inzicht te krijgen in de urgentie en omvang van het

lerarentekort.”

onderwijs zijn groot en drei-
gen groter te worden. Aan het
eind van deze kabinetsperi-
ode wordt het lerarentekort in
de sector door het ministerie
van OCW geraamd op meer
dan 4.000 voltijdsbanen. Voor
2027 wordt gerekend met
een tekort van 11.000. Om
te zorgen dat de aanwas op
de pabo’s toeneemt, volstaat
270 miljoen euro niet. Dat
bedrag brengt leerkrachten in
het primair onderwijs niet op
hetzelfde salarisniveau als het
voortgezet onderwijs.
Om een idee te geven hoe het
wel zou moeten, proberen
de werkgevers en vakbonden
ook tot een optionele cao te
komen waarin het gewenste
extra budget van 1,4 miljard
euro is verwerkt.

Leraren en onderwijsonder-
wijsondersteuners in Gronin-
gen, Friesland en Drenthe
gaan staken op 14 februari.
De AVS roept schoolleiders op
de stakers te steunen. _
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actueelactueel

debat onderwijs, ict en leermiddelen

‘Geen opstartsubsidie voor
inkoopcoöperatie schoolbesturen’
De Tweede Kamer debatteerde op 31 januari in een Algemeen Overleg over
onderwijs, ict en leermiddelen. De sectorraden in het funderend onderwijs
riepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ict en
investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

Met hulp van ict kunnen
leerlingen makkelijker op
hun eigen niveau leren en
hun talenten ontplooien.
Ook kunnen leraren een-
voudiger de voortgang van
leerlingen volgen en meer
rendement halen uit de les-
uren. Steeds meer scholen
gebruiken dan ook digitale
leermiddelen en vanaf dit
jaar kunnen zij er ook
voor kiezen om een adap-
tieve digitale eindtoets af te
nemen.

Opstartsubsidie
Om de kwaliteit van het
onderwijs met behulp
van ict te kunnen verbe-
teren, is een veilige en

toekomstbestendige internet-
verbinding essentieel. Zo’n
verbinding is nog lang niet
op iedere school vanzelfspre-
kend. Omdat het voor indivi-
duele scholen vaak onbetaal-
baar is om dit zelf te regelen,
vragen de sectorraden aan de
Kamer om een opstartsub-
sidie van circa 37,5 miljoen
euro voor de onlangs door
schoolbesturen opgerichte
inkoopcoöperatie SIVON
(Samen Inkopen Voor Onder-
wijs Nederland). SIVON wil
deze internetverbinding
voor het hele funderend
onderwijs organiseren, maar
loopt aan tegen hoge opstart-
kosten. Daarnaast zorgt de
inkoopcoöperatie ook voor

het bundelen van de vraag
naar ict-diensten voor het
onderwijs. Dit levert inkoop-
voordelen op voor scholen.
Bovendien laten de schoolbe-
sturen zien dat zij ook hún
verantwoordelijkheid nemen
om te investeren in ict-dien-
sten en leermiddelen.

Niet haalbaar
Onderzoek van adviesbureau
Berenschot, in opdracht van
minister Slob, onderschrijft
het pleidooi voor een sub-
sidie. Zonder een bijdrage
in de opstartkosten is een
inkoopcoöperatie voor het
funderend onderwijs niet
haalbaar, aldus Berenschot.
Ook het hoger onderwijs

kent een dergelijke, gesubsi-
dieerde, voorziening (SURF).

‘Laten vliegen’
In het Algemeen Overleg
over ict in het onderwijs gaf
minister Slob aan positief te
zijn over SIVON, maar binnen
de begroting van het minis-
terie van OCW geen ruimte
te zien om de benodigde
opstartsubsidie te bekostigen.
De minister wil met de sec-
torraden in gesprek over hoe
de sector de inkoopcoöpera-
tie ‘kan laten vliegen.’

D66-Kamerlid Paul van
Meenen vindt dat het geld
met name bij de overheid
gezocht moet worden omdat
de lumpsumregeling al krap
is. De PO-Raad vindt ook dat
een bijdrage van de over-
heid onontbeerlijk is voor
een vliegende start voor de
inkoopcoöperatie. Dit wordt
nog eens onderstreept door
het advies Doordacht Digitaal
van de Onderwijsraad (voor-
jaar 2017). _

drie maanden langer

Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018
Pensioenfonds ABP heeft op verzoek van de sociale partners – met name de vakbondskoepels, waar ook de AVS
deel van uitmaakt – besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018.

Dat betekent dat personeels-
leden tot 1 mei recht houden
op Anw-compensatie volgens
de oude voorwaarden. De
huidige Anw-compensatie is
dus niet per 1 februari ver-
vallen, zoals eerder gecom-
municeerd. De verlenging
met drie maanden geeft de
sociale partners meer tijd

om met een oplossing te
komen voor de werknemers.
Ook vanuit de AVS wordt
meegekeken naar een oplos-
sing, bijvoorbeeld door het
afsluiten van een collectieve
verzekering.

Uitzondering
Voor werknemers die voor

1 mei 2018 ongeneeslijk ziek
zijn, geldt nog steeds een
uitzondering. Zij zijn onver-
zekerbaar en hun partner
kan ook na 1 mei in aanmer-
king komen voor Anw-com-
pensatie. Naar aanleiding
van vragen van deelnemers
heeft ABP ook besloten
meer deelnemers onder de

uitzondering te laten val-
len. Dat biedt een oplossing
voor deelnemers die zich om
een andere reden dan onge-
neeslijke ziekte niet kunnen
verzekeren. Bijvoorbeeld
vanwege hun leeftijd of bij
arbeidsongeschiktheid. _

3k ader prim air februari 2018
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onvoldoende kennis van en affiniteit met financieel beleid

Schoolbesturen tegen instemmings
recht (G)MR op meerjarige begroting
Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht
krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een
veldconsultatie in het funderend onderwijs over dit onderwerp, uitgevoerd door
onderzoeksbureaus Panteia en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW.

De meeste respondenten stel-
len dat, gezien de huidige
situatie waarin (G)MR-leden
weinig kennis van en affini-
teit met financieel beleid heb-
ben, het instemmingsrecht
weinig tot niets bijdraagt aan
de beoogde doelen. Ze ver-
wachten niet dat het instem-
mingsrecht de kans op inci-
denten zal verminderen. Ook
geven deze respondenten aan
dat er mogelijk ongewenste
neveneffecten optreden, zoals

overlappende bevoegdheden
met de PMR en toezichthou-
der en de druk op de interne
procesgang van het financieel
beleid.

Versterken positie
(G)MR
De veldconsultatie maakt
duidelijk dat betrokkenen
niet verwachten dat de ver-
eenvoudiging van de bekos-
tiging de aard en inhoud
van het gesprek tussen

schoolbestuurders en (G)MR
zal beïnvloeden. Deze beoog-
de vereenvoudiging is daarom
volgens geen van de respon-
denten een zwaarwegende
overweging bij het wel of
niet invoeren van het instem-
mingsrecht. Alle betrokkenen
vinden het een belangrijk
verbeterpunt dat de mede-
zeggenschap tijdig beschikt
over relevante informatie en
tijdig bij beleidskeuzes wordt
betrokken. Zij concluderen

dat het ministerie en de sec-
tor zelf kunnen inzetten op
andere instrumenten om het
beoogde doel – versterken
van de positie van de mede-
zeggenschap rond financieel
beleid – te bereiken.

In het regeerakkoord van Rut-
te-III staat dat de medezeg-
genschapsraad in het po en
vo het instemmingsrecht op
hoofdlijnen van de begroting
krijgt. Hoe dit verder afloopt
nu de uitkomst van de inter-
netconsultatie negatief is, is
nog onduidelijk. _

De uitkomsten van de veld-
consultatie zijn te vinden op
www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/rapporten/2017/12/06/
eindrapport-advies-over-
instemming

reageren voor 12 maart

Internetconsultatie rechtspositionele verschillen
openbaar en bijzonder onderwijspersoneel
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het
openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren in het onderwijs, vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het
ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Dat geldt al voor personeel in
het bijzonder onderwijs. Tot 12 maart kan via een internetconsultatie gereageerd worden op dit wetsvoorstel.

De Wet normalisering rechts-
positie ambtenaren (Wnra) is
op 8 november aangenomen
door de Eerste Kamer. Dit
betekent dat de invoering
van het private arbeidsrecht
voor personeel in openbare
scholen en instellingen buiten
discussie staat. De Wnra kan
echter nog niet in werking
treden, daar is aanpassings-
wetgeving voor nodig. Waar
nu een reactie op gevraagd

wordt is het voorstel om alle
openbare scholen en instel-
lingen uit te sluiten van de
Ambtenarenwet 2017. Zonder
deze wijziging zou voor een
beperkt deel van de openbare
scholen en instellingen behal-
ve het private arbeidsrecht
ook deze nieuwe ambtenaren-
wet gaan gelden. Het streven
is om de normalisering op
1 januari 2020 in werking te
laten treden.

Het wetsvoorstel heeft onder
andere tot gevolg dat de vol-
gende regelingen ook gaan
gelden voor het openbaar
onderwijs:
• de tweezijdige

arbeidsovereenkomst;
• het private ontslagstelsel,

zoals de preventieve ont-
slagtoets door het UWV of
de kantonrechter;

• de zogeheten ketenrege-
ling voor tijdelijke dienst-

verbanden en de transitie-
vergoeding bij ontslag;

• de beroepsgang via de
kantonrechter.

Deze regelingen gelden nu
al voor het bijzonder onder-
wijs. _

De internetconsul-
tatie is te vinden op
www.internetconsultatie.nl/
normaliseringonderwijs
Meer informatie: www.wnra.nl

actueel
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begeleiding bij overstapmomenten tussen onderwijssectoren

Veel belangstelling voor subsidie
doorstroomprogramma’s
De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor
doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest
zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen
kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen.

Doorstroomprogramma’s
zijn bedoeld voor leerlin-
gen die volgens hun school
extra begeleiding nodig heb-
ben, omdat zij vanuit hun
omgeving gedurende hun
schoolloopbaan minder van-
zelfsprekend hulpbronnen
vanuit economisch, sociaal en
cultureel perspectief tot hun
beschikking hebben (gehad).
De subsidie kan worden
ingezet voor het bekostigen
van onderwijstijdverlenging
(onderwijs tijdens zomerperi-
ode of andere extra tijdsinves-
teringen) en/of extra begelei-
ding en ondersteuning bij de
overstap.

Overgang po-vo
Dit jaar konden scholen voor

het eerst een subsidie aan-
vragen voor een doorstroom-
programma op de overgang
primair naar voortgezet
onderwijs. Alle aanvragen
die voldeden aan de subsidie-
voorwaarden – 90 in totaal –
zijn toegekend. Het totaal

toegekende subsidiebedrag is
Y 4.921.000, waarmee 4.921
leerlingen worden bereikt.

Overgang vmbo-mbo/
havo
Voor het tweede cohort van
de subsidie op de overgang

vmbo-mbo/havo konden de
aanvragen ook tot 1 oktober
2017 worden ingediend. Er
zijn in totaal 385 aanvragen
ingediend, waarvan 214 voor
vmbo-mbo en 171 voor vmbo-
havo. Omdat er een subsi-
dieplafond van Y 2,5 miljoen
is ingesteld, zijn er in totaal
126 aanvragen toegekend
op basis van loting. Van die
toekenningen zijn 78 voor
vmbo-mbo en 47 voor vmbo-
havo. Het totaal toegekende
subsidiebedrag is Y 2.531.200,
waarmee 2.515 leerlingen
worden bereikt in de door-
stroom vmbo naar mbo en
1.101 leerlingen in de door-
stroom vmbo naar havo.
Scholen kunnen voor de over-
stapmomenten tot 2020 nog
subsidieaanvragen indienen.
Voor po-vo kan dit elk jaar
tussen maart en mei, voor
vmbo-mbo/havo kan dit elk
jaar vóór 1 oktober. _

Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies/
doorstroomprogrammas-po-vo
www.dus-i.nl/subsidies/
doorstroom-vmbo-mbo-havo

gemiddeld 23,1 leerlingen

Groepsgrootte basisonderwijs stabiel
Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs.
In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde
groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Ook in 2017 is er nauwelijks iets veranderd.

In 2017 zaten er gemiddeld
23,1 leerlingen in een groep.
In voorgaande jaren lag het
gemiddelde een paar tienden
hoger. In de bovenbouw lag
de gemiddelde groepsgrootte
in 2017 ongeveer één leerling
hoger dan het totale gemid-
delde, in de onderbouw lag

het gemiddelde ongeveer één
leerling lager.

Variatie groot
Bij het indelen van groepen
spelen op schoolniveau
allerlei afwegingen mee. Er
zijn diverse – zowel onder-
wijskundige als praktische

– redenen waarom klassen
een bepaalde omvang heb-
ben. De variatie in groeps-
grootte is dan ook groot.
Meer dan de helft van de
groepen telde in 2017 tussen
de 20 en 26 leerlingen. Het
aantal grote groepen met
meer dan 30 leerlingen is in

2017 gedaald. In 2016 had 6,6
procent van het aantal groe-
pen meer dan 30 leerlingen,
in 2017 was dit 4,6 procent.
Ook blijkt uit de steekproef
dat op scholen met een hoger
schoolgewicht de gemiddelde
groepsgrootte lager ligt. _

ac tueel
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40 procent wil wel bij breder loopbaanperspectief

Grote potentie voor lerarentekort onbenut
Als het loopbaanperspectief breder was, zou 40 procent van de beroepsbevolking die nu (nog) niet in het
onderwijs werkt dat wel willen. Het makkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid is ook een belangrijke
factor om te kiezen voor het onderwijs. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wie zijn de leraren van morgen?’, in
opdracht van Platform Bèta Techniek.

Aanleiding voor het onder-
zoek is de remmende wer-
king van het toenemende
lerarentekort op de groei van
het aantal leerlingen dat een
bèta-technische richting kiest.
Het aantal onvervulde vacatu-
res voor bètadocenten in het
voortgezet onderwijs neemt
de komende jaren flink toe en
tot 2020 zijn bijna 2.400 nieu-
we techniekdocenten in het
mbo nodig. Het onderzoek
geeft inzicht in welke drem-
pels men ervaart om (ook) in
het onderwijs te gaan werken
en geeft aanbevelingen hoe
het Onderwijsdrijfverenmodel

benut kan worden om het
lerarentekort tegen te gaan in
het po, vo en mbo. Een breder
loopbaanperspectief (binnen
en buiten het onderwijs) is
een van de oplossingen om
het leraarschap aantrekke-
lijker te maken. Door zoge-
naamde circulaire carrières
(loopbanen waarin mensen
zich vanuit hun talent in
verschillende werkomgevin-
gen ontwikkelen) mogelijk
te maken, kan dit potentieel
worden benut.
Beatrice Boots, directeur van
Platform Bèta Techniek: “Uit
het onderzoek blijkt dat een

breder loopbaanperspectief
(hybride werken, makkelij-
ker doorstromen naar werk
buiten het onderwijs en het
onderwijs laagdrempelig uit-
proberen) en het eenvoudiger
kunnen halen van een lesbe-
voegdheid de belangrijkste
factoren zijn om deze doel-
groep daadwerkelijk te laten
kiezen voor het onderwijs.”
De Techniekpactregio Zuid-
oost-Nederland pakte die
uitdaging aan en testte de
visie de afgelopen anderhalf
jaar succesvol in de praktijk
met een pilot voor (v)mbo-
docenten. Nienke Meijer,

collegevoorzitter van Fontys
Hogescholen en betrokken
bij de pilot: “Het vraagt om
innovatiekracht en samenwer-
king tussen scholen, bedrij-
ven en overheden. De eerste
resultaten laten zien dat een
laagdrempelige introductie
naar het leraarschap, meer
loopbaanopties en individuele
korte maatwerkroutes nieuwe
doelgroepen aanspreken.” _

Meer informatie:
www.pbt-netwerk.nl/kennis-
bank/onderwijsdrijfveren-
onderzoek-wie-zijn-de-leraren-
van-morgen

meerderheid ziet voedselvaardig maken ook als eigen taak

Ouders willen gezondere
eetomgeving voor hun kinderen
Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet
onderwijs willen dat het voor hun kind makkelijker
wordt om iets gezonds te eten. Zoals school- en
sportkantines en supermarkten waar kinderen minder
verleid worden tot ongezonde keuzes. Dit blijkt uit een
onderzoek van het Voedingscentrum onder ruim 1.000
ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar.

Bijna alle ouders (93 procent)
vinden het belangrijk dat
hun kind ‘voedselvaardig’ is
en de meesten (82 procent)
zien dat vooral als een taak
voor zichzelf. Roy van der
Ploeg, woordvoerder van het

Voedingscentrum, vindt het
positief dat ouders dit als
hun eigen taak zien. “Maar
daarnaast is het belangrijk
dat kinderen ook op school
voedselvaardigheden als
koken of praktische kennis

over gezond eten krijgen
aangeleerd.” Voedselonder-
wijs op de basisschool kan
helpen bij de ontwikkeling
van een gezond en duurzaam
voedingspatroon.
Onder ouders is er groot
draagvlak voor maatregelen
die de omgeving aanpassen,
blijkt uit het onderzoek van
het Voedingscentrum. 62
procent vindt dat school- en
sportkantines zo moeten wor-
den ingericht dat het kind
minder wordt verleid om iets
ongezonds te kopen en mak-
kelijker een gezonde keuze

maakt. Dit geldt ook voor de
supermarkt (53 procent) en
het straatbeeld (48 procent).
Maar liefst 86 procent van de
ouders vindt daarnaast dat
het goedkoper maken van
gezond eten een goede maat-
regel zou zijn om het kind
gezonder te laten eten.

Eens met schoolregels
Ouders van kinderen op de
basisschool zijn het in grote
meerderheid (80 procent)
eens met schoolregels over
wat mag worden meegeno-
men voor de (lunch)pauze en
80 procent vindt het makke-
lijk om die regels na te leven.
Daarnaast is 71 procent het
eens met de regels rondom
gezond trakteren. _
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consequenties aanpassing regelgeving verder onderzoeken

Pilot Regelluwe scholen nu ook toegankelijk
voor niet-excellente scholen
Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen nu – mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is – in aanmerking
komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze scholen nog dit
schooljaar van start kunnen gaan, zodat ze nog drie jaar ervaring op kunnen doen met de regelruimte. Dat schrijft
minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers van de
tweede voortgangsrapportage
bevelen aan het experiment
verder te versterken door een
uitbreiding van deelnemende
scholen. Door meer scholen
de mogelijkheid te bieden te
experimenteren op een aan-
tal onderwerpen, kunnen de
consequenties van eventuele
aanpassing van de regelgeving
verder worden onderzocht.
In het experiment Regelluwe
scholen mogen scholen in

het basisonderwijs (voorheen
alleen met het predicaat
excellente school) afwijken
van de bepalingen uit de Wet
op het Primair Onderwijs.
Doel is te onderzoeken of er
hierdoor ruimte komt voor
initiatieven die de doelma-
tigheid of kwaliteit van het
onderwijs bevorderen. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om de
instroom van kleuters, het
schoolplan, onderwijstijd
en de ontwikkeling van het

onderwijs. In januari 2016
zijn 46 excellente po- en vo-
scholen van start gegaan met
de pilot. De eerste ervaringen
met de vernieuwingen zijn
overwegend positief, schrijft
Slob naar aanleiding van de
tweede voortgangsrapportage.
De scholen ervaren een verbe-
tering van de kwaliteit. Leer-
lingen krijgen meer keuze-
mogelijkheden en er is meer
flexibiliteit. In enkele gevallen
verlichten de vernieuwingen

ook de werkdruk. Wel zijn er
ook aandachtspunten.
Kansrijke onderwerpen vindt
de minister de educatieve
keuzedagen in het po waarbij
ouders maximaal twee dagen
per jaar een educatieve acti-
viteit met hun kind kunnen
ondernemen onder school-
tijd. Daarnaast leidt de ver-
eenvoudiging van het school-
plan op de deelnemende
scholen tot een afname van
de werkdruk. _

onderzoek

Schoolleider bepalend voor
leer- en inzetbaarheidscultuur
Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur
op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur.
De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: naarmate personeel
positiever oordeelt over de leidinggevende, oordeelt het ook positiever over de
ervaren leer- en inzetbaarheidscultuur op school. Dat blijkt uit de verkenning
‘Wendbaar zijn en blijven’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

De 3.042 geënquêteerden uit
het primair onderwijs gaven,
op een schaal van 1 op 5, de
leercultuur gemiddeld een
3,9. De inzetbaarheidscul-
tuur scoorde gemiddeld een
3,1. De leercultuur is dus
sterk op de meeste scholen;
de inzetbaarheidscultuur
kan verder gestimuleerd
worden. Bijvoorbeeld door
verdere professionalisering

van het HRM-beleid. Inte-
ressant is dat een positieve
inzetbaarheidscultuur ook
invloed lijkt te hebben op
de leercultuur: op scholen
waar het personeel positief
oordeelt over de inzetbaar-
heidscultuur, wordt over het
algemeen ook positief geoor-
deeld over de leercultuur.
Andersom is dat iets minder
vaak het geval.

Rol leidinggevende
Hoe personeel de leer- en
inzetbaarheidscultuur ervaart,
hangt samen met veel andere
factoren. Directiepersoneel
en oudere collega’s geven bij-
voorbeeld vaker een positiever
oordeel dan overig personeel
en jongere collega’s. Ook tevre-
denheid over leidinggevenden
en over de organisatie speelt
mee. Het personeel oordeelt
positiever over de leer- en
inzetbaarheidscultuur naar-
mate zij positiever zijn over
hun leidinggevende. De onder-
zoekers geven leidinggevenden
daarom het advies te werken
aan een gedeelde visie over
leren en inzetbaarheid. Tot
slot blijken ook het oordeel
over de eigen vakbekwaam-
heid en de ervaren werkdruk
te beïnvloeden hoe personeel
de leer- en inzetbaarheidscul-
tuur ervaart. _
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nieuwe mogelijkheden, uitbreiding en voortzetting bestaande regelingen

Subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie in 2018
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het
gebied van cultuureducatie vergroot het fonds de investeringen in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk
willen maken van hun muziekonderwijs, kunnen ook in 2018 een subsidieaanvraag doen. Verder zijn er nieuwe
mogelijkheden voor projecten op gebied van mediakunst- en erfgoededucatie.

Omdat de vraag naar finan-
cieringsmogelijkheden voor
cultuuronderwijs in het
vmbo, vso en praktijkonder-
wijs groot is, breidt het Fonds
voor Cultuurparticipatie
zijn investeringen uit. Het
schoolbestuur is aanvrager
van subsidie om scholen
nog meer eigenaarschap te
geven en daarmee duurzame
initiatieven te stimuleren. De
subsidietermijn loopt van 5
maart tot 26 oktober.
Ook de vraag naar subsidie
voor meer en beter muzie-
konderwijs blijft groot.

