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op hun toekomst? Maurice de Hond (iPadscholen),

onderzoeker Rob Gertsen, architect Thomas Bögl en

Presley Bergen (BON) geven hun visie. “We zijn vooral

bezig kinderen klaar te stomen als brave burgers.”
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onderzoek _ Passend onderwijs vergt
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Gespreid leiderschap is van groot belang voor de

kwaliteit van het ontwikkelingsperspectief – voorheen

behandelplan – van leerlingen. Toch geven schoolleiders

leraren niet altijd genoeg invloed op basis van hun

expertise, blijkt uit onderzoek. pagina 26

achtergrond _ Internationale wake-up call
Dit najaar komen schoolleiders uit Nederland en 25 andere

Europese landen naar de tweejaarlijkse conferentie van de

European School Heads Association – ESHA – in Maastricht.

De AVS is gastvrouw en verantwoordelijk voor de inhoud en

organisatie. “Veel vraagstukken raken ons allemaal.”
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Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt u op weg naar een IKC. Het ondersteunt
bij o.a. visieontwikkeling, het inhoudelijk
curriculum, bedrijfsvoering, juridische
aspecten en huisvestingsvraagstukken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bezoek onze stand tijdens het AVS-congres
2016 (stand 11) of neem contact op via
info@expertisepuntkindcentra.nl.

www.expertisepuntkindcentra.nl

“Ik word gestimuleerd in het ondernemer-
schap en in het maken van mijn eigen keuzes.
De expert helpt me mijn eigenaarschap op
een goede manier waar te maken. Fijn om
af en toe in zo’n kundige spiegel te kunnen
kijken.”

Jos van Zutphen, directeur Speelleercentrum
De Wijde Wereld, Uden

Het IKC is de scHool
van de toekomst!

vrije tijd

w
elzijn

pe
u

te
rw

er
k

o
pv

an
g

o
n

derw
ijs je

u
g

d
zo

rg

ikc

– Advertentie –

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 02-03-16   10:13
929097-01_002_07-Mar-16_11:20:34_walter



thema _ School in 2032

8 ‘Je kunt niet 25 jaar vooruit kijken’
Toekomstgericht onderwijs organiseren

12 Curriculair leiderschap
Vier portretten

16 ‘Een tablet kun je opzij leggen,
maar een robot kijkt je aan’
Digitalisering en professionalisering

verder in dit nummer

26 Gespreid leiderschap belangrijk
bij Passend onderwijs

Uitnodigende leeromgeving nodig om kennis en

expertise in te zetten

30 Europese schoolleiders
bijeen in Maastricht
AVS organiseert ESHA-conferentie

19 t/m 21 oktober 2016

iedere maand

7 Illustratie _ Jos Collignon
21 Zo kan het ook! _ Good practice

Betere samenwerking po en vo na fusie

23 Passend onderwijs
Thuiszitters weer naar school na onderwijs op

afstand

33 Politieke column
Loes Ypma (PvdA)

34 Van de AVS
36 AVS Centrum Educatief Leiderschap

Leergang Professioneel bestuurder: ‘Je komt tot

dieper denken’

42 Voor u geselecteerd
45 Boekbespreking

De lerende mens

Inhoud maart

De wereld
als speel- en
leertuin
“Voor onze kinderen is de wereld één grote speel- en leertuin”, zei een

schoolleider laatst tegen me. Ik kwam daar wat nader over te denken. Als

je een kind loslaat in een speeltuin, houd je nog toezicht en stuur je wat bij

als het hulp bij samenspel nodig heeft of gevaren onderschat. Maar verder

ontwikkelt een en ander zich vanzelf. Al spelend wordt beleefd, verkend

en geleerd op zowel fysiek, sociaal en mentaal vlak. Ik had eerst vooral

het beeld van een jong kind op mijn netvlies, want spelend leren vinden

we op die leeftijd nog vanzelfsprekend. Maar eigenlijk is dit beeld ook van

toepassing is op oudere leerlingen en op onszelf als volwassenen. Het is

maar wat je onder die ‘speeltuin’