Scholen in het primair onder-
wijs kunnen nog tot 1 april
een aanvraag indienen.
Hoewel mediakunst- en erf-
goededucatie relevant zijn

voor modern cultuuronder-
wijs worden deze weinig
specifiek benoemd in de Cul-
tuureducatie met Kwaliteit-
programma’s. Het Fonds voor

Cultuurparticipatie investeert
daarom in duurzame media-
kunst- en erfgoededucatie-
projecten die als voorbeeld
kunnen dienen voor andere
basisscholen en culturele
instellingen. Het project
moet een samenwerking zijn
tussen meerdere culturele
instellingen en één of meer-
dere basisscholen. Culturele
instellingen kunnen van 5
maart tot 7 september een
subsidieaanvraag indienen. _

Meer informatie:
www.cultuurparticipatie.nl

coaching en netwerkleren op gebied van verzuimaanpak

Subsidie Lerend Werken voor schoolleiders
uiterlijk voor 1 september aanvragen
De subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds
heeft als absolute einddatum 31 augustus 2019
gekregen. De subsidieaanvraag moet voor
1 september 2018 ingediend zijn.

Sinds 1 september 2016 kun-
nen schoolleiders in het
primair onderwijs gebruik-
maken van deze subsidierege-
ling. De subsidie kan worden
aangevraagd voor een coaching
on the job-traject, gericht op
de professionele ontwikke-
ling van de schoolleider op
het gebied van verzuimaan-
pak. Adjunct-directeuren

vallen ook onder het begrip
schoolleider.
Via de subsidie vergoedt het
Vervangingsfonds 80 pro-
cent van de kosten van zo’n
coachingstraject, met een
maximum van Y 2.500 per
schoolleider.

Andere voordelen van de
regeling:

• De schoolleider kan kos-
teloos deelnemen aan een
‘lerend netwerk verzuim’
(intervisie). Onder begelei-
ding van een deskundige
verdiept hij zich samen
met een aantal andere
schoolleiders in het thema
verzuim en wisselen zij
ervaringen uit.

•  Het coaching on the job-
traject en de deelname aan
het lerend netwerk kunnen
via informeel leren punten
opleveren voor herregistra-
tie in het Schoolleidersre-
gister PO.

Lunchpresentatie op
AVS-congres
Tijdens het AVS-congres
‘Leiderschap in evenwicht’ op
16 maart aanstaande gaat een
van de drie lunchpresentaties
onder de noemer Onbekend
Fortuin over deze subsidie.
Meer informatie en
aanmelden: www.avs.nl/
congres2018 _
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illustratie _ djanko over leiderschap in evenwicht (thema avs-congres 16 maart 2018)

Mensontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Innovatieontwikkeling
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Als schoolleider sta je er vaak alleen voor, en

dat terwijl de druk behoorlijk kan oplopen.

Een (adjunct-)directeur of locatieleider naast

je kan dan een wereld van verschil maken.

“Wij vullen elkaar heel mooi aan.”

tekst richard hassink

Begrotingen, onderwijsbeleid, veranderingsproces-
sen, kwaliteitszorg: als schoolleider moet je eigenlijk
overal verstand van hebben. Bovendien wordt er van je
verwacht dat je diverse rollen kunt aannemen, die van
inspirator voor je team, van diplomaat richting ouders en
van betrouwbare sparringpartner voor het schoolbestuur.
Hoe realistisch is het om dat alles van één persoon te ver-
wachten? Niet, vindt Paul ’t Mannetje, trainer van diverse
leiderschapsprogramma’s en auteur van het manage-
mentboek ‘Op pad met mijn talenten’. “Eigenlijk bestaan
er geen allrounders, alleen maar specialisten. En toch
verwachten we van schoolleiders dat ze overal goed in
zijn.” Voor ’t Mannetje, die onder andere ook de training
‘Power of 2’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
leidt, is het klip en klaar: een schooldirectie functioneert
beter als het bestaat uit een koppel dat complementaire
talenten heeft en dat met elkaar op een gelijkwaardig
niveau kan sparren. “Een directeur met een adjunct-
directeur is bijvoorbeeld een model dat goed werkt, maar
dat in het primair onderwijs in de praktijk minder vaak
voorkomt dan voorheen. Toch zou het op termijn wel
weer meer toegepast (moeten) kunnen worden, omdat
je hiermee ook iets kunt doen aan de werkdruk die door
schoolleiders als behoorlijk hoog ervaren wordt.”

‘Doordat je altijd kunt sparren,
neem je betere beslissingen’

thema _ leiderschap in evenwicht

Over het thema

Beweging, evolutie,
groei, vorming: allemaal
synoniemen van het
woord ‘ontwikkeling’.
Dat is waar het tijdens
het 23e AVS-congres
op 16 maart om draait:
ontwikkeling als
mens, als leider en als

maatschappij. Want zonder ontwikkeling staat
alles stil. En dat allemaal in evenwicht. Want
balans is belangrijk. In dit congresthemanummer
over leiderschap in evenwicht belichten
we uit de verschillende subthemalijnen
mensontwikkeling, leiderschapsontwikkeling
en innovatieontwikkeling onderdelen die u
kunnen inspireren, en die helpen om verder te
werken aan uw eigen ontwikkeling als leider, als
onderdeel van een team.
Hoe zorgen duo-directeuren bijvoorbeeld voor
evenwicht bij het samen leidinggeven aan een
of meerdere scholen? En wat zijn de voordelen
en valkuilen van zo’n constructie? Bij gespreid
leiderschap ga je nog een stapje verder en ligt
het proces van sturen en keuzes maken bij de
hele schoolorganisatie. Schoolleiders die dit
toepassen vertellen over hun ervaringen en de
opbrengsten. “De leerkracht met meer expertise
over het betreffende onderwerp neemt de
lead. Ik ondersteun waar nodig en kijk of we
binnen de kaders blijven.” Leiderschap in de
school spreiden is een opstap naar duurzame
schoolontwikkeling. Daarbij heb je immers het
hele team nodig. Schoolleiders die het anders
durven doen vertellen hoe zij – evenwichtig
– vormgeven aan verbetering en (curriculum)
vernieuwing op hun school. En hoe je de impact
van deze innovaties en veranderingen meet.

Meer informatie over het AVS-congres 2018
treft u in het middenkatern van deze Kader
Primair. Nog niet ingeschreven? Ga dan snel
naar www.avs.nl/congres2018 en profiteer van
de aantrekkelijke vroegboekkorting tot en met
12 februari!
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‘Doordat je altijd kunt sparren,
neem je betere beslissingen’

Heldere taakverdeling PO-Raad en Onderwijs-
tinspectie laten weten niet te beschikken over spe-
cifieke cijfers van aantallen basisscholen waar met
meerdere schoolleiders wordt gewerkt, maar uit
kerncijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
blijkt dat er ongeveer negenduizend schoolleiders (po)
en zo’n zevenduizend basisscholen zijn. Er zijn dus
wel degelijk directiekoppels werkzaam. Bijvoorbeeld
op Daltonschool Neptunus in Amsterdam-Oost, waar
directeur Michiel Bootz samen met locatieleider
Corina Leegwater aan het roer staat. Hij werkt daar
twee dagen, zij vier. “Dat doen we sinds begin dit
schooljaar,” vertelt Bootz, “en het bevalt heel goed.

We hebben de taken verdeeld. Ik doe de onderwijsin-
houdelijke en financiële zaken en Corina de personele
en facilitaire zaken.” Bootz vertelt dat ze behalve een
heldere taakverdeling elkaar goed aanvullen. “Ik ben
van de grote lijnen, van plannen maken, van mensen
enthousiasmeren en beleid in acties uitzetten. Corina
is van de details, van de uitvoering en borging.” Leidt
dat soms niet tot verschil van inzicht? Bootz: “Nee, als
directeur ben ik eindverantwoordelijk, maar ik heb
nog nooit op mijn strepen hoeven staan. In de praktijk
neemt Corina op haar terreinen de beslissingen en
die heb ik tot nu toe volmondig kunnen steunen.”

Directeur Michiel Bootz samen met locatieleider Corina Leegwater.
“Ik doe de onderwijsinhoudelijke en financiële zaken en Corina de
personele en facilitaire.” Foto: Hans Roggen

‘e e n  s c h o o l d i r e c t i e
f u n c t i o n e e r t  b e t e r  a l s  h e t
b e s ta at  u i t  e e n  ko p p e l  d at
c o m p l e m e n ta i r e  ta l e n t e n
h e e f t  e n  d at  m e t  e l k a a r  o p
e e n  g e l i j k w a a r d i g  n i v e a u  k a n
s pa r r e n ’
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Voor Bootz speelt daarbij mee dat hij zijn locatieleider
blindelings vertrouwt. “Daardoor voel ik ook niet de
noodzaak me overal mee te bemoeien. Bovendien heb
ik daar eerlijk gezegd ook niet de tijd voor, omdat ik in
Amsterdam-West in precies dezelfde constructie op de
Visserschool werk, waardoor mijn werkweek behoorlijk
vol zit.”
Volgens Paul ’t Mannetje is een gezamenlijke visie ook
pure noodzaak voor een directietandem. “Je moet er
voor zorgen dat je op hoofdlijnen op hetzelfde spoor zit,
want dan kun je ook afzonderlijk van elkaar beslissingen
nemen. Zo blijf je slagvaardig.”

Appen Toch zijn er ook momenten dat je echt moet
overleggen, vindt Bootz. “Dat doen wij op dinsdag, de dag
dat we beiden op de Neptunus werken. Verder appen we,
en als er echt iets dringends is bellen we.”

Als er een directieduo is, dat naar eigen zeggen hele-
maal op elkaar ingespeeld is, dan zijn dat Sandra van
der Tempel en Ella van Essen wel. Samen runnen zij al
jaren twee basisscholen met in totaal drie locaties in de
Noordoostpolder. “We hebben een weekrooster waarin
we vastgelegd hebben op welke dagen we waar zijn. Het
komt regelmatig voor dat we elkaar gewoon niet zien, en
dat ik bijvoorbeeld ’s ochtend op de ene school heb geze-
ten waar Ella dan ’s middags komt.” Toch heeft het twee-
tal veel contact met elkaar, via de telefoon en e-mail. “En
we wonen beide een half uur rijden van ons werk. Tijdens
die autorit sturen we elkaar vaak gesproken berichtjes via
Whatsapp. Soms wel tien in een half uur. Zo houden we
elkaar op de hoogte van het reilen en zeilen.”

Elkaars gelijken Waar er tussen Bootz en Leegwater
een hiërarchische verdeling zit, zijn Van der Tempel en
Van Essen elkaars gelijken. Maken de teamleden daar
geen misbruik van, zoals kinderen dat weleens bij hun
ouders proberen? “Nee”, lacht Van der Tempel, “we roe-
pen altijd dat er geen speld tussen is te krijgen, en dat is
ook echt zo. Verder zijn we heel open en eerlijk, en dat
verwachten we ook van onze teams.”
Van der Tempel ziet alleen maar voordelen van de werk-
verdeling die ze met Van Essen heeft. “Omdat je het
samen doet, voel je minder werkdruk. En doordat je

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

altijd kunt sparren, neem je ook betere beslissingen.”
Ook vindt ze het heel praktisch dat ze elkaars afwezig-
heid kunnen opvangen. Zo werkte zij ooit wekelijks wat
uren meer toen Van Essen met zwangerschapsverlof was.
Wel benadrukt ze dat het niet zou werken als ze er een
verschillende manier van werken op na zouden houden.
“Stel je voor dat de een extreem netjes is en de ander een
rommelkont, dan ga je je toch aan elkaar ergeren. En het
gaat ook niet goed als de een heel zakelijk en direct han-
delt en de ander erg lang van stof is en overal over twij-
felt.” Toch zijn er ook verschillen, vertelt Van der Tempel.

Sandra van der Tempel en Ella van Essen runnen samen twee
basisscholen met in totaal drie locaties in de Noordoostpolder.
“Omdat je het samen doet, voel je minder werkdruk.”
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“Zo ben ik wat zakelijker en is Ella iets intuïtiever.
We vullen elkaar heel mooi aan, want beide eigenschap-
pen heb je nodig in een goed team.” Trainer ’t Mannetje
ziet die eigenschappen ook vaak terug in man-vrouwdi-
recties. “Zonder te willen generaliseren heb ik in mijn
loopbaan als trainer vaak gemerkt dat vrouwen meer
‘softere’ talenten hebben zoals empathie en diplomatie,
en mannen vaak net iets strategischer denken.”

Synergievoordelen Het vrouwenkoppel in de
Noordoostpolder heeft evenals het man-vrouwduo in
Amsterdam een taakverdeling gemaakt, gebaseerd op
elkaars sterke kanten. Van der Tempel: “Zodoende heb-
ben we ook synergievoordelen. Als je bijvoorbeeld de
begroting voor de ene school gedaan hebt, kost die voor
de andere school veel minder tijd.” Toch wisselen ze ook
regelmatig de taken, omdat ze niet al te veel in de rou-
tine terecht willen komen. “Zo blijft het werk uitdagend

thema _ leiderschap in evenwicht

b e s t u u r d e r s  o v e r  d u o d i r e c t i e s

“Nee, deze duoconstructie (zie

hoofdverhaal, red.) heeft niet onze

voorkeur”, zegt Jos Timmermans van

Aves, de stichting waar de scholen van

Van der Tempel en Van Essen onder

vallen. De bestuurder legt uit dat op

geen van de andere 21 Aves-scholen

gewerkt wordt met een tweekoppige

directie. “In het verleden hebben we

meer duobanen op directieniveau gehad,

maar de praktijk leert dat de meesten

uiteindelijk toch alleen een school willen

leiden.” Timmermans vindt het ook naar

ouders toe geen wenselijke situatie. “We

hebben gemerkt dat zij het toch prettiger

vinden om één gezicht te zien op school.”

Trainer Paul ‘t Mannetje denkt dat dat

een kwestie van gewenning is. “Mensen

moesten vroeger ook wennen aan

duobanen voor de klas, nu hoor je daar

niemand meer over.”

Ondanks dat Timmermans geen

voorstander is van duodirecties, legt

hij Van der Tempel en Van Essen geen

strobreed in de weg. “Ze doen het goed

en ze willen het zelf ook echt niet anders.

Dat accepteren we.” Hij legt uit dat

deze constructie niet duurder voor de

stichting is. “Misschien wordt het dat wel

als je twee directeuren voor 0,6 fte laat

werken op één grote school, zodat ze een

gezamenlijk dag hebben voor overleg.

Maar in dit geval is dat niet zo.”

Bij AMOS, het schoolbestuur van

Daltonschool Neptunus, de Visserschool

en 26 andere scholen in Amsterdam,

werken ze veel met een getrapt

directiemodel. “De constructie met

Michiel Bootz en Corina Leegwater

(zie hoofdverhaal, red.) is een

overgangssituatie”, zegt Arie van Loon,

directeur bedrijfsvoering. “Uiteindelijk

willen we bij grote scholen van

bijvoorbeeld zeshonderd leerlingen het

zo organiseren dat er twee locaties van

driehonderd leerlingen zijn, waarbij je

dan bijvoorbeeld één directeur hebt met

twee locatiedirecteuren. Bij grote scholen

op één locatie willen we het liefst werken

met één directeur die de school samen

met twee teamleiders runt.” Behalve het

feit dat een directeur op deze manier

op strategisch niveau kan sparren met

zijn locatiedirecteuren of teamleiders,

geeft het ook veel mogelijkheden voor

talentontwikkeling. Van Loon: “Als team-

of locatieleider kan een leraar met ambitie

eerst wat ervaring opdoen in de luwte.

Ik heb in het verleden mensen echt stuk

zien lopen op de, te grote, stap van leraar

naar directeur. En voor ons als organisatie

werkt het ook goed. We kunnen sinds een

paar jaar voor de managementfuncties

op onze scholen steeds uit onze eigen

kweekvijver vissen.”

m e e r  o v e r  e v e n w i c h t i g  l e i d e r s c h a p
o p  h e t  av s - c o n g r e s 2 0 1 8

Bijvoorbeeld in workshop 15, ‘Blijf in je element’, of ‘Leiderschap in een wereld van verschil’

(workshop 24). En kijk ook eens naar ‘De weg naar excellent leiderschap’ (workshop 28).

Ga voor meer informatie, het volledige programma en inschrijven naar www.avs.nl/congres2018.

Vroegboekkorting tot en met 12 februari!

en blijven we allround,” zegt Van der Tempel. “Stel dat
we ooit uit elkaar gaan, dan zijn we in elk geval in staat
om alleen een school te leiden.” Toch moet ze er niet aan
denken. “Schooldirecteur is best een eenzaam beroep. Ik
zou er enorm aan moeten wennen als ik het weer alleen
zou moeten doen. Het mooie van deze constructie is dat
je altijd een critical friend naast je hebt staan. En intussen
zijn we ook veel meer dan alleen collega’s.” _

t w e e d a a g s e  t r a i n i n g  p o w e r  o f 2
Paul ’t Mannetje verzorgt in maart en in mei samen

met Mil van Beek onder andere de tweedaagse training

‘Power of 2’ bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Over het waarom en hoe van succesvolle samenwerking

binnen een directie- of managementteam.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/powerof2
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ge spreid  l eider s c h a p goed voor de  sc hool :  s a men keuze s  m a ken  en  s t uren

Er zijn goede redenen om leiderschap in de school te spreiden. Gespreid leiderschap is een

opstap naar duurzame schoolontwikkeling. Verder sluit deze leiderschapsstijl goed aan bij de

huidige maatschappij, waarin mensen autonoom en mondig willen zijn. Een deskundige en twee

schoolleiders vertellen over de voordelen en valkuilen. tekst marijke nijboer

‘Een gedeeld besluit
leidt eerder tot succes’

thema _ leiderschap in evenwicht

Bij gespreid leiderschap komen de kwaliteiten van medewerkers in de school beter tot hun recht.
Ze maken samen het onderwijs en nemen er samen de verantwoordelijkheid voor.
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ge spreid  l eider s c h a p goed voor de  s c hool :  s a men keuze s  m a ken  en  s t uren

‘Een gedeeld besluit
leidt eerder tot succes’

Bij gespreid leiderschap komen de kwaliteiten van mede-
werkers in de school beter tot hun recht. Zij maken
samen het onderwijs en nemen er samen de verantwoor-
delijkheid voor. Ze werken samen aan verbeteringen en
zijn gemotiveerd om te blijven leren. “Gespreid leider-
schap komt voort uit een andere manier van kijken”, zegt
Stefan van Langevelde van de Academie voor Gespreid
Leiderschap. “Het leidt tot veel andere vormen van lei-
derschap in de school, zoals leraren die een nieuwe les-
methode onderzoeken of met een belangrijk vraagstuk
aan de slag gaan.”
Gespreid leiderschap houdt in dat iedereen in de school
kan leiden. Wie op enig moment leidt wordt bepaald
door het team, niet alleen de schoolleider. De term
‘gedeeld leiderschap’ valt ook regelmatig. Dat houdt in
dat de schoolleider zijn leiderschap deelt met mensen
om zich heen.
Leraren hoeven niet eerst geschoold te worden om te
kunnen leiden, zegt Van Langevelde. “Het vraagt wel om
bepaalde kwaliteiten, zoals samenwerken en het kunnen
enthousiasmeren van anderen. Maar die ontwikkel je al
doende. De taak van de schoolleider is om te zorgen dat
mensen die mogelijkheid krijgen.”
Ook de cultuur waarin gespreid leiderschap floreert,
kan al doende groeien. Denk aan een leergemeenschap
waarin onderling feedback wordt gegeven en mensen
nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaars kwaliteiten.
“Met bepaalde interventies kun je zo’n cultuur ontwik-
kelen”, zegt Van Langevelde. “Bijvoorbeeld bij elkaar
in de les kijken, intervisie, samen vraagstukken oppak-
ken, onderzoek doen, samen onderwijs vormgeven. Zo
stimuleren ontwikkelingen in de cultuur en de structuur
elkaar.”

Gezamenlijk doel Met al die leiders in de school
zouden ontwikkelingen alle kanten op kunnen schieten.
Dat voorkom je door samen een duidelijk doel te formu-
leren. Van Langevelde: “Nu zien we vaak nog schoolplan-
nen waar leraren wel inspraak in hebben gehad, maar die
vrij centraal worden ontwikkeld en vastgesteld. Ik denk
dat die werkwijze eerder leidt tot los zand dan wanneer
je eerst met elkaar het goede gesprek voert over wat je
als kwaliteit van onderwijs ziet.” Een doel is vrij concreet
en daarom geschikter als uitgangspunt dan alleen de
visie van de school, zegt Van Langevelde.

>

Naar een doel kun je
samen toe werken.
De drie basisscholen
van directeur Leon
van Boxtel (Skipov,
Meierijstad, Noord-
Brabant) werken met
een kernachtig doel: een
professionele gemeen-
schap waar het veilig
en plezierig werken
is. “Heel basaal, het
betekent dat we het
samen doen en van
elkaar leren. We spreken
elkaar aan en geven de
ander feedback. Fouten
maken mag en dat werkt
goed”, zegt hij. “Op
basis daarvan nemen de
teams hun eigen beslis-

singen, in de organisatie maar ook in het onderwijs.
Leerkrachten dragen zelf dingen aan. Ze vragen niet
mijn goedkeuring, maar zeggen: we gaan dit doen. Met
de juiste argumenten. De leerkracht met meer expertise
over het betreffende onderwerp neemt dan de lead. Ik
ondersteun waar nodig en kijk of we binnen de kaders
blijven.”

Skipov paste al gespreid leiderschap toe in de samen-
werking tussen bestuur en directeuren. Krimp was een
aanleiding voor Van Boxtel om ook zijn drie teams deze
bewegingsruimte te geven. “We wilden zo min mogelijk
snijden in het aantal leerkrachten. De drie directeuren
werden er één. Omdat ik mijn tijd moet verdelen tussen
de scholen, is het belangrijk dat de teams zelf een deel
van het leiderschap dragen. Bovendien: dit zijn hbo-
opgeleide mensen en ik wil hen als zodanig benaderen.
Zij zijn goed tegen deze taak opgewassen en ze worden
alleen maar trotser op hun beroep.”
De drie scholen vormen nu een onderwijskundige
eenheid en werken veel samen. “Dat wordt versterkt
door het gespreid leiderschap. Als je daar de ruimte
en tijd voor geeft, ontdekt men elkaars meerwaarde.”
Elke school heeft een ‘locatiebegeleider’ die fungeert
als eerste aanspreekpunt voor ouders en de directeur.
Deze heeft echter geen grotere rol dan de collega’s bij
onderwijsontwikkelingen.

‘We zien nu nog vaak
schoolplannen waar leraren wel
inspraak in hebben gehad, maar
die vrij centraal worden ontwikkeld
en vastgesteld’ signaleert Stefan
van Langevelde van de Academie
voor Gespreid Leiderschap.

‘ i k  m e r k  d at  l e e r k r a c h t e n  m e e r
o o g  k r i j g e n  vo o r  w at  e r  b u i t e n
h u n  k l a s  g e b e u r t ’
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Profiel aanscherpen CSG Jan Arentsz in Alkmaar
koos voor gespreid leiderschap om de kwaliteit en het
profiel van de scholen aan te scherpen. Toen bestuurs-
voorzitter Dick Bruinzeel in 2011 aantrad, trof hij
‘fletse’ vestigingen aan. De school excelleerde op geen
enkel aspect. In eerdere jaren stond Jan Arentsz bekend
om z’n goede schoolklimaat; nu scoorde de ouder- en
leerlingtevredenheid ook op dat punt niet meer goed.
In 2012 halveerde de aanmelding van de vestiging in
Langedijk.
Bruinzeel: “Er was altijd heel procedureel gewerkt, alles
werd in documenten vastgelegd. Een groepje maakte
een plan, werkte dat uit en legde het voor aan de
medezeggenschapsraad. En hoe gaat dat dan: nadat het
geïmplementeerd is komen mensen er pas achter waar
ze ja tegen hebben gezegd. Dan loopt het vast en ga je
toch maar weer wat anders proberen omdat dit ook niet
werkt.” Bruinzeel en zijn directeuren wilden een andere
aanpak. “Mede aangespoord door jonge collega’s die ver-

trokken, omdat ze het klimaat verstikkend
vonden.”

Personeel, ouders en leerlingen dachten
mee over waar hun school zich op zou
moeten richten. Conclusie: men wilde

terug naar dat waar de Jan Arentsz ooit
sterk in was, een uitstekend school-

klimaat. “We besloten: school is
meer dan een mooi diploma.

Leerlingen moeten ook leren
samenleven met anderen
en zo hun persoonlijkheid
ontwikkelen.” Elke vestiging
mocht met het eigen perso-
neel, ouders en leerlingen

uitzoeken hoe ze dat gingen
doen. De vmbo-vestiging
richtte zich op talentontwik-
keling, met extra vakken
als robotica en koken en
een uitgebreide kennis-
making met verschillende

beroepen. De havo-vestiging
werd een technasium, het
vwo ontwikkelde een concept
met onderzoekend leren,
projectonderwijs en interna-
tionalisering. De vestiging in
Langedijk heeft nu een sport-
en cultuurprofiel.

Andere rol schoolleider Bij gespreid leiderschap
heeft de schoolleider een andere rol. Dat was voor Van
Boxtel van Skipov even wennen. “Ik heb duidelijke menin-
gen. Soms moet ik op m’n tong bijten. Ik moet accepteren
dat ik niet altijd alles tot in detail weet en erop vertrou-
wen dat het goed gaat. Ik laat de hoofdlijnen zien en
probeer me te concentreren op mijn kerntaken: leraren in
hun kracht zetten en verantwoordelijkheid geven. Ik bied
wel een vangnet: ik ben de eindverantwoordelijke.”
Soms, bijvoorbeeld bij het verwelkomen van Sinterklaas,
vallen mensen terug in oude verwachtingen. “Dan hoor
je: dat moet de directeur doen. Ik heb gezegd: ik ben
zichtbaar voor ouders en leerkrachten, maar jullie gaan
dit doen. Op ouderavonden word ik als directeur voor-
gesteld, maar ik zet alleen een stap naar voren als ik het
nodig vind. Dat zijn wel lastige momenten; ook ouders
moeten eraan wennen.”
Bruinzeel van CSG Jan Arentsz: “We komen uit een cul-
tuur waar de schoolleiding van bovenaf nog weleens
wat oplegde. Nu geven we de nieuw gevormde teams de
ruimte, maar wel binnen kaders. Zeker de eerste tijd was
er soms het misverstand dat er dan geen verantwoording
afgelegd hoefde te worden. Maar zonder verantwoording
kan de schoolleiding niet sturen op de uitgangspunten en
zal er ook geen cultuur ontstaan waarin we met en van
elkaar leren. Wij zorgen als schoolleiding dat er wordt
gestuurd op de gekozen uitgangspunten. En als het niet
goed loopt, vragen we de betrokkenen om elkaar op te
zoeken. Ook letten we erop dat de kwaliteitscyclus goed
wordt uitgevoerd en dat mensen reflecteren op hun werk.
Het bestuur houdt directeuren scherp op deze koers en
bewaakt de consistentie.”

Consistent blijven Bruinzeel vindt het belangrijk
om consistent te blijven. “Als een examenresultaat een
keer tegenvalt, moet je niet meteen terugschieten in
oude patronen. En luister niet te veel naar allerlei par-
tijen om je heen die andere opvattingen hebben over
veranderprocessen.”

Van Langevelde van de Academie voor Gespreid
Leiderschap ziet nog een andere valkuil: de werkdruk.
“Het vraagt goede onderlinge afstemming om te bepalen
wat het allerbelangrijkste is waar je aan wilt werken.
Iedereen kan initiatieven nemen en dat kan ertoe leiden
dat je aan alles tegelijk gaat werken. Dat kan een hoop
werkdruk opleveren. Samen moet je opletten dat het niet
te veel wordt.”

Bestuursvoorzitter Dick Bruinzeel
van CSG Jan Arentsz: “We geven
de nieuw gevormde teams de
ruimte, maar wel binnen kaders.”

‘ z e k e r  d e  e e r s t e  t i j d  w a s  e r
s o m s  h e t  m i s v e r s ta n d  d at  e r
g e e n  v e r a n t w o o r d i n g  a fg e l e g d
h o e f d e  t e  w o r d e n ’
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thema _ leiderschap in evenwicht

Succes De omslag naar gespreid leiderschap vraagt
nogal wat van alle betrokkenen, maar daar staat veel
moois tegenover. Bruinzeel: “Besluiten worden gevoed
door de deskundigen uit de dagelijkse praktijk. Daar
wordt de kwaliteit beter van. Mensen zijn ook meer
bereid om van zo’n gedeeld besluit een succes te maken.”
Van Boxtel: “Ik merk dat leerkrachten meer oog krijgen
voor wat er buiten hun klas gebeurt. Ze willen samen rea-
liseren wat wij als school nodig hebben. De organisatie-
talenten van mensen komen veel meer tot uiting. En ik
krijg meer aanvragen voor trainingen.” Bruinzeel: “Ik zie
ook meer dynamiek. We trekken jonge sollicitanten die
een beetje willen pionieren. Twee jonge docenten orga-
niseerden een tweedaagse over onderwijsvernieuwing,

samen met collega’s en leerlingen. Wij werden daarbij
uitgenodigd. We hebben nu ook een heel actieve, door
leerlingen opgerichte leerlingenvereniging, die allerlei
plannen smeedt om ons onderwijs te verbeteren. Dat
leidde onder andere tot door leerlingen verzorgde infor-
maticalessen in 3D-printen. Dat vind ik heel goede ont-
wikkelingen.” _

Zie pagina 47 voor een boekbespreking over de recente

publicatie ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs – elkaar

invloed gunnen voor vernieuwing’ van Stefan Langevelde en

Frank Hulsbos. Bekijk ook het 4-minutenfilmpje hierover op

www.avs.nl/artikelen/gespreidleiderschapinhetonderwijs

m e e r  o v e r  g e s p r e i d  l e i d e r s c h a p
o p  h e t  av s - c o n g r e s 2 0 1 8

Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos van de Academie voor Gespreid Leiderschap gaan in workshop 7

in op het elkaar invloed gunnen voor vernieuwing. In het verlengde hiervan zijn onder andere interessant:

workshop 2 ‘Regisseren, hoe doe je dat?’, workshop 4 ‘Is het delen van leiderschap makkelijk of niet?’,

workshop 6 ‘Eigen regie voor iedereen’ en sessie 13 ‘Eigenaarschap ontwikkelen als schoolleider’.

Ga voor meer informatie, het volledige programma en inschrijven naar www.avs.nl/congres2018.

Vroegboekkorting tot en met 12 februari!

Bij gespreid leiderschap kunnen personeel, ouders en leerlingen bijvoorbeeld meedenken over waar hun school zich op zou moeten richten, naast een
mooi diploma. Zoals een sport- en cultuurprofiel. Foto: Sven Scholten
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l ei d in g g e v en  a a n  v er nieu w in g

Onderwijs verbeteren of vernieuwen is een proces waarbij je het hele team nodig hebt, blijkt

uit de verhalen van verschillende schoolleiders. “Wilde iemand écht niet mee, dan namen we

afscheid.” tekst lisette blankestijn

‘Het gaat niet om trucjes,
maar om effectief leren veranderen’

thema _ leiderschap in evenwicht

Directeur Martijn van Kordelaar (gehurkt links naast rolstoel) tijdens een
week met leerlingen van vso Altra College Centrum (REC-4, externaliserende
gedragsproblemen) in Parijs. Een jaar later kozen de leerlingen Marrakech als
bestemming. Kordelaar zette vier jaar geleden een koers in van meepraten en
-denken, en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.
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l ei d in g g e v en  a a n  v er nieu w in g

‘Het gaat niet om trucjes,
maar om effectief leren veranderen’

Een week met je leerlingen naar Marrakech – een jaar
eerder was het Parijs. De leerlingen kozen de bestem-
ming zelf uit. En nee, het zijn geen gymnasiasten uit
Amsterdam-Zuid, maar REC-4 leerlingen (mavo/havo) met
externaliserende gedragsproblemen van vso Altra College
Centrum. Directeur Martijn van Kordelaar noemt enkele
kenmerken van zijn doelgroep: “Zelfoverschatting,
gebrek aan zelfinzicht, opvoedingsproblematiek.” Niet
direct een makkelijke groep voor zo’n reis. Dat het tóch
kan, is het gevolg van de koers die Van Kordelaar inzette
toen hij vier jaar geleden directeur werd. “Als school-
leider wil ik niemand aan de zijlijn. Dat geldt voor het

team: iedereen moet achter de uitgangspunten van onze
school staan, anders krijg je azijnpissers die de boel
ondermijnen. Hetzelfde geldt voor onze leerlingen: ik wil
hen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, dus
laat ik hen meepraten.” Leraren reageerden aanvankelijk
terughoudend, vertelt Van Kordelaar. “Maar het alter-
natief is dat alle leuke dingen worden afgenomen van
leerlingen omdat we denken dat ze het niet kunnen. Zo’n
repressiecultuur wil ik niet. Omdat machtsverhoudingen
en oneerlijkheid triggers zijn voor onze doelgroep, heb
ik de informele leiders van de klassen (leerlingen, red.)
laten meedenken over het schorsingsbeleid. Daarin staat
bijvoorbeeld op welke gronden iemand geschorst wordt,
en ook dat je na een incident met een schone lei begint,
zolang je ontwikkelingslijn maar omhoog gaat. Gisteren
nog gooide een meisje met een stoel. Samen slaan we dan
het beleid erop na, we bespreken de straf en ik geef haar
een hand. Ze weet: de straf is eerlijk.”

Consensus Van Kordelaar is als schoolleider het
moreel kompas, vertelt hij. “Dus als een docent iets doet
wat botst met onze afspraken, dan spreek ik hem er
in het bijzijn van de leerling op aan. Dat kan, doordat
we onze kernwaarden (en wat deze in concreet gedrag
betekenen) samen hebben geformuleerd. Daarvoor heb
ik veel gepraat, met leraren, ouders en leerlingen. Ik
zocht consensus van het hele team. Soms betekende
dat lang bakkeleien om alle neuzen dezelfde kant op te
krijgen. Inmiddels accepteren alle leraren dat leerlingen
óók een stem hebben. Wilde iemand écht niet mee met
deze waarden, dan namen we afscheid. In plaats van vier
A4’tjes met regels hebben we nu zeven regels. Die geven
mijn team de vrijheid en veiligheid om te pionieren.”
Zoals met die reis naar Marrakech, die overigens prima
verliep. “Gaat er toch een keer wat mis, dan bespreken
we dat zonder belerend te zijn. Bovendien: leerlingen grij-
pen nu zelf in als iemand zich niet aan de regels houdt.”

Continu proces Er was werk aan de winkel, toen
Loes Peterse acht jaar geleden duo-schoolleider werd
bij kbs De Achtbaan in Utrecht. De onderwijsinspectie
beoordeelde de school als zwak. Sinds 2015 is dat omge-
bogen naar excellent. “Dit soort ontwikkeling doe je met
z’n allen en het is een continu proces. Dat maakt het
duurzaam,” vertelt Peterse. “Het draait om van en met
elkaar leren. Dat begon met het openen van de deuren en
groeide tot een gezamenlijke focus op onze koers, waar-
bij ik systematisch heb geïnvesteerd in mensen.” Eerst
moesten de kernvakken op niveau worden gebracht. “We
zaten daarbij heel strak op de basale schoolontwikkeling:
leerkrachten werden (opnieuw) geschoold in bijvoorbeeld
het geven van goede instructie. Ook de leden van het
managementteam en de schoolleiding kregen scholing.
Inmiddels is het volgen van een cursus of opleiding de
norm. Het delen van nieuwe kennis is vanzelfsprekend.”

Directeur Martijn van Kordelaar (gehurkt links naast rolstoel) tijdens een
week met leerlingen van vso Altra College Centrum (REC-4, externaliserende
gedragsproblemen) in Parijs. Een jaar later kozen de leerlingen Marrakech als
bestemming. Kordelaar zette vier jaar geleden een koers in van meepraten en
-denken, en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.
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Na een jaar was het kwaliteitsniveau op De Achtbaan
weer voldoende, maar de schoolontwikkeling ging door.
“Als schoolleiding gaven we veel aandacht aan scholing
en ruimte voor ontwikkeling. Vanuit ons team kwamen
specialisten naar voren op verschillende terreinen.”
Vanuit hun passies koos de school voor een paar duide-
lijke profielen: hoogbegaafdheid, participerend burger-
schap en kunsteducatie.
“Het blijft natuurlijk een spanningsveld: de collectieve
versus de individuele ambitie”, merkt Peterse. “Aan de
ene kant wil je de controle houden over de kwaliteit,
maar tegelijkertijd moet je mensen ruimte geven om
zichzelf te ontwikkelen. Iedere ontwikkelfase van je
school vraagt om het zoeken naar een nieuwe balans.”

Keuzes voor later Tom Gesgarz werkt op het
Mundus College als ontwikkelaar/coördinator van het
talentontwikkelingsprogramma Mundus & More. “We kij-
ken met onze leerlingen naar hun wensen en successen,
om ze daarmee bagage te geven voor een goede keuze
voor vervolgonderwijs.” Dat gebeurt met naschoolse
activiteiten, vertelt hij. “Of ze nu kiezen voor koken,
fotografie, piano of een sport: maakt niet uit, als ze maar
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Zo leren ze zichzelf kennen, en dat helpt hen keuzes te
maken voor later. Kom je erachter dat je een groepsdier
bent? Dan kun je beter geen schilder worden, want dan
sta je de hele dag alleen op een ladder.” Gesgarz zette dit
traject met zijn collega Raymond Bronkhorst op, vertelt
hij. “We zijn drie jaar geleden klein begonnen, met vijf
docenten. We zien en benoemen alle successen en vertel-
len bij presentaties steeds maar weer waar we naartoe
willen. Alles wat aandacht krijgt groeit, dus zo wordt
het steeds groter. We meten het succes bijvoorbeeld
af aan de opkomst; leerlingen moeten minimaal twee-
maal acht weken komen, maar velen komen elke dag.
Daardoor worden ze ook meer ‘eigenaar’ van de school,
en maakt straatcultuur plaats voor schoolcultuur.”

Dat laatste is een belang-
rijk neveneffect voor het
Mundus College, dat in
Amsterdam Nieuw-West
staat. De directrice maak-
te Gesgarz en zijn collega
vrij voor dit programma.
“Dat moet, je kunt dit
niet naast je gebruike-
lijke taken doen.” Zo is
hij veel tijd kwijt aan het
‘stoeien met subsidies en
fte’s van docenten’. “Wij
werken met passievolle
docenten, velen steken
er eigen tijd in. Ook voor
hen geldt: je moet doen
wat je leuk vindt. Een
docent Engels is bijvoor-
beeld heel actief met
workshops tuinieren.”

Tom Gesgarz werkt op het
Mundus College als ontwikkelaar/
coördinator van het talentontwik-
kelingsprogramma Mundus &
More. “We zien en benoemen alle
successen en vertellen steeds waar
we naartoe willen.”

Schoolleider Loes Peterse (links) van kbs De Achtbaan in Utrecht boog de
school om van zwak naar excellent. “Dit soort ontwikkeling doe je met z’n
allen en het is een continu proces. Dat maakt het duurzaam.”
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thema _ leiderschap in evenwicht

m e e r  ove r  i n n ovat i e o n t w i k k e l i n g
o p  h e t  avs - co n g r e s 2 0 1 8

Tom Gesgarz en Martijn van Kordelaar

maken deel uit van een leernetwerk

van jonge en getalenteerde school-

leiders die het anders durven doen

en waarin vernieuwing centraal

staat: Het Maaiveld. Nieuwsgierig?

Volg dan workshop 22, ‘Leiderschap

uit evenwicht! Is het werkelijk zo

simpel?’ Ook interessant is sessie 9

‘Van bureaucratie naar bezieling: het kwaliteitskwadrant’ door

Tijmen Bolk. In zijn boek ‘De geest uit de fles’ (2017) gaat onder

andere schoolleider Loes Peterse in op de spanning tussen in

control zijn op kwaliteit en het leidinggeven aan ontwikkelen,

leren en innovatie. Schoolleider en adviseur Pieter de Kool ver-

zorgt sessie 30 over zicht op de impact van schoolontwikkeling.

Stéfanie van Tuinen van SLO reikt in workshop 29 ‘Curriculair

leiderschap’ praktische modellen aan voor onderwijsontwikkeling

op school en Curriculum.nu schetst in sessie 27 hoe de school-

organisatie kan bijdragen in dit traject en hoe je als schoolleider

in gesprek gaat met je bestuur en team over deze landelijke

herziening en de aansluiting op het schooleigen curriculum.

Ga voor meer informatie, het volledige programma en inschrijven

naar www.avs.nl/congres2018. Vroegboekkorting tot en met

12 februari!

c u r r i c u l u m v e r n i e u w i n g

Ook met het herontwerp of vernieuwing van het curriculum

kun je als schoolleider de onderwijsontwikkeling een

impuls geven. Stéfanie van Tuinen, leerplanontwikkelaar

bij nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO,

ziet curriculumontwikkeling meestal als onderdeel van een

cyclisch proces, waarbij scholen voortdurend in kleine stapjes

hun onderwijs aan het bijstellen zijn. “Maar soms moeten

er grotere dingen aangepakt worden”, constateert ze. “Dan

moet je vanuit een duidelijke, gezamenlijk ontwikkelde visie

redeneren.” Voor de

schoolleider ziet zij vooral

op procesmatig vlak een

rol. “Natuurlijk moet een

schoolleider inhoudelijk

verstand van onderwijs

hebben, maar als het

gaat om de inhoudelijke

accenten, dan moet je

het eigenaarschap van

de leraar erkennen. Uit

onderzoek blijkt dat vrijwel

alle leraren erkennen dat

onderwijs steeds verbeterd

moet worden, maar ze

willen daar tijd en ruimte

voor. Timmer het niet

dicht, geef ruimte aan hun

eigenheid. Als schoolleider kun je heel goed richting geven

door te faciliteren en de grote lijnen te bewaken. Neem de

tijd om bij de start van een curriculumvernieuwing goed naar

alle geluiden te luisteren, tijdens een studiedag bijvoorbeeld.

Maak stapsgewijs en met elkaar de keuzes. Bijvoorbeeld

met behulp van de Curriculumwaaier van SLO. Daarin staan

praktische modellen voor onderwijsontwikkeling.”

Impact in kaart Als je bezig bent om het onderwijs
in je school op een hoger plan te krijgen, is het natuurlijk
zaak om zicht te krijgen op de effecten van de verande-
ringen die je doorvoert. Maar hoe? Pieter de Kool, direc-
teur van de Dr. Plesmanschool in Badhoevedorp: “Soms
is het moeilijk om leraren te laten leren. Ze vinden het
normaal dat zij hun leerlingen laten leren, maar zien niet
automatisch het verband tussen hun eigen leerproces
en dat van hun klas. Daarom wil ik hen die koppeling
laten ervaren.” De Kool wil bij de impact van de school-
ontwikkeling verder kijken dan Cito-scores. “Het gaat
om effectief leergedrag van de kinderen. Op mijn school
hebben we veel geleerd. Dat zie ik terug in de klassen,
daar hangen de leerdoelen. Maar het gaat erom: weten
de leerlingen wat ze leren? Om de kant van de leerling
in kaart te brengen, kun je een nulmeting doen. Op de

Plesmanschool hebben
we het thema eigenaar-
schap bij het leerproces
van leerlingen in beeld
gebracht in gesprekjes
met leerlingen over wat
zij aan het leren zijn. Ik
heb deze opgenomen
en de antwoorden in
een grafiek verwerkt.
Binnenkort gaan we dit
met het team bekijken:
zijn we hier tevreden
mee?” Met deze werk-
wijze geeft Plesman zijn
team eigenaarschap.
“De leerkracht stelt zich-
zelf de vraag: wat moet

ik leren zodat de kinderen kunnen leren? Vaak worden
de vaardigheden van leerkrachten beoordeeld met kijk-
wijzers. We vinken af: doet de leerkracht wat hij heeft
geleerd? Dan heeft hij het goed gedaan. Maar het gaat
niet om trucjes, het gaat om effectief leren veranderen.
Dat kan pas als je de impact zichtbaar maakt en de effec-
ten van wat je doet echt doorleeft.” De nameting doen de
leerkrachten daarom zelf. _

Pieter de Kool, directeur
van de Dr. Plesmanschool in
Badhoevedorp, ontwikkelde
een werkwijze om de impact
van schoolontwikkeling en
-verandering te meten.

Stéfanie van Tuinen,
leerplanontwikkelaar bij SLO:
“Neem de tijd om bij de start van
een curriculumvernieuwing goed
naar alle geluiden te luisteren.”
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GROOT
NIEUWS!
VAN DE KLEINE JANTJE BETON LOTERIJ

Spelen is heel normaal. Tenminste,
dat vinden wij. Kinderen moeten

steeds meer en spelen steeds
minder. Terwijl spelen misschien
wel net zo belangrijk is als leren

rekenen of schrijven.

Daarom organiseert Jantje Beton
De Kleine Jantje Beton Loterij.

De helft van de opbrengst is voor
de school, voor bijvoorbeeld

speelmaterialen. De andere helft 
is voor projecten van Jantje Beton.

Zo zorgen we er samen 
voor dat meer kinderen, meer 

kunnen spelen.

Scholen opgelet. Aanmelden Loterij van start.
Kijk op www.jantjebeton.nl

1_2_li_AVS_fc_X.indd   1 29-01-18   13:32
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder

zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Cbs

De Linge in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) werkt met ‘Bord in de Klas’ om

leerlingen direct te betrekken bij wat ze leren en hen zelf verantwoordelijk te

maken voor hun ontwikkeling.

tekst irene hemels

Eens per week op vrijdag heeft Marleen

de Ridder, leerkracht van groep 7/8 en

leerKRACHT-coach op cbs De Linge, met

haar groep een ‘bordsessie’. Dan bespreken

ze samen hoe de week is gegaan en waar

de volgende week aan gewerkt wordt. Vaste

onderwerpen zijn: Wat is goed gegaan?

Welke bijzondere dingen staan op het

programma? Wat zijn onze doelen waar we

aan gaan werken en hoe willen we deze

bereiken? De Ridder: “In een kwartiertje

hebben we de week doorgenomen en is

iedereen gemotiveerd om aan de slag te

gaan met het doel van de nieuwe week.”

Bord in de Klas is inmiddels een van de

vaste onderdelen van leerKRACHT, een aan-

pak voor beter onderwijs, minder werkdruk

en meer werk- en leerplezier bij leraren en

leerlingen. Aanvankelijk werkte leerKRACHT

alleen met bordsessies voor leraren.

Een paar jaar geleden brachten leraren

spontaan het whiteboard de klas in om de

leerlingbetrokkenheid te vergroten. De

Ridder was één van hen: “Bij het bepalen

van onze teamdoelen

ging het bij mij

wringen dat ik voor

mijn groep bedacht

wat zij moesten doen.

Kinderen zijn zelf slim

genoeg en kunnen

prima acties bij de

doelen bedenken. In

tweetallen begeleiden

leerlingen de bordses-

sies. Ik geef hier en

daar richting, hak

knopen door en zorg

voor de verbinding

met de teamdoelen

die we hebben vastgesteld voor een

bepaalde periode.”

Gevolg is dat leerlingen gerichter en

gemotiveerder aan het werk zijn. Daarnaast

leren ze samenwerken, leidinggeven (aan

de eigen klas) en problemen oplossen.

“Naast eigenaarschap leren kinderen

feedback geven en nadenken over wat

ze willen leren. Als ik constateer dat de

werkwoordspelling achteruit is gegaan

en ik wil daar verbetering in, dan breng

ik dat in bij ons Bord in de Klas-moment.

De leerlingen komen met de leukste ideeën

en concrete verbeteracties. Maken er

een wedstrijd van met elkaar. Gaan thuis

oefenen. Ze ervaren dat er naar hen wordt

geluisterd. Iedere morgen zie ik stralende

gezichten in de klas van kinderen die er

zin in hebben. Een groter geschenk kun je

mij niet geven!”

Van groep 1 tot en met groep 8: de hele

school werkt met bordsessies. En met suc-

ces, vindt directeur Ellemijn van Waveren,

die de investering van het vrijmaken van

een leerkracht voor een dag in de week in het

eerste jaar (en 500 euro voor twee jaar per

medewerker die meedoet, met een minimum

van twaalf medewerkers) helemaal waard

vindt. “De sfeer op school verbetert. Er is

een gezamenlijke focus, alles is gericht op

leren en dat op een spontane manier. Ik

denk weleens: hoe hebben we het zonder

gedaan?” Ook neemt de – beleefde – werk-

druk af doordat het team samen scherpe

keuzes maakt. Van Waveren: “Ik kan het elke

school aanraden. Zorg wel dat de verbinding

met teamdoelen en schoolvisie erin blijft,

anders krijg je losgezongen eenheden.”

En leerkracht De Ridder? ”Ik heb meer tijd

voor de kinderen en voel een sterkere band.

In plaats van de leerkracht die vertelt hoe

het moet, ben ik meer een coach die naast de

leerlingen staat.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

Meer weten?
Stichting leerKRACHT

gaat tijdens het AVS-

congres in workshop

14 ‘Leerlingen helpen

mee het onderwijs te

verbeteren’ in op Bord

in de Klas en zal dan ook

een kosteloze e-Learning module lanceren

voor scholen die ermee aan de slag willen.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

congres2018 (vroegboekkorting tot en met

12 februari)

Zie ook https://stichting-leerkracht.nl/

vergroot-de-motivatie-van-je-leerlingen

bord in de klas geeft leerlingen
zelf regie op leren

De bordsessies door leerlingen op cbs De Linge in Kapelle-Biezelinge
zorgen voor meer leerplezier, betrokkenheid en motivatie.

23k ader prim air februari 2018
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De nieuwe Privacywet
Voldoet u al aantoonbaar aan de AVG?

Wat staat er eigenlijk in deze wet?
De AVG vervangt de Wbp. De AVG bevat zeven beginselen:
transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, op-
slagbeperking, vertrouwelijkheid en verantwoordingplicht.

Met name de ‘verantwoordingsplicht’ is nieuw. Organisaties
moeten kunnen aantonen hoe zij de regels hebben geïmple-
menteerd. Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor degenen
die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De risico’s
De AVG is veel strenger dan de Wbp. De boetes zijn hoog
bij overtreding. De maximale boete is € 20.000.000,-. Boetes
kunnen volgen, als een wetsbepaling wordt overtreden.

Bijvoorbeeld als er een ernstig datalek is, dan kan de
Autoriteit Persoonsgegevens nagaan hoe de school de AVG
heeft geïmplementeerd. Heb je dat niet op orde, dan moet
de Autoriteit Persoonsgegevens handhaven. Dan heb je als
school een groot probleem.

Weet een school precies welke persoonsgegevens worden
verwerkt (denk ook bijvoorbeeld aan e-mail)? Veel scholen
hebben hiervan nog geen inventarisatie gemaakt.
Toestemming van ouders wordt strikter en dient vastgelegd
te worden. Oók voor digitale diensten.

Als je dit niet goed regelt en niet periodiek nagaat of alles
nog wel klopt, loop je grote risico’s, óók op boetes.

Inzicht en overzicht
Belangrijk is dat de organisatie inzicht heeft in de bescher-
ming van de privacy. Dat ontstaat alleen als je een overzicht
hebt van alle verplichtingen.

Een school moet kunnen aantonen hoe de privacyregels zijn
geïmplementeerd. Je moet periodiek controles uitvoeren of
alles nog steeds voldoet.
Dat is lastig zelf te organiseren, want waar moet je allemaal
op letten en hoe leg je dat vast?

RisicoScan
Gelukkig is er een hulpmiddel waarmee je inzicht en over-
zicht kunt krijgen. Cupella heeft voor het onderwijs
RisicoScan ontwikkeld.

De AVG maakt hiervan volledig onderdeel uit. Je hebt
perfect overzicht aan welke verplichtingen je moet voldoen.
RisicoScan sluit aan op de IBP-systematiek van Kennisnet en
de Sectorraden.

Je wordt ‘aan de hand meegenomen’ om alles slim en
aantoonbaar te organiseren. Het zorgt voor borging in de
toekomst door automatische herinneringen.

Naast Privacy kan je met RisicoScan ook alle andere wet- en
regelgeving voor het Primair Onderwijs (BO, SBO, SO en VSO)
in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan Financiën, Onder-
wijskwaliteit, Personeel & Organisatie, de normen van het
Inspectiekader etc.

Meer informatie: zie www.cupella.nl

Alle organisaties moeten vanaf 25 mei 2018
voldoen aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

mr. Sander van de Molen, CIPP/E

- Advertorial -
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Je beschikt met ParnasSys over alle middelen voor

het uitvoeren van jouw kwaliteitsbeleid. Je kunt zelf

bepalen welke modules bij jouw organisatie passen

zodat je alles uit je team, leerlingen en plannen kunt

halen. De koppelingen tussen de modules zorgen

ervoor dat informatie altijd op de juiste plekken

terugkomt, zonder overtypen of extra handelingen.

School-
ontwikkeling

Leraar-
ontwikkeling

Leerling-
ontwikkeling

Monitoring

Plannen

Jij bepaalt de route

We vertellen je graag meer op het AVS-congres

anders
sturen
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AVS-congres 2018
16 maart 2018 � NBC, Nieuwegein

Leiderschap in
evenwicht

#wijschoolleiders

www.avs.nl/congres2018

Vroegboekkorting
t/m 12 februari!
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088 205 16 00   |   vbent.org/academie   |   academie@vbent.org

Is uw leiderschap in evenwicht?
Ontdek het tijdens het AVS-congres op 16 maart 2018. Bezoek
onze stand (standnummer 22), doe mee aan onze workshops of
neem contact op met de B&T academie.

Leiderschap 
is leren balanceren

Basiskwaliteit

Manager

Critical
friend

Coach

Leider

Basis-
bekwaamheid

Visie en
ontwikkeling

Talent

Collectief

Individuele
medewerker

Ontwikkelen,
leren, innoveren

Control, borgen,
verantwoorden

B&T-workshops op het AVS-congres:

9 Van bureaucratie naar bezieling: de kwaliteitskwadranten (Tijmen Bolk)

22 Leiderschap uit evenwicht! Is het werkelijk zo simpel?
(Suzanne Witteveen en schoolleiders van Het Maaiveld).
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Leiderschap in evenwicht
‘Leiderschap in evenwicht’ is het centrale thema
van dit 23e AVS-congres. In een gevarieerd
aanbod van workshops en sessies belichten we dit
hoofdthema, dat is onderverdeeld in drie thema’s:
leiderschapsontwikkeling, mensontwikkeling en
innovatieontwikkeling. Ook dit jaar hebben we
lunchpresentaties in het Amfitheater. Veel AVS-leden
hebben zich al aangemeld, komt u ook?

Keynote sprekers
De centrale inleider van dit congres is

Jeroen Busscher, consultant, columnist,

auteur en begenadigd spreker. Hij gaat in

op wat leiderschap in het onderwijs tegen-

woordig van directeuren vraagt. Ze moeten

het evenwicht vinden tussen vertrouwen en

sturen, inspireren en faciliteren. En niet

geheel onbelangrijk, tussen bemoeien en

loslaten. Weet u om te gaan met uw veran-

derende rol en de dagelijkse dynamiek in uw organisatie?

Schoolleiders moeten in een fluctuerend landschap veel ballen in de

lucht houden. Inclusief onderwijs, automatisering en schuivende visie

op onderwijs vragen veel van schoolleiders en hun collega’s. Hoe kun-

nen schoolleiders hun teamleden stimuleren en begeleiden bij al deze

ontwikkelingen? Jeroen Busscher houdt zich al 30 jaar bezig met de

vraag hoe menselijk gedrag gevormd wordt en hoe je dat kunt

beïnvloeden.

Jan Jutten, onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren, is de plenaire

spreker van thema 1 (Leiderschapsontwikkeling). Hij stelt het

onderwijskundig leiderschap ter discussie dat zich richt op ‘micro-

management’ en het individu. Deze leiders zijn heel druk bezig met

klassenbezoeken, coaching, bespreken van data en functionerings-

gesprekken. Kortom, ze rennen op de dansvloer. Volgens Jutten is

er een omslag nodig naar systeemleiderschap, dat het creëren van

een optimale context waarin leerkrachten leren en verantwoording

afleggen centraal zet. Daarvoor is het nodig dat leiders het geheel

zien en de samenhang binnen het geheel begrijpen. Welke aanpak is

succesvol, dansvloer of balkon? Hoe geef je leiding aan professionele

leergemeenschappen?

Clara den Boer, directeur van de Gelukskoffer, bespreekt in haar

plenaire sessie (thema 2, Mensontwikkeling) het werkgeluk in het

onderwijs. Want, hoewel de werkdruk in het onderwijs hoog is, geeft

zij aan dat het werkgeluk in ons veld ook hoog is. Hoe kan dit? Wat

zijn de ingrediënten van werkdruk en werkgeluk? Hoe kunnen school-

leiders leidinggeven aan hun teamleden op deze gebieden? Wat

werkt en wat werkt niet? Deze en andere vragen komen aan de orde.

Deelnemers doen een Quickscan om te bepalen hoe het voor henzelf

is en krijgen tips mee om toe te passen in de praktijk van morgen.

Annette Dölle, sociaal ondernemer en trainer/spreker groepsdyna-

mica, geeft in haar plenaire sessie (thema 3, Innovatieontwikkeling)

aan dat de wereld ‘nooit af’ is, dus het onderwijsveld ook niet. Toch

proberen we het grootste gedeelte te vangen in plannen, toetsen

en statische afspraken. Administratieve rompslomp, aldus Dölle.

Zij vraagt zich af wat er gebeurt als we het besluit nemen dat ont-

wikkeling nooit af hoeft te zijn. Wat winnen we als de school nooit

‘af’ hoeft te zijn? De deelnemers maken kennis met diverse digitale

middelen die werkdruk kunnen verlichten en oplossen.

Oud-wereldkampioen Ruben Houkes sluit

het AVS-congres af. Houkes, directeur en

oprichter van 2Basics (breedtesport en

marketing), is ook de initiatiefnemer van

Schooljudo, het grootste opvoedkundige

beweegprogramma in het onderwijs.

Schooljudo helpt kinderen te leren over de

belangrijke waarden vertrouwen, samen-

werken, respect, discipline, beheersing,

weerbaarheid en plezier. Houkes maakt de verbintenis tussen judo en

leiderschap. Onder de aanwezige schoolleiders verloten we tijdens dit

congres een volledig Schooljudo programma voor deelname met vier

klassen (ter waarde van bijna 2.000 euro).

Het gevarieerde programma – met keuze uit 30 workshops en sessies,

een boeiende inleider en afsluiter, lunchpresentaties, informatie-

markt, een goed verzorgde lunch en Drinks&Bites met muzikale

ondersteuning – biedt voldoende aanleiding om het AVS-congres te

bezoeken. Maar de ervaring is dat u ook vooral komt om uw collega-

schoolleiders te ontmoeten, ervaringen te delen en weer energie en

inspiratie op te doen.

U kunt zich aanmelden voor het congres op www.avs.nl/
congres2018. Vragen over inschrijving: congres@avs.nl
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Steeds minder afgestudeerden, hoog verzuim en vergrijzing leiden tot een
toenemend lerarentekort. Samen met een aantal onderwijsbesturen heeft
Driessen HRM de Klasse!methode ontwikkeld, om het lerarentekort aan
te pakken.

Dit is een totaalpakket aan oplossingen. Zo heeft uw organisatie bij vacatureruimte
snel een nieuwe leerkracht voor de klas, bij verzuim tijdelijk een leerkracht, leiden
we samen leerkrachten op en verlagen we tegelijkertijd de werkdruk van uw huidige
leerkrachten. Samen zorgen we voor een goede leerkracht voor de klas. Altijd.

Klasse!methode

www.driessen.nl/klasse

Klasse!
Ondersteuners

Flexibel of pool

Verminder

werkdruk

Zij-

instromers

Opzetten pool

 Bemiddeling

en begeleiding

Klasse!
Leerkrachten

Ervaren en

excellent

 Jong talent

Oproepkrachten

Flex- en

vervangerspool

 Vaste- en

flexibele	uren

Altijd een
goede leerkracht
voor de klas
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AVS-congres in een notendop
Als schoolleider moet u alle ballen in de lucht houden, telkens het voortouw nemen, en ook oog hebben voor
ontwikkeling en innovatie. U bent gefocust op uw team, leerlingen, ouders én organisatie en maatschappij. En denkt
u ook nog aan uw eigen ontwikkeling? In dit congres komen actuele thema’s aan de orde die helpen om orde op
zaken te stellen. Is uw leiderschap in evenwicht?

Dagindeling
Ontwikkeling is de kern van het AVS-congres 2018. Ontwikkeling van
uzelf, van uw team en van het onderwijs. Heel relevante zaken voor u
als schoolleider om klaar te zijn voor de (nabije) toekomst.

De (plenaire) sessies en workshops zijn in drie thema’s onder-
verdeeld: Leiderschapsontwikkeling, Mensontwikkeling en
Innovatieontwikkeling. In ieder thema is een grotere plenaire sessie
(door Jan Jutten, Clara den Boer of Annette Dölle) en workshops
en sessies. U kunt zich online inschrijven (via www.avs.nl/
congres2018). Bij aanmelden op de website schrijft u zich direct
in op een van de sessies. Direct is duidelijk of er in die sessie nog
plaats beschikbaar is. U kiest (minimaal) één plenaire sessie.

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

In de (ruime) lunchtijd is er, naast onderling netwerken, een bezoek
aan de informatiemarkt en natuurlijk een heerlijke lunch ook nog
gelegenheid om lunchpresentaties bij te wonen. Deze inloopsessies
hebben als centraal thema dit jaar ‘Onbekend fortuin’. In het tijd-
schema ziet u hoe u de dag verder kunt indelen.

AVS-stand, informatiemarkt en twitter
In de Grand Hall kunt u de rijk gevulde informatiemarkt bezoeken.
Veel organisaties bieden voor uw onderwijs relevante diensten en
producten aan. In direct contact met de standhouder kunt u gelijk
uw vragen stellen. En natuurlijk kunt u het AVS-bestuur, de leden
van de ledenraad en de medewerkers van de AVS ontmoeten in de
AVS-stand. Ook kunt u uw vragen stellen aan vertegenwoordigers
van verschillende AVS-commissies (waaronder Duurzaam Vitaal
en de commissie Onderwijs). Het NBC beschikt over een vrij wifi-
netwerk waarmee u kunt twitteren, de congresapp kunt gebruiken en
uw mail kunt blijven checken. (#wijschoolleiders).

Drinks&Bites en muziek
Tijdens de Drinks&Bites aan het einde van de middag is er volop
gelegenheid om te netwerken.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het semi-akoestische
gitaarduo The Acoustics.

9.45 9.45

Jaarrede Petra van Haren
Centrale inleiding Jeroen Busscher

10.45

Pauze
Pauze

11.15

Plenair
11.30

Workshop / sessie /
lezing

12.00

Infomarkt met lunch
en lunchpresentaties 12.45

Infomarkt met lunch
en lunchpresentaties

13.15

Workshop / sessie /
lezing 14.00

Plenair
14.30

Pauze 14.45

15.00
Pauze

15.00

Afsluiting

15.45 15.45

Drinks&Bites
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OnderwijsAdvies is 16 maart
op het AVS congres met:
oA Interim

De oplossing voor tijdelijke vervanging
van uw IB-er of directeur.

Formatieve assessment

Zo vergroot je eigenaarschap van leer-
lingen en maak je het leren zichtbaar.

Leren zichtbaar maken

T 079 329 56 00    info@onderwijsadvies.nl

We zien u graag in onze stand (nr. 5).
Maak nu vast een afspraak voor
een vrijblijvend gesprek via

www.onderwijsadvies.nl/avs
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Tijdschema Lunchpresentaties

12.20 uur Subsidie Lerend Werken

12.35 uur Nuffic en Erasmus +

12.50 uur Schoolleiderschap in internationaal perspectief

13.05 uur Subsidie Lerend Werken

13.20 uur Schoolleiderschap in internationaal perspectief

13.35 uur Nuffic en Erasmus +

Lunchpresentaties
Onder de titel Onbekend Fortuin richten we dit jaar het amfitheater in als dé verzamelplaats van voor veel
schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Nuffic presenteert het Erasmus+-programma, het
Vervangingsfonds de subsidie Lerend Werken en het netwerk Nederlands Onderwijs Wereldwijd (NOB) zet het
schoolleiderschap in internationaal perspectief. Tijdens de lunch krijgt u in korte presentaties van ongeveer
10 minuten de kernpunten voorgeschoteld en daarna kunt u verder praten met de deskundigen over uw individuele
mogelijkheden en kansen.

12.20 en 13.05 uur
Subsidie Lerend Werken en
dienstverlening Vervangingsfonds
Door het Vervangingsfonds

De rol van de schoolleider is essentieel bij het terugdringen en

beheersbaar houden van verzuim. Uw professionele ontwikkeling op

het gebied van de verzuimaanpak op school staat centraal bij de sub-

sidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds. De subsidie vergoedt

80 procent van de kosten van individuele coaching-on-the-job, met

een maximum van 2.500 euro per schoolleider. U komt in aanmerking

als u werkzaam bent als directeur of als adjunct-directeur. Dien uw

subsidieaanvraag vóór 1 september 2018 in!

Over het Vervangingsfonds
Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt schoolbesturen in het

primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige

werkomgeving op school. Doel hiervan is het beheersbaar houden

van de verzuim- en vervangingskosten. Valt een medewerker toch uit,

dan vergoedt het Vervangingsfonds onder bepaalde voorwaarden de

vervangingskosten. De adviseurs van het Vervangingsfonds bezoeken

en begeleiden schoolbesturen en scholen door heel Nederland. Mede

op basis van hun ervaringen kunnen zij gericht inspringen op actuele

onderwerpen, zoals werkdruk. www.vervangingsfonds.nl

12.35 en 13.35 uur
Nuffic en Erasmus+
Door Elvira Arkensteijn van Nuffic

Inspiratie door goede voorbeelden van Erasmus+-projecten van

scholen. Hoe zetten zij internationalisering in om hun school naar

een hoger niveau te brengen? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen

Erasmus+ en hoe doet u een aanvraag? Welke mogelijkheden biedt

Erasmus+ om internationalisering op uw school naar een hoger niveau

te brengen? www.erasmusplus.nl

12.50 en 13.20 uur
Schoolleiderschap in
internationaal perspectief
Door Marlou Bijlhout van NOB

Weet u hoe internationaal georiënteerd de kinderen op uw

school zijn? En hoe wordt u een schoolleider van een school vol

wereldburgers? Op deze en andere vragen gaat onderwijsadviseur

Marlou Bijlhout van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

(NOB) dieper in tijdens een inloopsessie. Ze plaatst uw school in een

internationaal perspectief en laat u beseffen dat vrijwel elke school

eigenlijk een verzameling wereldburgertjes is.

www.stichtingnob.nl
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16 maart 2018 � NBC, Nieuwegein
avs-congres 2018

Het leerplan raakt aan vele aspecten van de
school. Om curriculumontwikkeling op school te
laten slagen, is het belangrijk tegelijk te werken
aan professionele ontwikkeling van het team en
schoolorganisatieontwikkeling.

Met onze brochures die de diverse niveaus en
perspectieven op het leerplan toelichten, 
kunt u met uw schoolteam in gesprek gaan 
over het curriculum. 

Wilt u direct aan de slag met curriculum
ontwikkeling? Gebruik dan de instrumenten in 
de toolkit curriculumontwerp.

Benieuwd naar het wat en hoe?
Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
vensters.

Aan de slag met
het curriculum
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he t  av s- cong re s wordt mede mo g el i jk  g em a a k t  door:

16 maart 2018 � NBC, Nieuwegein
avs-congres 2018

Leiderschap in
evenwicht
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Informatiemarkt

AVS
Plein

Beweging tegen kindermishandeling
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties
in actie tegen kindermishandeling

De AVS, PO-Raad, VO-raad, Bracheorganisatie Kinderopvang, BOinK,
Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang bundelen binnen de Beweging
tegen kindermishandeling hun krachten om de signalering en de
aanpak van kindermishandeling te verbeteren. En dat is hard nodig,
aangezien er in Nederland zo'n 119.000 kinderen thuis worden mis-
handeld of verwaarloosd. Dat is in iedere schoolklas gemiddeld één
kind! Dit maakt het van groot belang dat de schoolleider een belang-
rijke rol kan en móet spelen om signalering en aanpak te verbeteren!

Samenwerking is de kern
De Beweging tegen kindermishandeling vindt dat alle kinderen in
Nederland het verdienen om zich optimaal te kunnen ontplooien.
Dit kan alleen als zij goed in hun vel zitten en zich veilig voelen.
Daarbij, ieder kind dat slachtoffer is van kindermishandeling, is er
een te veel. Genoeg motivatie om een vuist te maken tegen kinder-
mishandeling en samen in actie te komen. 'Samen' is de kern van de
beweging, want alleen door samenwerking tussen scholen, ouders,
gemeenten en jeugdhulp is dit ingewikkelde probleem op te lossen.

Werkzaamheden van de Beweging
tegen kindermishandeling
De beweging brengt de meldcode Huiselijk geweld en kinder-
mishandeling nadrukkelijk onder de aandacht. De school is de
vind- en werkplaats. De beweging geeft aan kinderen leeftijdgebon-
den voorlichting over kindermishandeling, zodat zij weten bij wie zij
met vragen terecht kunnen. Ouders ontvangen informatie en advies
over waar zij hun vragen kunnen stellen over kindermishandeling
zowel in de huiselijke sfeer, als in opvang en school. Binnen het
werkveld is de beweging actief in gesprek over mogelijke weerstan-
den en belemmeringen en helpt zij peuterspeelzalen, kinderopvang
en scholen om ouders met opvoedingsproblemen door te verwijzen
naar de juiste hulpinstanties.

Informatiemarkt
De beweging tegen kindermishandeling is ook aanwezig op de
beursvloer. Bezoek de stand: no 42.
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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.

Standhouders

Algemene Vereniging Schoolleiders

1. Schooljudo

2. MijnID.nu & Marant Interstudy

3. Bazalt

4. Leren Zichtbaar Maken

5. OnderwijsAdvies

10. Qfeedback

11. Lerarenacademie

13. Spijtenburg Onderwijs

14. Scolix BV

16. E-WISE

17. BSN Language Centre

18. SLO

19. SLIM Assessments

21. Scholen met Succes

22. B&T

23. Prowise

25. Driessen HRM

26. Onderwijs Maak Je Samen

27. Competentie Thermometer/Digitale Gesprekscyclus

29. Plata Onderwijsacademie

30. BMC

31. Arbeidsmarktplatform PO

32. WIS

34. Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

35. Teachers4Teachers

37. Schoolleidersregister PO

38. Presikhaaf Schoolmeubelen

40. ParnasSys

41. Nuffic & Erasmus+

42. Beweging Tegen Kindermishandeling

43. Stichting School en Veiligheid

44. Magistrum

45. Schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool

46. Windesheim Schoolleidersopleidingen

47. Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap

SCHOLEN MAKEN
HET VERSCHIL MET
EEN INRICHTING
VAN PRESIKHAAF
SCHOOLMEUBELEN!

Een onderscheidende schoolinrichting
levert een belangrijke bijdrage aan een
krachtige Schoolpositionering! Ouders,
leerlingen, maar ook het onderwijzend
personeel, laten in hun overwegingen voor
het maken van een keuze voor een school,
een aantrekkelijke, inspirerende en veilige
leer- en werkomgeving zwaar meewegen. 

Bruningweg 10 Arnhem T +31 (0)26 3 685 685 
E info@schoolmeubelen.com W schoolmeubelen.com

Meer weten? Bezoek ons dan op 16 maart aanstaande
tijdens het AVS Congres op de informatiemarkt.
Natuurlijk ontvangen wij u ook graag in onze
uitgebreide showroom en laten we in onze fabriek in
Arnhem graag onze Sociaal Maatschappelijke wijze
van produceren zien.

AVS
Congres

16 maart
Stand 38

0064_Adv_AVS_80,5 x 256.indd   1 25-01-18   11:08
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Thema 1
Leiderschapsontwikkeling

1  Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar
systeemleiderschap
Jan Jutten / plenaire sessie

2  Regisseren, hoe doe je dat?
Ronald Kox / workshop

3  Van weerstand naar leerstand
Aart Brezet / workshop

4  Is het delen van leiderschap makkelijk of niet?
Brigit van Rossum / workshop

5  Vaardiger in conflict
Pien Hoogenboom / workshop

6  Eigen regie voor iedereen
Vivian Berden, Manon Limmen, Barbara Ponsteen / workshop

7  Gespreid leiderschap: elkaar invloed gunnen voor
vernieuwing
Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos / workshop

8  Het kleine verhaal van leraren koppelen aan het grote verhaal
van de school
Peter de Roode / workshop

9  Van bureaucratie naar bezieling: het kwaliteitskwadrant
Tijmen Bolk / sessie

10  Dilemma: kinderopvang in eigen beheer of met de juiste
partner?
Monique Vos / workshop

Thema 2:
Mensontwikkeling

11  Van werkdruk naar werkgeluk
Clara den Boer / plenaire sessie

12  Bouwen aan een cultuur van ‘efficacy’
Wessel Stet / workshop

13  Eigenaarschap ontwikkelen als schoolleider
Frans Wijngaarden / sessie

14  Leerlingen helpen mee het onderwijs te verbeteren
Jaap Versfelt / workshop

15  Blijf in je element
Bart Alofs / workshop

16  Balans in duurzame vitaliteit
Richard Grood en Wijbe Douma / workshop

17  Pedagogisch leiderschap en sociale veiligheid
Ine Spee / workshop

18  Waarderend onderzoeken: op weg naar een vernieuwd
schoolconcept
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek / workshop

19   Kansrijke toekomst voor achterstandskinderen
Haci Aslan Sariaslan / sessie

Thema 3:
Innovatieontwikkeling

20  Nooit Af in het Onderwijs
Annette Dölle / plenaire sessie

21  Werk maken van spelen! Speelt iedereen mee?
Froukje Hajer / workshop

22  Leiderschap uit evenwicht! Is het werkelijk zo simpel?
Suzanne Witteveen en schoolleiders van Het Maaiveld /
workshop

23  School in contact met de omgeving
Fred Verboon en Meie van Laar / sessie

24  Leiderschap in een wereld van verschil
Eveline van Ommeren en Hans Scholten / workshop

25  Jef’s law: stille (r)evolutie in de praktijk
Astrid Reijnen-Schuurmans / workshop

26  Is uw fysieke leeromgeving in evenwicht?
André Veldhuizen / netwerksessie

27  Curriculum.nu
Walter Snoei / sessie

28  De weg naar excellent leiderschap
Charlotte Staats en Anja Hilgers / workshop

29  Curriculair leiderschap: praktische modellen voor onderwijs-
ontwikkeling op school
Stéfanie van Tuinen / workshop

30  Zicht op de impact van schoolontwikkeling
Pieter de Kool / sessie

Overzicht workshops en sessies
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Plenaire sessies

1 Thema: Leiderschapsontwikkeling
Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig
leiderschap naar systeemleiderschap
Jan Jutten

“Als schoolleider word je van hot naar
her gestuurd en moet je alle ballen tege-
lijk in de lucht houden”, aldus de tekst
bij het thema van dit congres. Werkdruk
en stress van schoolleiders worden mede
veroorzaakt doordat leidinggevenden
vaak te veel bezig zijn op de dansvloer
en te weinig op het balkon. Leiders zijn
heel druk bezig met klassenbezoeken,
coaching, bespreken van data en functio-
neringsgesprekken. Kortom: ze rennen

op de dansvloer van de ene ‘danser’ naar de andere. Deze plenaire
sessie pleit ervoor een einde te maken aan deze vorm van onderwijs-
kundig leiderschap die ook wel micro-management genoemd wordt.
Het belangrijkste kenmerk van deze aanpak is de gerichtheid op het
individu. Er is een omslag nodig naar systeemleiderschap dat vooral
gericht is op het creëren van een optimale context waarin leerkrach-
ten horizontaal leren en verantwoording afleggen. Daartoe is het
nodig dat leiders het geheel zien en de samenhang binnen het
geheel begrijpen. Welke aanpak is succesvol? Hoe geef je leiding aan
professionele leergemeenschappen?

Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren.
www.natuurlijkleren.org

2 Thema: Innovatieontwikkeling
Van werkdruk naar werkgeluk
Clara den Boer

Ongetwijfeld weet u al dat de werkdruk
in het onderwijs hoog is. Maar weet u dat
het werkgeluk in het onderwijs ook hoog
is? Hoe kan dit? Waaruit bestaan werk-
druk en werkgeluk? Hoe kunt u
leidinggeven aan uw team op deze
gebieden? Wat werkt en wat werkt niet?
Allemaal vragen waarop u antwoord
krijgt. Ook doet u een Quickscan om voor
uzelf te bepalen hoe het voor u is.
En u ontvangt 10 tips voor u en uw team,

die u kunt meenemen in de praktijk van morgen. Geluk verzekerd!

Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer. Zij verzorgt de
training Geluk voor leidinggevenden bij het AVS Centrum Educatief
Leiderschap. www.gelukskoffer.nl, www.avs.nl/professionalisering

3 Thema: Mensontwikkeling
Nooit Af in het Onderwijs
Annette Dölle

De wereld is ‘Nooit Af’ en het onderwijs-
veld dus ook niet. Toch proberen we het
grootste gedeelte te vangen in plannen,
toetsen en statische afspraken. We ver-
liezen ons in administratieve rompslomp.
Wat gebeurt er als we het besluit nemen
dat ontwikkeling nooit af hoeft te zijn?
Als diploma’s slechts momentopnames
zijn en administratie 50 procent vermin-
derd kan worden? Wat winnen we als de
school nooit af hoeft te zijn?

De deelnemers maken kennis met diverse digitale middelen die
werkdruk kunnen verlichten en oplossen. Verruim uw eigen blikveld
en ontwikkel nieuwe ideeën over onderwijsorganisatie!

Annette Dölle is sociaal ondernemer en trainer/spreker groepsdyna-
mica en Dragon Dreaming. www.annettedolle.nl
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#wijschoolleiders

Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies

9 Van bureaucratie naar bezieling:
het kwaliteitskwadrant
Tijmen Bolk sessie

Iedere leider ervaart weleens – of vaak – de spanning
tussen sturen en loslaten, tussen kaders stellen en
ruimte geven, tussen wantrouwen en vertrouwen.
Het model van het kwaliteitskwadrant geeft een een-
voudig, maar doeltreffend houvast bij het omgaan met

deze dilemma’s. Tijmen Bolk schreef samen met drie schoolleiders
(po, vo en so) het boek ‘De geest uit de fles, van bureaucratie naar
bezieling’, over het kwaliteitskwadrant. Dit gaat over het omgaan
met de spanning tussen in control zijn op de kwaliteit en tegelijker-
tijd het leiding geven aan ontwikkeling en innovatie van onderwijs.
Zowel toepasbaar op het team als op de individuele medewerker.
Daarbij passeren zowel lichtvoetige als stevige thema’s de revue,
zoals leiderschap, vertrouwen, eigenaarschap en plannenmakerij.
Deze sessie laat deelnemers ervaren hoe zij zichzelf opstellen bin-
nen dit dilemma en nodigt uit tot reflectie.
Tijmen Bolk is senior adviseur en partner bij B&T organisatieadvies.
www.vbent.org

13
 Eigenaarschap ontwikkelen

als schoolleider
Frans Wijngaarden sessie

Leiderschapsontwikkeling en mensontwikkeling komen samen als u
in uw rol als schoolleider eigenaarschap ontwikkelt bij uw mensen. De
auteur van het boek ‘eigenaarschap’ neemt u als deelnemer mee in de
factoren van eigenaarschap en inspireert u om met concrete handvat-
ten aan de slag te gaan. Hij doet dit samen met een gerenommeerde
gitarist om ook door middel van muziek en tekst u te laten raken door
het thema ‘eigenaarschap ontwikkelen’. Deelnemers krijgen in de
voorstelling minimaal vijf technieken om in hun rol het ontwikkelen
van eigenaarschap in de dagelijkse praktijk vorm te geven.
Frans Wijngaarden is directeur van Performance Matters en auteur
van het boek Eigenaarschap. www.performancematters.nl

19
 Kansrijke toekomst voor

achterstandskinderen
Haci Aslan Sariaslan sessie

Vanwege thuissituatie en leefomgeving missen veel kin-
deren bepaalde sociale vaardigheden. Ze zijn
teruggetrokken, hebben faalangst of tonen juist agres-
sief gedrag. Stichting XYZ besteedt veel aandacht aan
sociale vaardigheden en omgangsvormen, om school-

achterstand of –uitval te voorkomen. Ook biedt de stichting
persoonlijke begeleiding op maat, die gericht is op taal, rekenen,
loopbaanbegeleiding en burgerschapsvorming. De betrokkenheid
thuis, van ouders, draagt bij aan de ontwikkeling en het leersucces
van kinderen. De stichting zet zich in om kinderen en jongeren beter
toe te rusten voor een kansrijkere toekomst met als doel hen succes-
vol te laten participeren in onze maatschappij. Haci Aslan Sariaslan
vertelt uit eigen ervaring over deze begeleiding.
Haci Aslan Sariaslan is directeur bij Stichting XYZ.
www.stichtingxyz.nl

27 Curriculum.nu
Walter Snoei sessie

In 2018 buigen 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen
zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onder-
wijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden. Met de
opbrengst worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Wat
zijn de mogelijkheden om vanuit de schoolorganisatie bij te dragen
in dit traject? Hoe gaat u als schoolleider in gesprek met uw bestuur
en team over deze landelijke herziening en aansluiting op uw school-
eigen curriculum?
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijs-
coöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs.
In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.
Walter Snoei is coördinator Communicatie bij Curriculum.nu.
www.curriculum.nu
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Laat je inspireren door de fantastische mogelijkheden die onze

totaaloplossing biedt voor jouw school.

Samen met jou willen we werken aan beter onderwijs.

Daarom ontwikkelen we met een gepassioneerd

team innovatieve soft- en hardware oplossingen die

daadwerkelijk het verschil maken in de klas.

We ontzorgen je ict-team

We brengen digitalisering naar een hoger niveau

We zijn een partner voor het onderwijs

www.prowise.com

Laat onderwijs spreken

Vraag een gratis
quickscan aan op

 www.prowise.com/AVS

ad
ve
rt
en

ti
e

  ... leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces?

 ... leerlingen meer betrekken bij de doelen van de lessen?

 ... nog beter tegemoet komen aan leerbehoeften van leerlingen?

Wilt u...

Prof. John Hattie geeft u antwoorden.
Hij baseert zich daarbij op onderzoek:

meta-analyses

1.400
onderzoeken

80.000
leerlingen wereldwijd

300.000.000+ + = 250
invloeden die impact
hebben op leren

Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van:

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

Download een overzicht van de 250 invloeden op www.lerenzichtbaarmaken.nl/e�ectgroottes
Aan de slag? Kijk op www.lerenzichtbaarmaken.nl/trainingen

U vindt ons op het AVS congres standnummer 4

8 & 9
november

is prof. Hattie
weer in

Nederland

ad
ve
rt
en

ti
e
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AVS-congres 2018: u komt toch ook?

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

hoofdsponsors:

Schrijf u in:
www.avs.nl/congres2018

935118_016_30-Jan-18_13:36:26_walter
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De nieuwe Privacywet
Voldoet u al aantoonbaar aan de AVG?

Wat staat er eigenlijk in deze wet?
De AVG vervangt de Wbp. De AVG bevat zeven beginselen:
transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, op-
slagbeperking, vertrouwelijkheid en verantwoordingplicht.

Met name de ‘verantwoordingsplicht’ is nieuw. Organisaties
moeten kunnen aantonen hoe zij de regels hebben geïmple-
menteerd. Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor degenen
die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De risico’s
De AVG is veel strenger dan de Wbp. De boetes zijn hoog
bij overtreding. De maximale boete is € 20.000.000,-. Boetes
kunnen volgen, als een wetsbepaling wordt overtreden.

Bijvoorbeeld als er een ernstig datalek is, dan kan de
Autoriteit Persoonsgegevens nagaan hoe de school de AVG
heeft geïmplementeerd. Heb je dat niet op orde, dan moet
de Autoriteit Persoonsgegevens handhaven. Dan heb je als
school een groot probleem.

Weet een school precies welke persoonsgegevens worden
verwerkt (denk ook bijvoorbeeld aan e-mail)? Veel scholen
hebben hiervan nog geen inventarisatie gemaakt.
Toestemming van ouders wordt strikter en dient vastgelegd
te worden. Oók voor digitale diensten.

Als je dit niet goed regelt en niet periodiek nagaat of alles
nog wel klopt, loop je grote risico’s, óók op boetes.

Inzicht en overzicht
Belangrijk is dat de organisatie inzicht heeft in de bescher-
ming van de privacy. Dat ontstaat alleen als je een overzicht
hebt van alle verplichtingen.

Een school moet kunnen aantonen hoe de privacyregels zijn
geïmplementeerd. Je moet periodiek controles uitvoeren of
alles nog steeds voldoet.
Dat is lastig zelf te organiseren, want waar moet je allemaal
op letten en hoe leg je dat vast?

RisicoScan
Gelukkig is er een hulpmiddel waarmee je inzicht en over-
zicht kunt krijgen. Cupella heeft voor het onderwijs
RisicoScan ontwikkeld.

De AVG maakt hiervan volledig onderdeel uit. Je hebt
perfect overzicht aan welke verplichtingen je moet voldoen.
RisicoScan sluit aan op de IBP-systematiek van Kennisnet en
de Sectorraden.

Je wordt ‘aan de hand meegenomen’ om alles slim en
aantoonbaar te organiseren. Het zorgt voor borging in de
toekomst door automatische herinneringen.

Naast Privacy kan je met RisicoScan ook alle andere wet- en
regelgeving voor het Primair Onderwijs (BO, SBO, SO en VSO)
in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan Financiën, Onder-
wijskwaliteit, Personeel & Organisatie, de normen van het
Inspectiekader etc.

Meer informatie: zie www.cupella.nl

Alle organisaties moeten vanaf 25 mei 2018
voldoen aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

mr. Sander van de Molen, CIPP/E

- Advertorial -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 29-01-18   13:04

Je beschikt met ParnasSys over alle middelen voor

het uitvoeren van jouw kwaliteitsbeleid. Je kunt zelf

bepalen welke modules bij jouw organisatie passen

zodat je alles uit je team, leerlingen en plannen kunt

halen. De koppelingen tussen de modules zorgen

ervoor dat informatie altijd op de juiste plekken

terugkomt, zonder overtypen of extra handelingen.

School-
ontwikkeling

Leraar-
ontwikkeling

Leerling-
ontwikkeling

Monitoring

Plannen

Jij bepaalt de route

We vertellen je graag meer op het AVS-congres

anders
sturen

ParnasSys-adv-A4-180118.indd   1 19-01-18   13:241000-21-7000-2936-1 AVS KP 2017-18-06 Kleur: fc

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 29-01-18   13:24
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pa ssend onderwijs

Ook scholieren met een ernstige
taalontwikkelingsstoornis moeten
zich goed kunnen voorbereiden op het
vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen
leerlingen van vso Kentalis College
De Stijgbeugel samen met leerlingen
van de reguliere vmbo-school Maarten
van Rossem les in praktijk- en
profielvakken.

tekst susan de boer

“Er kwam een andere structuur in het vmbo

en onze school kon de nieuwe profielen

niet aanbieden. Daarnaast vroegen ouders

en leerlingen om betere aansluiting bij het

vervolgonderwijs”, vertelt Sander Pietersen,

afdelingsdirecteur van vso-school De

Stijgbeugel in Arnhem. De Stijgbeugel is

een locatie van Kentalis, een organisatie

voor onderwijs en zorg aan kinderen met

een communicatieve en/of auditieve stoor-

nis. De school verzorgt vmbo-onderwijs

voor ongeveer tachtig leerlingen met een

taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze

leerlingen hebben woordvindings- en

woordbegripproblemen en problemen met

het uiten van taal.

Voor leerlingen met TOS zijn drie onder-

wijsarrangementen beschikbaar: licht,

medium en intensief. Kinderen met een

licht en medium arrangement gaan – met

extra begeleiding – naar een reguliere

school. Een intensief arrangement betekent

speciaal onderwijs. Pietersen: “Leerlingen

die in de bovenbouw toekunnen met een

medium arrangement, stromen door naar

het regulier onderwijs. Zo worden ze beter

voorbereid op een grotere schoolomgeving

en doen ze vaardigheden op als zelfstandig

werken en initiatief nemen. Voor de leerlin-

gen met een intensief arrangement wilden

we hier ook naartoe.”

School-in-school
Het concept ‘school-in-school’ houdt in

dat derde- en vierdejaarsleerlingen met

een intensief arrangement les krijgen

op het Maarten van Rossem, deels in

een eigen lokaal. Docenten van Kentalis

geven de kernvakken en een deel van de

profielvakken. De praktijkvakken en de rest

van de profielvakken volgen deze leerlingen

gezamenlijk met reguliere vmbo-leerlingen.

Die lessen worden gegeven door docenten

van het Maarten van Rossem. Een Kentalis-

docent is daarbij aanwezig als extra begelei-

der en ondersteunt zowel de Kentalis- als de

Maarten van Rossem-leerlingen. “Zo creëren

we een win-winsituatie”, zegt Pietersen.

“Onze leerlingen kunnen kiezen uit de

profielen van het Maarten van Rossem en

wennen aan een reguliere onderwijssetting,

wat hen beter voorbereidt op het mbo. Het

Maarten van Rossem profiteert van de extra

handen in de klas.”

In schooljaar 2014/2015 bedachten de

toenmalige directeuren van Kentalis en het

Maarten van Rossem het concept ‘school-in-

school’. Dit werd nader uitgewerkt en een

projectgroep organiseerde de voorwaarden,

leerlingen met ernstige
taalontwikkelingsstoornis
naar het gewone vmbo

Vso-leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (intensief arrangement) krijgen samen met
leerlingen van een reguliere vmbo-school EHBO-les.

‘d e  l e e r l i n g e n  k u n n e n  k i e z e n  u i t  d e  p r o f i e l e n
v a n  h e t  m a a r t e n  v a n  r o s s e m  e n  w e n n e n  a a n
e e n  r e g u l i e r e  o n d e r w i j s s e t t i n g ,  w at  h e n
b e t e r  vo o r b e r e i d t  o p  h e t  m b o’
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zoals het lokaal, de inzet van de docenten

en roostertechnische kwesties. “We hebben

ook gepraat met de leerlingen om wie het

gaat. Wie zijn het, wat hebben ze nodig”,

vertelt Dianne Sterk, afdelingsleider vmbo+

en ondersteuningscöordinator op het

Maarten van Rossem. “Vervolgens zijn we

snel aan de slag gegaan en hebben we de

knelpunten die zich voordeden werkende-

weg opgelost. In de zomer van 2016 is een

samenwerkingsconvenant afgesloten tussen

het Maarten van Rossem en Kentalis.”

Grote verschillen
De Kentalis-docenten zijn in een cursus

voorbereid op hun rol als ‘co-teacher’ van

reguliere vmbo-leerlingen. “Zij ervoeren

grote verschillen”, vertelt afdelingsdirecteur

Pietersen. “Het Maarten van Rossem is

meer een afspiegeling van de maatschappij

dan De Stijgbeugel en er heerst een minder

beschermd pedagogisch klimaat.” Op het

Maarten van Rossem stonden docenten in

het begin wat terughoudend tegenover het

concept. “Acht jaar geleden hebben wij een

vmbo+ ingericht voor leerlingen die extra

begeleiding nodig hebben. Nu komt er

weer een pittige groep scholieren binnen”,

verklaart afdelingsleider Sterk de aarzeling.

“Maar de leerlingen zijn zeer gemotiveerd

en de docenten vinden het prettig om les

aan hen te geven. Ook de ondersteuning

van de Kentalis-docenten vinden zij waar-

devol.” Wat heel belangrijk is in het proces,

benadrukken Sterk en Pietersen, is het goed

doorspreken van verwachtingen over en

weer. “Er kan miscommunicatie ontstaan

en dat kan tot teleurstellingen leiden”,

e e n  k e n ta l i s - d o c e n t  i s  a a n w e z i g  a l s
e x t r a  b e g e l e i d e r  e n  o n d e r s t e u n t a l l e
l e e r l i n g e n .  ‘e e n  w i n - w i n s i t u at i e ’

zegt Sterk. Pietersen: “Even een overdracht

tijdens een leswisseling is niet genoeg, er

moet expliciet tijd en aandacht voor afstem-

ming zijn. We hebben daarom een coördina-

tor die zich bezighoudt met leerlingzaken.”

Een pijnpunt dat de politiek moet wegne-

men, is het verschil in beloning tussen de

docenten. “Kentalis verzorgt speciaal onder-

wijs en daarmee vallen we onder de cao van

het primair onderwijs”, zegt Pietersen. “Dat

willen we graag oplossen, ook met het oog

op de doorontwikkeling. Deze constructies

zie je steeds meer ontstaan en wat we nodig

hebben is een landelijk beleid.”

‘Vet gaaf’
De betrokken leerlingen en ouders zijn

enthousiast over het school-in-school-

concept. “Een meisje zei de eerste week

al tegen me dat ze deze school ‘vet gaaf’

vindt”, zegt Sterk. “Eindelijk een gewone

school, dat is wat je hoort.” Pietersen:

“De leerlingen zijn zelfstandiger geworden.

Ze gaan bijvoorbeeld nu meer met eigen

vervoer naar school.” _

a c t i e

Word nu lid van de AVS en ontvang
een cadeaubon van 50 euro!

Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een
samenwerkingsverband die nu lid worden van de AVS
ontvangen een cadeaubon van 50 euro*.

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap en
het aspirant-lidmaatschap.

AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting
op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden
is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.

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

* Het lidmaatschap geldt met ingang van 1 augustus 2017 en u blijft minimaal lid tot 1 augustus 2019.
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s c h o o l l e i d e r s  n e m e n  a l  v e e l  m a at r e g e l e n  m a a r  e r  m o e t  m e e r   g e b e u r e n

Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk

in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben

genomen om de werkdruk te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS dringt er bij de politiek

op aan dat het extra geld voor werkdrukvermindering per direct en rechtstreeks naar de

scholen gaat. tekst tineke snel

Massaal reageerden AVS-leden begin december op de
vraag welke maatregelen ze de afgelopen twee jaar heb-
ben genomen in de school om de werkdruk te verlagen.
Een betere verdeling van werk in de 40-urige werkweek
en minder overleggen stonden bovenaan de lijst, gevolgd
door het aanstellen van een conciërge, administratieve
ondersteuning en meer handen in de klas (zie kader).
Naar aanleiding van de peilingsuitslagen schreef AVS-
voorzitter Petra van Haren op 11 december aan minister
Slob en de Tweede Kamer: “Scholen zijn uitstekend in
staat om zelf de werkdruk aan te pakken als daar vol-
doende middelen en mandaat voor zijn. De extra midde-
len die het kabinet ter beschikking stelt voor beheersing
van de werkdruk moeten daarom ter beschikking
komen aan teams in de scholen.”
Uit het primair onderwijs komen urgente signalen dat
de extra middelen voor werkdrukvermindering nú nodig
zijn. Er is onbegrip dat er in Den Haag niet wordt gezien
hoeveel inspanningen de scholen al verrichten. De AVS
heeft in de brief aan de minister dan ook met klem
gevraagd om de middelen voor werkdrukbeperking
naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de
scholen.

Jaartaakgesprek Om te garanderen dat beschik-
bare mogelijkheden en middelen (het geld) daadwerke-
lijk worden ingezet om de werkdruk te verminderen,
moeten op iedere school afspraken worden gemaakt
door het hele team van leraren, schoolleider(s) en
overig personeel – waarbij ieder zijn eigen rol vervult.

achtergrond

to p - 5  m a at r e g e l e n
w e r k d r u k v e r m i n d e r i n g

De belangrijkste maatregelen die schoolleiders

de afgelopen twee jaar hebben genomen voor

werkdrukvermindering:

1. Minder overleggen: 71%

2. Betere verdeling werk in 40-urige werkweek: 54%

3. Conciërge aanstellen: 37%

4. Meer handen in de klas: 35%

5. Zorgen voor administratieve ondersteuning: 34%

(Bron: AVS-peiling december 2017)

‘Extra geld werkdruk
rechtstreeks naar teams’

“Het jaartaakgesprek is hierbij een heel belangrijk
middel”, zegt AVS-adviseur Jan Stuijver, auteur van de
publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs, van
werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’. De schoollei-
der voert het gesprek over de jaartaak op schoolniveau,
waarin aan de orde komt waar het team goed mee bezig
is en wat wellicht minder kan. Er wordt gekeken naar
een taakverdeling op schoolniveau. De schoolleider
maakt een jaarplanning met lestijd, margetijd, studie-
dagen en overlegmomenten. Ook bespreekt hij voor de
start van elk schooljaar de inzet van iedere medewerker
in het individuele jaartaakgesprek.
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s c h o o l l e i d e r s  n e m e n  a l  v e e l  m a at r e g e l e n  m a a r  e r  m o e t  m e e r   g e b e u r e n

r e g i o n a l e  s ta k i n g  o p 1 4  f e b r u a r i

Op 14 februari staken leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs in Friesland, Groningen en

Drenthe. De AVS roept schoolleiders op de stakers te steunen. Het PO-front is hoopvol over de stappen die minister

Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Uitgebreide

berichtgeving hierover is te lezen in de rubriek Actueel van deze Kader Primair.

j u i s t e  w e r k t i j d fa c to r

“Overzicht geeft inzicht en inzicht geeft overzicht” aldus

AVS-adviseur Jan Stuijver. Het is aan het bestuur en

vervolgens aan de schoolleider om werkdruk serieus te

nemen. De werkgever moet zorgdragen voor de juiste

voorwaarden. In ieder geval moet er op bestuursniveau

een arbeidstijdenregeling cq werktijdenregeling zijn (bij

voorkeur 5 x 8 uur). Die regeling wordt op schoolniveau

vertaald in een begin- en eindtijd van de werkdag. Een

juiste werktijdfactor voor het personeel is ook belangrijk.

Op bestuursniveau moet gewerkt worden met één

werktijdfactor (wtf) die recht doet aan meer dan de

lestijd waarop een leerkracht is ingedeeld. Een wtf van

0,2/0,4/0,6/0,8 doet geen recht aan de werkzaamheden

naast het lesgeven. Minimaal is ophogen met 0,025 of

0,05. Stuijver: “Deeltijders zijn dan in de gelegenheid

om op niet ingedeelde werkdagen aanwezig te zijn

bij studiedagen, of inhoud te geven aan aspecten van

duurzame inzetbaarheid.”

Taakverdeling en tips De schoolleider maakt op
basis hiervan een taakverdelingsoverzicht. De overige
tijd van alle medewerkers opgeteld is het aantal uren
dat in dat schooljaar beschikbaar is voor overige taken.
De leidinggevende bepaalt al de overige taken en komt
tot een verdeling onder het personeel. Stuijver: “Maak in
de planning de piekweken inzichtelijk, zoals weken met
rapportgesprekken, en stel vast hoe daar mee om te gaan
in die week.” Voor werkgevers/leidinggevenden zijn er de
volgende tips om  de werkdruk beheersbaar te houden:
• Pik signalen vroegtijdig op en pols of de leerkracht het

nog aan kan;
• Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen;
• Maak een duidelijk deeltijd- en invalbeleid op  school;
• Maak een duidelijk overzicht van het schooljaar;
• Besteed serieus aandacht aan de invulling van de

jaartaak met ieder medewerker;
• Bepaal op school de plaats- en tijdgebonden

activiteiten;
• Geef werknemers ruimte bij het regelen van

werkzaamheden als dat mogelijk is;
• Zorg dat werknemers voldoende opleiding en ervaring

hebben;
• Bied aan trainingen als timemanagement en

assertiviteit te volgen.

‘ h e t  j a a r ta a k g e s p r e k  i s  e e n
h e e l  b e l a n g r i j k  m i d d e l ’

Om van werkdruk naar arbeidsvreugde te komen kan het
nuttig zijn een bijeenkomst met het team te houden over
plezier in werken. Waardoor heb jij plezier in je werk,
welke zaken vind je zeer vreugdevol? Wat kun jij voor
je collega’s betekenen? Wat is jouw toegevoegde waarde
in de school? Het gaat uiteindelijk om de professionele
ruimte die medewerkers in het werk willen ervaren.
“Daarbij  gaat het om de mate waarin ze invloed kunnen
uitoefenen op hun werk”, zegt Stuijver. “Het is sterk ver-
bonden aan autonomie. Je autonoom voelen is belangrijk
voor de motivatie.” _

p e i l i n g ,  p u b l i c at i e ,  t r a i n i n g
e n to o l s

De meest recente AVS-peiling over werkdruk en de brief daar-

over naar minister Slob en de Tweede Kamer zijn te vinden op:

www.avs.nl/artikelen/werkdrukermoetmeergebeuren

De publicatie ‘De jaartaak in het primair onder-

wijs, van werkdruk naar arbeidsvreugde’ is te

bestellen via www.avs.nl/publicaties

Als u de gelijknamige eendaagse training volgt

die AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt, krijgt

u het boekje automatisch. Meer informatie en

data: www.avs.nl/cel/jaartaak

Op de website van de AVS staat een handige rekentool voor

het bepalen van de onderwijstijd in een  schooljaar en de

jaartaakinzet van medewerkers. Ook is er een voorbeeld

te vinden van een jaarplanning voor schooljaar2018/2019,

inclusief heldere toelichting. Zie www.avs.nl/vereniging/

onsaanbod (Hulpmiddelen en instrumenten).

#wijschoolleiders
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kennisdel en en  kos t en be spa ren in  coöper atie  va n eenpit t er s

Samenwerken binnen een onderwijscoöperatie kan eenpitterscholen tijdwinst, kostenbesparingen en

extra kennis opleveren. Bij onderwijscoöperatie Pompeblêd in Friesland werken zeven scholen voor

voortgezet onderwijs samen bij de inkoop, werving en selectie en re-integratie. Onderwijscoöperatie

Gelderland telt elf scholen in het primair onderwijs die samenwerken op het gebied van onderwijs,

personeel en financiën en huisvesting. tekst jaan van aken

‘Samen sta je sterk’
“Als directeur-bestuurder van een eenpitter moet je iets
weten van dakbedekking, veel van begrotingen en alles
van onderwijskwaliteit. Hoe mooi zou het zijn als je die
expertise en verantwoordelijkheden kunt delen”, zegt
Hans te Lindert, voorzitter van de Onderwijscoöperatie
Gelderland (OCG). Hij werkte achttien jaar op OCG-
school ’t Bastion in Bredevoort en is nu teamleider bij
het Personeelscluster Oost Nederland (PON). Vanuit de
gedachte om expertise en verantwoordelijkheden te
delen is op 22 maart 2017 de OCG opgericht. “Bij een
eenpitter is de schoolleider ook bestuurder en doordat de
overheid steeds meer verwacht, wordt de verantwoorde-
lijkheid voor de directie en het vrijwilligersbestuur van
ouders steeds groter”, vertelt Te Lindert.
De coöperatie bestaat uit acht eenpitters en een bestuur
met drie po-scholen, die elkaar al kenden via PON, dat
hun vervanging en mobiliteit organiseert. De deelne-
mende scholen betalen vooralsnog een vast bedrag van
1.000 euro per jaar en daarnaast 11 euro per leerling.
Een fusie met een groter schoolbestuur zou een stap te
ver zijn. Flexibiliteit noemt Jurgen Huls, penningmeester
van de OCG en directeur-bestuurder van De Plakkenberg
in Silvolde, als voordeel van een eenpitter. “Je kunt snel
schakelen. Als het leerlingenaantal fluctueert, kun je snel
passende keuzes in je formatie maken. Bij meerpitters
gaat dat langzamer en zijn er vaak kaders op bestuurs-
niveau gesteld die knellend kunnen zijn.” Te Lindert
vult aan: “Onze scholen zijn zeer overtuigd eenpitter en
voelen zich prettig bij autonomie en ondernemerschap.
We willen zelf blijven koken, alleen in een iets meer toe-
geruste keuken.”

Hans te Lindert, voorzitter Onderwijscoöperatie
Gelderland (po): “Onze scholen zijn zeer overtuigd
eenpitter en voelen zich prettig bij autonomie en
ondernemerschap.”

Cafetariamodel De coöperatie werkt, in werkgroe-
pen van twee personen, samen op vier domeinen: onder-
wijs, huisvesting en financiën, personeel en algemeen.
Bij het onderwijs gaat er onder meer om via audits bij
elkaar het kwaliteitsbeleid vorm te geven. Huisvesting en
financiën werken bijvoorbeeld aan de begroting van de
coöperatie en eigen risicodragerschap. Personeel is onder
andere bezig met professionalisering, werkdruk, vitali-
teit en de cao. En algemeen gaat over onderwerpen als
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de Code Goed Bestuur en over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. “De werkgroepen bereiden die
zaken voor en brengen verslag uit. Zo kun je zonder
afzonderlijke bijeenkomsten af te lopen gebruik maken
van elkaars expertise”, licht Te Lindert toe. Huls: “De
OCG gaat werken volgens het cafetariamodel. Je kunt zelf
de thema’s kiezen waaraan je mee wilt doen.”
De eerste stap van de OCG was een gezamenlijke meer-
jarenonderhoudsplanning. “De scholen hoefden niet
meer afzonderlijk offertes op te vragen en in gesprek met
architecten. We hebben nu één architect die voor alle
scholen een plan maakt, maar je houdt wel zelf de regie”,
zegt Te Lindert.
Ook zijn alle OCG-scholen eigenrisicodrager voor vervan-
ging. “We zijn bezig met solidariteitsfinanciering binnen
de coöperatie, waarbij we geld reserveren om elkaars
pieken op te vangen. Het verschil is dat je de premie voor
het Vervangingsfonds altijd betaalt en binnen de coöpera-
tie alleen als je elkaar nodig hebt. Alles wat we besparen
op vervanging kunnen we besteden aan goed onderwijs.
Dat is en blijft ons hoogste doel. Zonder de coöperatie
hadden niet alle schoolbesturen nu al voor het eigen risi-
codragerschap gekozen”, denkt Te Lindert. Huls vult aan:
“Ook zijn de scholen bezig een gezamenlijke academie
voor scholing op te zetten.”

Werkverlichting Huls geeft aan dat deelnemen aan
een coöperatie in eerste instantie een investering is.
“Het vraagt eerst tijd en geld, vanwege de oprichtingskos-
ten. Maar in deze constructie werken we als gelijken en
sparringpartners, en dat geeft werkverlichting. Het bete-
kent wel dat iedereen op de rit moet blijven. De OCG zal
de komende periode zijn succes moeten bewijzen”, zegt
Huls die daar alle vertrouwen in heeft.
Een nadeel zou kunnen zijn dat de besluitvorming trager
gaat, erkent Te Lindert. “Het is aan ons om een structuur
op te zetten waarin we snel kunnen beslissen. Nu heb je
er nog afspraken bij in je agenda, maar de deelnemers
moeten elkaar gaan vertegenwoordigen. De dynamiek is
nu al anders doordat je een kort lijntje hebt met mensen
die met hetzelfde bijltje hakken. Eenpitters begrijpen
elkaars zorgen het best. Ik kan elke eenpitter een coöpe-
ratie aanraden, samen sta je sterk”, stelt Te Lindert.

Coöperatie Pompeblêd In Friesland bestaat al
bijna tien jaar een onderwijscoöperatie. Pompeblêd is
opgericht in 2008 en bestaat uit zeven scholen voor open-
baar voortgezet onderwijs met in totaal meer dan 16.000
leerlingen. “De samenwerking richt zich op continuïteit,
kwaliteit en financieel gewin”, vat Pieter Schram samen.
De CvB-voorzitter van openbare scholengemeenschap
Singelland in Drachten is momenteel ook voorzitter van
Pompeblêd (het voorzitterschap rouleert om de drie jaar
tussen de bestuurders). De coöperatie bestaat uit een
gezamenlijke inkooporganisatie, een mobiliteitscentrum
voor werving en selectie en heeft een gezamenlijke >

‘Samen sta je sterk’
loopbaan- en re-integratieconsulent. “Ook werken de
scholen samen bij vragen die op het onderwijs afkomen,
zoals informatiebeveiliging, een professioneel statuut en
drempelloze instroom bij de havo”, zegt Schram.
Een coöperatie kan scholen kosten besparen. Schram licht
toe: “Enerzijds door volume te creëren waardoor de onder-
handelingspositie sterker wordt, anderzijds door mede-
werkers in dienst te nemen voor inkoop en re-integratie.
Dat zou voor een individuele school niet mogelijk zijn.”

Besparen op inkoop De inkooporganisatie van
Pompeblêd heeft 34 gezamenlijke aanbestedingstra-
jecten gedaan vanaf 2010, vertelt hoofd inkoop Henk
Schlingmann. “Inkoop is alles waar een factuur voor
binnenkomt. In eerste instantie richten we ons op grote
aanbestedingen, zoals leermiddelen, kopieerpapier, kopi-
eermachines, schoonmaak, ict-hardware en energie.”
Meer expertise en kennisdeling is een groot voordeel,
vindt Schlingmann. “Voorheen stonden de scholen er
alleen voor. Als er nu een aanbesteding voor drukwerk
in de markt gezet wordt, vormen medewerkers van alle
scholen een inkoopteam.” De coöperatie bespaart veel
kosten door de hoeveelheden die ze afnemen. Schram:
“Het beïnvloedbare inkoopvolume van Pompeblêd ligt
rond 28 miljoen euro. Doorgaans wordt uitgegaan van
een minimale besparing van 10 procent. Geld dat ingezet
kan worden voor het onderwijs.”

Pieter Schram, voorzitter coöperatie Pompeblêd
(vo): “De samenwerking richt zich op continuïteit,
kwaliteit en financieel gewin.”

‘ z o n d e r  d e  c o ö p e r at i e  h a d d e n
n i e t  a l l e  s c h o o l b e s t u r e n
n u  a l  vo o r  h e t  e i g e n
r i s i c o d r a g e r s c h a p  g e ko z e n ’
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Scoort uw school een
voldoende op luchtkwaliteit?

Met het Frisse Scholen ABC van Itho Daalderop zorgt u voor een fris en

gezond leerklimaat en optimaal presteren!

Itho Daalderop maakt goed ventileren van klaslokalen mogelijk voor alle

scholen in Nederland. Afhankelijk van uw ambitie, het Programma van

Eisen en het budget hebben wij voor iedere school een passende oplossing:

het Frisse Scholen ABC van Itho Daalderop.

Onze oplossingen bestaan uit decentrale ventilatie-units die uitermate

geschikt zijn voor de bestaande klaslokalen. De units ventileren het

klaslokaal uiterst stil en automatisch op basis van de gemeten

CO2-waarde. Hierdoor heeft de leerkracht er geen omkijken meer naar.

Meer weten over onze

ventilatie-oplossingen? Kijk dan op

http://zakelijk.ithodaalderop.nl/school-wtw

of neem contact met ons op via

ps@ithodaalderop.nl of 010-4278530.
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Een ander voordeel is de verbeterde interne bedrijfsvoe-
ring. “Leveranciers verstuurden soms honderden factu-
ren. We hebben bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf,
dat maandelijks een factuur stuurde, gevraagd wat het ze
waard is als we een jaarlijkse factuur in tien termijnen
betalen. Dat leverde een besparing van 10 procent op.
Bovendien heb je op termijn minder mensen op de finan-
ciële afdeling nodig en kun je zoveel mogelijk geld naar
leraren laten gaan.”
Schlingmann merkt dat medewerkers niet altijd de voor-
delen van gezamenlijke inkoop zien. “Materiaal voor
praktijklessen metaalbewerking kochten docenten zelf
in, maar wij wilden dat stroomlijnen naar één leveran-
cier. Daar waren ze niet van gecharmeerd, ondanks dat
we uitlegden dat de besparing te goede komt aan meer
leraren en kleinere klassen.”

Spanningsveld Voorzitter Schram ziet als nadeel
dat er een spanningsveld kan zijn tussen het belang van
de coöperatie en de eigen belangen van de aangesloten
scholen. “Samenwerken betekent ook dat je deels moet
standaardiseren en dat wordt soms ervaren als het inleve-
ren van autonomie. De afspraak binnen Pompeblêd is dat
niet alle scholen altijd aan alle ontwikkelingen hoeven
bijdragen. Zo kunnen drie kleinere scholen besluiten

om gezamenlijk een salarisadministratie te voeren,
terwijl grotere scholen dat eigenstandig blijven doen.
Zo ontstaan op min of meer organische wijze samen-
werkingsconstructies en wordt de coöperatie tegelijk
wendbaarder.”
Of een school meedoet aan een aanbestedingstraject
hangt af van de manier waarop scholen het desbetref-
fende onderdeel hebben georganiseerd. “Als een school
de schoonmaak of catering met eigen personeel organi-
seert, dan doet deze niet mee aan een gezamenlijk aanbe-
stedingstraject”, vertelt hoofd inkoop Schlingmann. Ook
kunnen zich discussies voordoen over welk product er
gekocht wordt. “Daarom proberen we de zaken zo in de
markt te zetten dat een leverancier aan ieders smaak kan
voldoen. Bij computers vragen we dan geen voorstel voor
merken, maar voor configuraties, zodat scholen zelf een
keuze kunnen maken.”

Raden ze andere eenpitterscholen een coöperatie aan?
Wat Schram betreft is de volgorde andersom. “Als je de
doelen van scholen bij elkaar brengt, komt de vorm daar
logisch uit voort: een coöperatie, een samenwerkingsbe-
stuur of een variatie op dat thema.” Schlingmann: “Zeker
als je niet in elkaars concurrentiegebied zit, zie ik alleen
maar voordelen.” _
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Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2018)
is bij uitstek de beurs met alle thema’s in het
facilitairmanagement van onderwijs-
instellingen.
• Voor directies, besturen, management

en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO
• Exposanten en een actueel en relevant programma

van workshops en presentaties.

Hoofdthema’s in het programma zijn:
• Integrale onderwijsomgeving
• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid
• Veiligheid en Beveiliging
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen,

woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.

politieke column

geen lerarentekort
met meer tijd, ruimte
en vertrouwen
Zodra de leraar een hoge werkdruk heeft,

neemt ook de werkdruk van de schooldi-

recteur toe: een vervanger regelen voor

groep 3, ongeruste ouders te woord staan

en uitzoeken of er voor het bonnetje met

zelf gekocht lesmateriaal toch nog een

declaratiepotje is. Zelf heb ik 33 jaar in

het onderwijs gewerkt en ik zie dat de

onderwijswereld er niet makkelijker op

is geworden. In de politiek zet ik mij met

volle overtuiging in om het onderwijs in

Nederland nog beter te maken. Want elk

kind heeft recht op het beste onderwijs.

Ook nu D66 weer in de regering zit, hebben

wij de verantwoordelijkheid onze naam als

onderwijspartij hoog te houden. Om een

klein kijkje in de keuken te geven: er is

tijdens de formatie drie weken lang fulltime

onderhandeld over onderwijs. Iedere zin

uit het regeerakkoord is drie keer tegen het

licht gehouden. D66 wilde zoveel mogelijk

geld op de onderwijsbegroting krijgen.

Mede hierdoor is het onderwijs de grootste

investeringspost geworden van het nieuwe

kabinet: 1,7 miljard euro extra per jaar, elk

jaar. Specifiek voor het basisonderwijs zijn

er drie belangrijke financiële impulsen in dit

regeerakkoord, namelijk salarisverhoging

voor leerkrachten, werkdrukverlaging voor

leerkrachten en extra inzet op voor- en

vroegschoolse educatie. Deze maatregelen

zijn ingezet om leerkrachten ruimte en tijd

te geven voor dat wat ze het beste kunnen:

kinderen zich laten ontwikkelen.

Daarbij wordt ook de vervanging van leer-

krachten gemakkelijker gemaakt door de

uitzondering voor invalkrachten van de Wet

Werk & Zekerheid. Invalleerkrachten kunnen

daardoor makkelijker vaker op dezelfde

school invallen, zonder dat zij verplicht een

vast contract hoeven te krijgen.

Hiermee bestrijden we het oplopende

lerarentekort. Want als we vanuit Den Haag

ruimte, vertrouwen en tijd aan leraren

weten te geven, wordt ons mooie beroep

een stuk aantrekkelijker. Niet alleen voor

nieuwkomers, zij-instromers en herintre-

ders, maar ook voor vele leraren, om op een

verantwoorde manier het aantal uren dat zij

per week officieel werken uit te breiden. Nu

dwingt de hoge werkdruk leraren nog veel te

vaak om te volstaan met een parttime baan,

terwijl zij misschien best fulltime zouden

willen werken. Niet verwonderlijk: een dag

met dertig leerlingen is qua energieverbruik

niet te vergelijken met een dag op kantoor

doorbrengen. Vervolgens liggen er na drieën

stapels nakijkwerk te veel administratie en

de lesvoorbereiding te wachten. Daardoor is

overwerken eerder regel dan uitzondering.

In mijn ogen zijn er genoeg geweldige

leraren, maar Den Haag moet helpen om het

mogelijk te maken dat ze op een plezierige

wijze meer kunnen werken als zij dat willen.

Mijn doel voor de komende vier jaar in de

Tweede Kamer is ervoor te zorgen dat het

geld in de klas terechtkomt. Voor kleinere

klassen. En voor meer handen in de klas om

de kinderen beter te ondersteunen en de

werkdruk van de leraar te verlichten. Naar

mijn idee is dit de belangrijkste verandering

om het beroep weer aantrekkelijk te maken

en het lerarentekort flink terug te dringen.

En daarmee, ook zeer belangrijk, de zorgen

van schoolleiders te verlichten! _

Reageren?
Mail naar p.vmeenen@tweedekamer.nl

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

Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

tekst paul van lent

De AVS krijgt veel vragen over de inschaling van
directiefuncties in het primair onderwijs. De sector
gebruikt sinds 2006 het Fuwasys-systeem van functie-
waardering. Het toepassen hiervan is voorbehouden
aan gecertificeerden – opgenomen in het register –
van Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie
www.spo3.nl). Als gecertificeerd functiewaardeerder
geeft AVS-adviseur Paul van Lent chronologisch
weer hoe de inschaling van directiefuncties binnen
het functiewaarderingssysteem is verlopen, gaat
hij in op de actuele stand van het systeem en hoe
op dit moment omgegaan dient te worden met de
inschaling van directeuren. Daarnaast licht hij vanuit
zijn rol als AVS-woordvoerder aan de cao-tafel ook de
arbeidsvoorwaardelijke kant toe.

Binnen het Fuwasys-systeem worden functies beschreven en

gewaardeerd op basis van veertien kenmerken. Uit de beschrijving

vindt een weging plaats die een somscore oplevert. Deze is bepalend

voor het functieniveau. De inschaling vindt vervolgens plaats

naar de in de CAO PO opgenomen salarisschalen. In de cao is de

toepassing van de functiewaardering vastgelegd in hoofdstuk 5,

Functie en functiewaardering. De relevante artikelen zijn hieronder

weergegeven.

5.1 Functies

1. De	functies	worden	in	de	navolgende	functiecategorieën

onderscheiden:

a. directie

b. leraar

c. onderwijsondersteunend	personeel

d. participatiebaan

2. Zonder	voorafgaand	ontslag	kan	voor	de	werknemer	geen	andere

functie	gaan	gelden	dan	de	functie	waarin	de	werknemer	is

benoemd	of	aangesteld,	tenzij	met	de	werknemer	is	overeen-

gekomen	dat	de	functie	een	tijdelijk	karakter	heeft	en	het

daarbij	behorende	salarisniveau	slechts	tijdelijk	zal	gelden	met

inachtneming	van	artikel	3.9,	tweede	lid	en	artikel	4.8,	tweede	lid.

3. Leidinggevende	functies	en	functies	met	leidinggevende	taken

worden	vóór	1	juli	2016	beschreven	en	gewaardeerd	met	FUWA

PO.	De	uitkomst	en	inschaling	worden	per	1	augustus	2016	van

kracht.

5.2 Normfuncties

1. Voor	de	functies	behorend	tot	de	categorie	directie	worden	de

functies	en	de	daarbij	behorende	taakkarakteristieken	uit	bijlage

VII.A	van	de	cao	vastgesteld	als	normfuncties.	Dit	artikellid

vervalt	per	1	augustus	2015.

2. Voor	de	functies	behorend	tot	de	categorie	leraren	worden	de

functies	en	de	daarbij	behorende	taakkarakteristieken	uit	bijlage

VII.B	van	de	cao	vastgesteld	als	normfuncties.

3. Voor	de	functies	behorend	tot	de	categorie

onderwijsondersteunend	personeel	worden	de	functies	en	de

daarbij	behorende	taakkarakteristieken	uit	bijlage VII.C	van	de

cao	vastgesteld	als	normfuncties.

5.5 Functiebouwwerk

1. Werkgever	en	P(G)MR	dragen	jaarlijks	vóór	1	augustus	zorg

voor	aanpassing	van	het	functieboek	op	zowel	bestuurs-	als

schoolniveau	met	inachtneming	van	de	afspraken	over	de

functiemix	in	artikel	5.6	en	5.7,	waarbij:

a. de	huidige	normfuncties	en	niet-normfuncties	blijven

gehandhaafd	en	nieuwe	niet-normfuncties	worden

geïntroduceerd	en	volgens	FUWA	PO	gewaardeerd,	of

b. alle	functies	volgens	FUWA	PO	worden	gewaardeerd.

2. Hierbij	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	de	voorbeeldfuncties

opgenomen	in	‘Voorbeeldfuncties	in	FUWA	PO’.	De

samenstelling	van	het	functieboek	op	bestuursniveau	betreft	het

geheel	van	functies	naar	soort	en	niveau	met	inachtneming	van

de	normfuncties	of	van	FUWA	PO. Werkgever	en	PGMR	maken

eveneens	een	afspraak	over	het	geheel	aan	bovenschoolse

functies	naar	soort,	niveau	en	aantal,	met	inachtneming	van	de

afspraken	over	de	functiemix.

3. Werkgever	en	PMR	maken	een	afspraak	over	de	invulling	van	het

functiebouwwerk	op	schoolniveau	voor	wat	betreft	het	geheel

van	functies	naar	soort,	niveau	en	aantal,	alsmede	het	beoogde

invoeringstraject	inclusief	de	invoeringsdatum.	De	inrichting	van

het	functiebouwwerk	op	schoolniveau	wordt	binnen	de	kaders

van	het	functieboek	op	bestuursniveau	en	in	samenhang	met	het

(meerjaren)	formatieplan	besproken	met	inachtneming	van	de

afspraken	over	de	functiemix.

Voorbeeldbeschrijvingen
De normfunctiebeschrijvingen voor leidinggevenden zijn per

1 augustus 2015 vervallen. Werkgevers kunnen nu gebruik maken

van de voorbeeldbeschrijvingen die binnen FUWA PO voor de

leidinggevende functies zijn gemaakt.

Als de voorbeeldbeschrijvingen ongewijzigd worden toegepast,

is de waardering zoals in de beschrijving is opgenomen geldend.

De inschaling vindt dan conform de functie in de leidinggevende

schalen plaats, zoals deze in de CAO PO 2016-2017 zijn opgenomen.

Als er sprake is van aanpassingen in de beschrijvingen, dient elke

beschrijving waar dat voor geldt door een SPO-gecertificeerd

functiewaardeerder te worden gewaardeerd.

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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Functiezwaarte en inschaling
In de voorbeeldbeschrijvingen van leidinggevenden is gekeken

naar de functiezwaarte, waarbij een samenhang aanwezig is

tussen functie-inhoud, complexiteit en de omvang van de school

of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Op basis hiervan

kunnen grove indicaties worden gegeven over de samenhang

tussen de schaal en de omvang van de school of scholen waaraan

leiding wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk om de zwaarte van

de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en de vraag

of zaken substantieel en structureel van aard zijn. Kortom, de

systematiek van inschaling op basis van het leerlingaantal op 1

oktober van enig jaar is daarmee niet langer als enige criterium van

toepassing, maar dient wel op de juiste manier te blijven gebeuren

in de directieschalen (D of A).

Bij wijziging van de (inschaling van) directie- en management-

functies die worden op genomen in het functieboek, is het

verplicht dat deze beschreven en gewaardeerd moeten zijn door

een gecertificeerd functiewaardeerder (als deze afwijken van de

voorbeeldbeschrijvingen) en dat deze met P(G)MR zijn afgesproken.

Op basis van onderstaande artikelen uit de huidige cao kan een

schoolbestuur de inschaling met de uitvoering van de daadwerkelijke

werkzaamheden in D- (en A-)schalen laten plaatsvinden.

5.8 Functiedifferentiatie

4. Voor de beschrijving en waardering van niet-normfuncties maakt

de werkgever gebruik van FUWA PO.

5. In FUWA PO is voor het primair onderwijs een set van

voorbeeldfuncties opgenomen die specifiek voor deze sector is

ontwikkeld. De werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken

van de voorbeeldfuncties.

6. Voor het waarderen van functies die afwijken van de

voorbeeldfuncties maakt de werkgever gebruik van een

hiertoe door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs

gecertificeerde adviseur.

Functiecategorieën
Bij invoering van Fuwasys per 1 augustus 2006 is bepaald dat de

numerieke schaal conform de salarisschalen zoals opgenomen

in de CAO PO geconverteerd dienen te worden naar de volgende

functiecategorieën: directeur (D-schaal), adjunct-directeur

(A-schaal), leerkracht (L-schaal) en onderwijsondersteunend

personeel (numerieke schaal). Later is datzelfde ook voor

bestuurders gaan gelden (B-schalen). Concreet en schematisch

betekent dit:

Leraren

schaal 9 = LA

schaal 10 = LB

schaal 11 = LC

Cao-tafel
Met de publicatie van de voorbeeldbeschrijvingen schoolleiders

is de inschaling in directieschalen nog van toepassing. De

deelnemers aan de cao-tafel hebben afgesproken dat functiehuis

en loongebouw onderzocht worden gedurende de looptijd van de

huidige CAO PO 2016-2017, waarna wordt bekeken hoe een en

andere geïmplementeerd kan worden.

Rechtspositionele consequenties
Soms wordt of is door een schoolbestuur een keuze gemaakt om

inschaling in een numerieke schaal toe te passen. Dit is echter

niet juist, omdat de numerieke schalen onderwijsondersteunend

personeel betreffen en geen directieschalen zijn. Bij deze keuze

heeft dit rechtspositionele consequenties. Indeling in een

numerieke schaal betekent een lager (eindschaal)salaris en geen

toelagen directeur. Het is daarmee geen formele directiefunctie,

omdat er een onderwijsondersteunende functie geldt. Dan is ook

geen registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk.

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.

p r o j e c t v e r s t e r k i n g
m e d e z e g g e n s c h a p

Gratis ondersteuning voor uw MR
Het project Versterking medezeggenschap, een initiatief
van enkele onderwijsorganisaties waaronder de AVS
en PO-Raad, biedt medezeggenschapsraden in het
funderend onderwijs ondersteuning. Zoals de voor
schoolleiders interessante gratis training Quickstart
Medezeggenschap.

In de Quickstart Medezeggenschap bespreken directeur én MR

samen hun wederzijdse ambities met elkaar onder leiding van een

ervaren medezeggenschapstrainer. Verder zijn er: de uitgebreide

en informatieve website www.infowms.nl, de mogelijkheid direct

vragen te stellen aan een deskundige en meer gratis trainingen.

Het project Versterking medezeggenschap, gefinancierd door het

ministerie van OCW, stelt bestuurders en schoolleiders in staat hun

medezeggenschap een boost te geven, zonder gevolgen voor het

budget.

Meer informatie: www.infowms.nl en de bijgesloten folder

Adjunct-directeuren

schaal 10 = AB

schaal 11 = AC

schaal 12 = AD

schaal 13 = AE

Directeuren

schaal 10 = DA

schaal 11 = DB

schaal 12 = DC

schaal 13 = DD

schaal 14 = DE
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a v s  i n  d e  p e r s

Bovenwettelijke uitkeringen,
energiedrankjes, school-
zwemmen, plofklassen, excellente
scholen en luxeverzuim

AVS-voorzitter Petra van Haren kwam

op 8 januari aan het woord in Trouw

over de deal die het kabinet wil maken

als het gaat om het verhogen van de

lerarensalarissen in het primair onder-

wijs. In ruil daarvoor wil het kabinet

dat de sector in de cao-onderhandelin-

gen de bovenwettelijke regelingen ver-

sobert. Bij eerdere

cao-onderhandelingen is echter bewust

gekozen voor een sociaal vangnet. Van

Haren: “Daar is veel voor te zeggen. Wanneer een school een leer-

kracht moet ontslaan, is het moeilijk een herplaatsing te bieden

omdat er weinig andere functies zijn op basisscholen. Verder heeft

ontslag vaak te maken met dalende leerlingenaantallen, waardoor

het moeilijk is om elders in de regio werk te vinden. Ten slotte is de

opleiding tot leerkracht zo specifiek dat omscholen tijd kost.”

Het ANP vroeg Van Haren op 15 januari naar de lobby van artsen om

ongezonde energiedrankjes voor kinderen beneden de 18 jaar te

verbieden. Scholen doen volgens haar al veel om gezond leven te

promoten (Gezonde School, Alles is gezondheid), maar het is vooral

een taak van de ouders. Wel kunnen scholen eventueel afspraken

maken met de MR en oudercommissie over wat er mee naar school

mag.

De AVS-voorzitter laat in het Algemeen Dagblad van 17 januari

weten dat de nieuwe, aangescherpte afspraken rondom de veilig-

heid bij schoolzwemmen tragische incidenten kunnen voorkomen.

“Dit maakt veel helderder wie wanneer verantwoordelijk is.”

Bovendien moet het protocol elk jaar opnieuw op tafel komen met

alle leraren en zwembadmedewerkers. “Daar moet de schoolleider

voor zorgen. Dan kan niemand meer zeggen: dat wist ik niet.”

RTL Nieuws raadpleegde Van Haren op 19 januari over cijfers van

OCW dat basisschoolklassen kleiner zijn geworden en het aantal

plofklassen licht gedaald. “We willen precies weten hoe deze cijfers

tot stand zijn gekomen. Daar zijn verschillende berekeningen voor.

De AVS krijgt namelijk nog altijd meldingen van klassen waarin

35 tot 40 kleuters bij elkaar zitten.”

Naar aanleiding van de uitreiking van de jaarlijkse predicaten

Excellente school gaf de AVS-voorzitter in de Volkskrant van

23 januari aan het concept kritisch te volgen. “Sinds het predicaat

Excellent bestaat, dreigt een goede school niet meer goed genoeg

te zijn.” Van Haren liet zich ook uit over het predicaat op 26 januari

bij Omroep Gelderland Radio en TV.

Over de manier van beboeten van ouders bij luxeverzuim kwam de

AVS-voorzitter op 2 februari aan het woord op BNR Nieuwsradio.

a v s - c o n g r e s 1 6  m a a r t 2 0 1 8

Nieuw: lunchpresentaties over
onbekend fortuin

Onder de titel ‘Onbekend fortuin’ fungeert het amfitheater
op het AVS-congres 2018 als dé verzamelplaats van voor
veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen.

Daarvoor presenteert Nuffic

het Erasmus+-programma,

het Vervangingsfonds de

subsidiemogelijkheden

wat betreft het eigen risico-

dragerschap en vertelt

de Stichting Nederlands

Onderwijs in het Buitenland

(NOB) over Nederlands onderwijs wereldwijd. Tijdens de lunch

krijgen congresdeelnemers in korte presentaties van ongeveer tien

minuten de kernpunten voorgeschoteld, om daarna verder te praten

met de deskundigen over individuele mogelijkheden en kansen.

Voor deze lunchpresentaties hoeven deelnemers zich niet van tevo-

ren op te geven: het programma wordt op diverse plekken in het

NBC Congrescentrum in Nieuwegein bekendgemaakt.

Leiderschap en judo
Het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’ op 16 maart aanstaande

bestaat verder uit zo’n dertig workshops en sessies, verdeeld over

de drie subthema’s Leiderschaps-, Mens- en Innovatieontwikkeling.

Met (plenaire) sprekers als Jeroen Busscher, Jan Jutten, Clara den

Boer en Annette Dölle. Oud-wereldkampioen judo Ruben Houkes,

initiatiefnemer van Schooljudo, sluit de dag af. Onder de aanwezige

schoolleiders wordt een volledig Schooljudo-programma verloot

voor deelname met vier klassen (ter waarde van zo’n t 2.000).

(Vroegboek)korting!
Raadpleeg voor meer informatie, het

volledige programma en inschrijven

www.avs.nl/congres2018 en zie ook het

uitneembare congreskatern in het hart

van deze Kader Primair. Schrijf u nu in en

profiteer tot en met 12 februari van de

vroegboekkorting.

Voor AVS-leden geldt een nog sterker

gereduceerd congrestarief. Nog geen lid? Kijk op www.avs.nl/

lidworden voor de huidige actie en ontvang tevens een cadeaubon

van 50 euro.

Het AVS-congres 2018 is aangemerkt als bron voor informeel leren

door het Schoolleidersregister PO.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
maart en april 2018

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

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 22 februari Jan Jutten

• Training Begroten met beleid: verdieping*** (po en vo) 5 maart Joke Walraven

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen:

systeemdenken in een lerende school** (po en vo) 6 maart Jan Jutten

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 8 maart Patricia Aerts

• Training Power of 2*** (po en vo) NIEUW! 8 maart Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 13 maart Jan Stuijver

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 15 maart Jan Stuijver

• Training Jaartaak in het primair onderwijs:

van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 20 maart Jan Stuijver

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 22 maart Jan Stuijver

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 23 maart Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Win-win in personeelsbeleid:

goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers*** (po) 27 maart Jan Stuijver

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po en so) NIEUW! 27 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 3 april Jan Stuijver

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 4 april Paul van Lent

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 5 april Jan Stuijver

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)** (po) 9 april Henk Derks, Lisette Verploegen

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

– van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 10 april Jan Stuijver

• Training Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken*** (po en vo) NIEUW! 10 april Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 12 april Jan Stuijver

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 12 april Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 12 april Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Leergang Strategische Communicatie & PR** (po) 12 april Noud Cornelissen, Hans Scholten

• Masterclass Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team! (po) 12 april Ingrid Bunnik, Koos Stienstra

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 16 april Tom Roetert

• Training Win-win in personeelsbeleid

– goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers*** (po) 17 april Jan Stuijver

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 23 april Patricia Aerts

(onder voorbehoud)

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 of Roelf Willemstein.
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Dit aanbod is aangemerkt als
bron voor informeel leren door het
Schoolleidersregister PO. Het sluit
gedeeltelijk aan bij één of meerdere
professionaliseringsthema’s en kan
onderdeel uitmaken van uw ontwikke-
ling via informeel leren.

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 12 april 2018, 11 oktober 2018 of 31 januari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

enkele IKC’s en maken een ondernemingsplan. Na afloop hebben zij

hun strategisch denken en handelen vergroot in relatie tot de ont-

wikkeling en/of aansturing van een IKC en kunnen een integraal

curriculum ontwerpen.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 29 mei, 2 oktober 2018 of 12 maart 2019

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

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

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

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

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

4 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van

verschillen. Aan de orde komen: vormgeven aan verandering, wat is

gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de veranderende

professional en opbrengsten.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 12 april, 28 september 2018 of 15 februari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

avs-congres
16  maart
bron voor
informeel leren

Het AVS-congres 2018 ‘Leiderschap

in evenwicht’ is door het

Schoolleidersregister PO aangemerkt

als bron voor informeel leren.

Programma en inschrijven: www.avs.nl/congres2018
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 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: 13 maart, 3 april of 12 juni 2018

Schoolleidersregister PO: informeel leren

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

(Trainingen)

eendaagse training

Progressiegerichte
waarderende
ontwikkelgesprekken
Iedereen is erbij gebaat dat leraren/medewerkers gemotiveerd uit

gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit

wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen heel goed wat

werkt. Deze praktijkgerichte training biedt kennis en inzicht in de

(wetenschappelijke) achtergronden van de progressiegerichte en

waarderende aanpak. Na deze dag bent u in staat deze gesprekken

voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Ook heeft u actiepunten

voor uw eigen rol en gespreksvaardigheden geformuleerd.

Daarnaast bent u in staat deze werkwijze toe te passen binnen de

afgesproken werkwijze(n) van uw bestuur/schoolorganisatie.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo en iedereen die begeleidt,

coacht en collega’s ondersteunt.

Data: 10 april, 3 oktober of 6 december 2018

Schoolleidersregister PO: informeel leren

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

(Trainingen)

1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

bouwen en verbinden, die kwaliteiten herkent en deze op de juiste

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver-

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

in hun veelzijdige en veeleisende rol. Leren van en met elkaar staat

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s. Een

nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders (po) met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 23 april 2018 of 14 februari 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden? Om

zelfstandig en vanuit vertrouwen en

verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan) spelen

in organisaties, bedrijfsleven en de samenleving. Kernvraag is: wat

betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?

Doelgroep: leidinggevenden po

Data: 27 maart en 11 april 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

Nieuw!

Nieuw!
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leergang herontwerp voor toekomstig onderwijs

‘Kinderen leren zo oneindig veel
buiten de school’
“Het is niet meer de vraag of we aan de slag gaan
met onderwijsinnovatie, maar hoe”, zegt Simon Bijl,
schoolleider van IKC GA de Ridder in Beilen. In de nieuwe
leergang ‘Herontwerp voor toekomstig onderwijs’ van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap staat in twee
eendaagsen de zoektocht naar toekomstbestendig
onderwijs centraal. Twee schoolleiders delen hun
ervaringen. tekst irene hemels

In de leergang ‘Herontwerp voor toekomstig onderwijs’, die start

in maart 2018, gaan de deelnemende schoolleiders met elkaar op

zoek naar hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij het leren en de

ontwikkeling van kinderen. De leergang is nieuw, maar werd eerder

in dezelfde vorm aangeboden als extra module ‘Toekomstgericht

onderwijs’ bij een andere leergang (Directeur IKC). Simon Bijl,

schooldirecteur in Beilen, volgde deze module en raakte geïnspi-

reerd. “De trainers laten je vanuit verschillende perspectieven kijken

naar de toekomst en andere inrichtingsvormen van het onderwijs.

Daardoor ga je nadenken over hoe we ons onderwijs slimmer kunnen

organiseren. Je raakt diep in gesprek met collega-schoolleiders over

waarom we doen wat we doen en hoe het beter kan.”

Trends Pasklare antwoorden biedt de leergang niet, wel veel dis-

cussiestof voor de eigen onderwijspraktijk. Bijl: “De informatie die

we kregen over ontwikkelingen op digitaal en technologisch gebied,

en trends in de maatschappij en het bedrijfsleven, helpen mij om

samen met mijn team onze visie te bepalen. Hoe ziet ons onder-

wijs er over vijf jaar uit? Vanuit die focus scherpen we ons denken.

Dat heeft mij gestimuleerd om buiten de kaders en gewoontes te

durven denken en belangrijke aannames los te laten van ‘zo moet

het onderwijs eruitzien’. Zo kun je je afvragen of een school wel

een school blijft. Het is voor mij niet meer zo vanzelfsprekend dat

leerplicht ook schoolplicht impliceert. Denk ook aan het openbre-

ken van het jaarklassensysteem. Moeten we niet allemaal richting

integrale kindcentra, unitonderwijs of leerwerkplekken? Welke

kansen liggen er om primair en voortgezet onderwijs meer te ver-

binden? Daarover nadenken verruimt je blik en leidt tot creatievere

oplossingen.”

Bijl wijst erop ouders bij de herinrichting van het toekomstige

onderwijs te betrekken. “Zij vragen zich bij gepersonaliseerd

leren bijvoorbeeld af hoe het zit met de sociale cohesie van het

groepsgebeuren. Laten we ons niet blindstaren op alle digitale

vernieuwingen.”

Broodnodige verandering
Ook Annemieke Miltenburg, direc-

teur van IKC Joannes in Groessen,

werd uitgedaagd door de voorlo-

per van de nieuwe leergang. “We

moeten ons realiseren dat we in

een andere wereld leven en dat kin-

deren van nu andere dingen nodig

hebben. We roepen vaak wel dat

we willen veranderen, maar dan?

Deze leergang geeft je een basis

in het nadenken over de toekomst,

geeft inhoud aan de broodnodige

verandering, laat zien wat we nodig

hebben en stimuleert out	of	the

box-denken.”

Een eyeopener voor haar was het

gegeven dat kinderen vijfduizend

uur per jaar wakker zijn en daarvan slechts 940 uur naar school

gaan. “Het belang van de sociale omgeving bij de ontwikkeling

van kinderen is ontzettend groot. Ze leren zo oneindig veel buiten

school. Ik ben me er ontzettend bewust van geworden dat we als

school echt de omgeving binnen moeten halen en andersom. We

richtten ons al op het betekenisvol maken van ons onderwijs, zoals

vakken koppelen en gastsprekers binnenhalen, maar met deze

leergang heeft dat een extra boost gekregen. Als schoolleider wil ik

mijn leerkrachten daarin blijven stimuleren.” _

Annemieke Miltenburg:
“Ik ben me er ontzettend
bewust van geworden dat we
als school echt de omgeving
binnen moeten halen en
andersom.”

Simon Bijl: “Het is voor mij niet meer zo vanzelfsprekend dat leerplicht
ook schoolplicht impliceert.”

Nieuw!

Doelgroep: leidinggevenden po

Data: 27 maart en 11 april 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/hto
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voor: funderend onderwijs, kinderopvang en gemeenten

van: Kenniscentrum Ruimte-OK i.s.m. gemeente Amsterdam

en Kindcentra 2020

wanneer: 6 maart

waar: IJburg College 2, Amsterdam

wat: 5e landelijke kennisdag

Grip op kwaliteit huisvesting
Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting van

onderwijs en kinderopvang. Hoe doe je dat, met wie en wat

zijn de nieuwste ervaringen? De kennisdag staat in het teken

van kennis delen, inspiratie opdoen en leren van elkaar.

Hoofdthema’s dit jaar zijn duurzaamheid, kwaliteit, financiering

en IKC-ontwikkeling. Met ervaringsdeskundigen van collega-

scholen/besturen, gemeenten en kinderopvangorganisaties In

de ochtend is er een gratis debat over integraliteit in het sociale

domein: het organiseren van integrale voorzieningen voor

kinderen door gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdzorg

samen. www.ruimte-ok.nl/kennisdag

voor: schoolleiders en andere geïnteresseerden

van: uitgeverij Phronese

wat: boek

Een radslag in het onderwijs
Over de cultuurverandering op het Calvijn College in

Amsterdam. De school stapte vanuit een diepe crisis uit de

slachtofferrol. Directeur en teammanager van de school vertel-

len hoe het gelukt is om ingebakken denkpatronen aan te

pakken en de organisatie en cultuur te veranderen. Hoe ze een

aantal leidende principes consequent toepassen, waardoor

leraren en leerlingen zich weer zelf verantwoordelijk voelen en

de regie nemen. www.uitgeverijphronese.nl

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: leraren, schoolleiders en bestuurders in alle

onderwijssectoren

van: uitgeverij Pica

wat: handboek

Professionele schoolcultuur
Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de

school aanwezig. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames;

het kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwas-

senen in en rond de school. Maar ook nieuw, professioneel

gedrag kan worden aangeleerd. Dat leidt tot het behalen van

doelen en welbevinden. Een professionele schoolcultuur begint

bij een heldere koers; daarna wordt ingezoomd op de thema’s

communicatie en gedrag, waarbij ook aandacht wordt besteed

aan de rol van de schoolleider. Het boek eindigt met praktische

handvatten om de schoolcultuur te professionaliseren. ISBN

9789492525000

voor: schoolbesturen

van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO),

Green Deal Scholen

wat: informatieblad

Aanbesteden verduurzaming
scholen

Schoolbesturen die een of meerdere schoolgebouwen willen

verduurzamen, zullen in veel gevallen werkzaamheden moeten

uitbesteden. Zij moeten hiervoor, net als andere overheden,

verplicht ‘aanbesteden’. Oftewel: wettelijke inkoopprocedures

volgen. Het informatieblad legt uit hoe je slim kunt aanbeste-

den, en welke contractvormen en aanbestedingsprocedures

er bestaan. Sluit aan bij de Beslisboom Verduurzaming

Scholen. www.greendealscholen.nl/informatiebladen en

www.beslisboomverduurzamingscholen.nl

voor: leerkrachten, coördinatoren, directeuren

basisonderwijs en andere geïnteresseerden

van: Nuffic

wanneer: 23 maart

waar: De Woonindustrie, Nieuwegein

wat: conferentie

English for all: voorbereid de
wereld in

Over internationalisering op de basisschool. Deze editie staat

in het thema van Engels en wereldburgerschap voor alle leerlin-

gen, van groep 1 t/m 8. Met keuze uit zo’n 40 workshops, onder

andere over starten met vroeg vreemdetalenonderwijs, interac-

tieve klassenactiviteiten, CLIL, wereldburgerschap, meertalige

kinderen en storytelling. www.nuffic.nl/vvto
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voor: leraren vo die geïnteresseerd zijn in maatwerk en

gepersonaliseerd leren

van: VO-content

wanneer: 7 en 28 maart, 11 april

waar: resp. in regio noord, zuid en midden

wat: inspiratiedagen

Maatwerk en gepersonaliseerd
leren

Leraren gaan praktijkgericht aan de slag in workshops over

onder andere activerende didactiek, vernieuwing in de

school, vakoverstijgend werken en leerdoeldenken. Er zijn

ook inspiratiesessies van collega-docenten én leerlingen die

vertellen over hun onderwijspraktijk. En: arrangeer je eigen

digitale les onder begeleiding van ervaren leraren of ga in

gesprek met collega’s bij de rondetafelgesprekken en andere

deskundigen op de informatiemarkt. www.vo-content.nl/

ondersteuning/inspiratiedagen

voor: leraren, schoolleiders en schoolbesturen

van: ISVW Uitgevers

wat: praktijkboek

Bildung Speciaal
Leraren, schoolleiders, besturen en opleiders vertellen over

het bildungsonderwijs aan leerlingen met een beperking.

Met voorbeelden van de creatieve en fantasierijke manier

waarop bildung vorm krijgt in het onderwijs voor leerlingen

met een complexe ondersteuningsvraag. En passant wordt

duidelijk hoe het bildungsagoramodel ondersteunend kan zijn

voor het verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als

persoon en die van de onderwijsorganisatie. https://isvw.nl/

product-categorie/boeken

voor: samenwerkingsverbanden, schoolleiders,

-bestuurders, leraren, ouders, leerlingen po, vo, mbo

wat: website

Passendonderwijsis.nl
Er gaat meer goed dan niet goed met Passend onderwijs, maar

dat hoor je bijna niet. Daarom is er nu een website in de lucht

die waarachtige, mooie verhalen uit de praktijk verzamelt. Om

zo een beweging op gang te brengen die het andere geluid

over Passend onderwijs in ons land laat horen. De site wordt

steeds verder uitgebouwd. Laat de mooie verhalen horen!

www.passendonderwijsis.nl

voor: schoolleiders, beleidsmakers en leraren po, vo en mbo

van: Stichting School & Veiligheid

wat: gratis handreiking/publicatie

Seksuele integriteit in het
onderwijs

Handvatten met nieuwe visie om seksuele integriteit school-

breed handen en voeten te geven. Een seksueel integer school-

klimaat draagt, in combinatie met een doorlopende leerlijn

seksuele vorming, bij aan het welzijn en de veiligheid van leer-

lingen en medewerkers. De publicatie ‘Seks op school, werken

aan seksuele integriteit in het onderwijs’, is gratis te bestellen

en in pdf te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/

kennisbank/seks-op-school

voor: schoolbesturen, directeuren, samenwerkingsverbanden

van: PO-Raad, VO-raad i.s.m. ministerie OCW, Kennisnet,

LECSO, NJi, NIP en NVO

wat: digitale tool

Passend onderwijs en privacy
De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wets-

voorstel pseudonimisering leerlinggegevens. Hoe kun je de

privacy van leerlingen goed beschermen? De tool geeft een

overzicht van de privacyaspecten en duidelijkheid over wat er

geregeld moet worden op het gebied van Passend onderwijs,

digitale leermiddelen en privacy. Inclusief veelgestelde vragen.

www.passendonderwijsenprivacy.nl en www.eck-id.nl

voor: (gym)leraren, coaches, begeleiders en

combinatiefunctionarissen

van: SportenSpelXL

wat: nieuw platform

SportenSpelXL
Tientallen leuke en dynamische gymoefeningen en spelletjes

op beeld. Vergemakkelijkt het bedenken van (gym)lessen.

Binnen enkele klikken kan een complete les worden gemaakt.

Oefeningen worden gevisualiseerd, om na te kunnen

bootsen in de eigen les. Alle oefeningen en spelletjes zijn

opgenomen op video en kunnen zelfs in de gymzaal getoond

worden aan de leerlingen. Met maandelijks nieuw materiaal.

www.sportenspelxl.nl
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1000-21-7000-2875-1

Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Wat	als	ik vragen
heb	over	het

schooladvies?

Hoe	bespreek	ik	het
schooladvies

met	ouders?

Als schoolleider wil je ouders zo goed
mogelijk informeren. Ouders & Onderwijs

helpt daarbij, gratis en onafhankelijk.

1_4_st_AVS_fc_F.indd   1 29-01-18   13:35

1000-21-7000-2679-1

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 29-01-18   13:37

Je kunt het
verschil maken

voor een kind door
samen te werken!

Liesbeth	Kranenburg
Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN PLAATS VAN
OUDERS BETREKKEN

✹ Wensen en verwachtingenavond voor ouders
✹ Wensen en verwachtingendag voor kinderen
✹ Strategietrajecten ouderpartnerschap
✹ Vaardigheden trajecten Actief Luisteren
✹ Studiedagen en conferenties

21-7000-2681-2 AVS KP 2017-18-06 februari

2681-2-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x120 5.indd  1 29-01-18   12:25

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

• Gratis volgsysteem
Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van
het Onderwijs

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor
het welbevinden van alle kinderen op school.

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 22-11-17   15:47
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boekbespreking

Gespreid leiderschap brengt een schoolorganisatie in een spannend avontuur.

Dat is de insteek van de auteurs van het onlangs verschenen ‘Gespreid

leiderschap in het onderwijs – elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’.

Frank Hulsbos en Stefan Langevelde hebben hun onderzoeksbevindingen en

de inbreng van gastauteurs – ook onderzoekers – samengebracht in een mooi

en leesbaar palet. tekst petra van haren, avs

Centraal staat hoe de werkomgeving in de

school eruit ziet, die leidt tot verbetering

en vernieuwing van het onderwijs en de

schoolorganisatie en vooral wat de rol van

gespreid leiderschap daarbij is. De inhoud

is gericht op leraren en schoolleiders, die

voor iedereen in de school ruimte willen

scheppen om invloed uit te oefenen. De

auteurs geven concrete aanknopingspunten

om gespreid leiderschap in de school te

bevorderen.

Omdat de publicatie praktijkdilemma’s als

uitgangspunt neemt en daar de normale

belemmerende gedachten van de school-

leider bij betrekt, kan de lezer vanuit een

herkenbare situatie starten met het werken

aan gespreid leiderschap in de eigen school.

Denk hierbij aan zaken als ‘ik wil het leider-

schap in de school spreiden, maar weet dat

sommige mensen gewoon sturing nodig

hebben’ of ‘enerzijds wil ik als schoolleider

anderen de ruimte geven om leiderschap te

nemen, anderzijds ben ik formeel eindver-

antwoordelijk en heb ik een machtspositie’

of ‘ik wil graag leraren met expertise in

positie brengen, maar ben bang dat dit een

nieuwe managementlaag tot gevolg kan

hebben’ of ‘ik wil graag gespreid leider-

schap in mijn school, maar ik weet niet waar

ik moet beginnen’.

De auteurs beantwoorden de spannende

en complexe vraag wat nog de rol van de

schoolleider is wanneer iedereen in de

school invloed kan uitoefenen en leider-

schap niet is verbonden aan een formele rol

of positie. Daarbij maken zij gebruik van vier

leiderschapspraktijken: de schoolleider als

held, de schoolleider als hoeder, gespreid

leiderschap met tijdelijke rollen en functies,

gespreid leiderschap
in het onderwijs

en gespreid leiderschap vanuit gedeelde

opvattingen en waarden. Deze worden van-

uit twee dimensies belicht: ‘de mate waarin

grenzen van leiderschap open staan in de

school’ en ‘afstemming van leiderschaps-

capaciteiten’. Uiteindelijk worden acht

ontwerpprincipes besproken, gericht aan

iedereen in de schoolgemeenschap die ver-

betering en vernieuwing een kans wil geven

en op zoek is naar handvatten. Dit zijn:

• Vertrouwen op het zelforganiserend

vermogen van de groep

• Macht bespreekbaar maken

• Investeren in kennis en bekwaamheden

van teamleden

• Het durven gunnen van invloed aan

collega’s

• Stimuleren van ontmoeting en

samenwerking

• Creëren van ondersteunende structuren

• Reflecteren op gedeelde waarden en

opvattingen

• Inrichten van de rol van ‘hoeder’ van

gespreid leiderschap

Om mogelijkheden voor vernieuwend onder-

wijs te versterken en verder uit te breiden,

zijn alle aanwezige talenten, ervaringen,

ambities en drijfveren van leraren nodig.

Om hen de rol als professional in te kunnen

laten vullen, is het belangrijk dat de school-

leider flankerend inricht hoe er kan worden

samengewerkt en hoe leraren zelf aan het

roer staan van hun eigen professionele

ontwikkeling, waarbij ook invloed op de

inrichting en invulling van hun werk hoort.

Dit betekent dat de rol van de schoolleider

moet verschuiven. In een dynamisch en

sociaal proces van gezamenlijke doelen

stellen en daarbinnen vervolgens invloed

claimen, uitoefenen, erkennen, gunnen en

toekennen, wordt het mogelijk ruimte voor

gedeeld leiderschap te laten ontstaan in de

school. Het boek laat zien hoe een school-

leider dit kan aanpakken. �

Geen tijd om te lezen? Kijk op

www.avs.nl/artikelen/gespreidleiderschap

inhetonderwijs voor een 4-minutenfilmpje

over de strekking van het boek!

De auteurs gaan in workshop 7

van het AVS-congres 2018 in

op het elkaar invloed gunnen

voor vernieuwing bij gespreid

leiderschap. Meer informatie

en inschrijven: www.avs.nl/congres2018

(vroegboekkorting tot en met 12 februari)

Gespreid leiderschap in het onderwijs – elkaar invloed gunnen

voor vernieuwing, Frank Hulsbos & Stefan Langevelde (red.),

Kessels & Smit/The Learning company, Utrecht, 2017,

ISBN 978-90-823261-9-2, NUR:840

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

47k ader prim air februari 2018
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Het digitaliseren van
personeelsdossiers
Een kijkje in de keuken!

Papieren personeelsdossiers vormen voor

HR-managers van onderwijsinstellingen nog

altijd een flink pijnpunt. Met uiteenlopende

wet- en regelgeving kan het bijzonder lastig

zijn om een effectief en consistent beheer uit

te voeren.

Dat kan gelukkig ook anders: Karmac helpt

onderwijsinstellingen bij het maken van de

eerste (of volgende) stap naar volledig digitale

dossiers. Bezoek een van onze gratis Lunch

& Learn bijeenkomsten in Lelystad en neem

geheel vrijblijvend een kijkje in onze keuken.

Karmac is gespecialiseerd in het digitaliseren

van personeelsdossiers en studentendossiers.

Wij werken softwareonafhankelijk en

beschikken over gecertificeerde koppelingen

met vrijwel ieder softwarepakket. Tot onze

referenties horen: Onderwijsbureau Hollands

Midden, Groenendijk, Onderwijsadministratie,

ROC Alfa College, ROC van Twente, Universiteit

van Amsterdam en de Almeerse Scholen Groep.

Scanpartner van
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Uitgelicht

thema _ ‘We vullen elkaar mooi aan’
Als schoolleider sta je er vaak alleen voor, en dat terwijl

de druk behoorlijk kan oplopen. Een duo-directieschap

kan een wereld van verschil maken. “Ik zou er enorm aan

moeten wennen als ik het weer alleen zou moeten doen.”

Pagina 10

achtergrond _ Werkdrukvermindering
Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen

dat ook, blijkt uit een AVS-peiling onder schoolleiders.

Om welke maatregelen gaat het? Omdat er meer nodig is

dringt de AVS er bij de politiek op aan dat het extra geld

voor werkdrukvermindering per direct en rechtstreeks

naar de teams gaat. Pagina 28

actueel
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Is uw opvang en onderwijs
al toekomstbestendig?

Edux begeleidt het totale proces
* van visie tot strategie,

* van praten tot en met beschrijven.

Schoolplannen op school- en bestuursniveau!

Edux Onderwijspartners
Tolweg 11, 4851 SJ  Ulvenhout
Postbus 75, 4850 AB  Ulvenhout

T 076-524 55 00
E info@edux.nl
I www.edux.nl
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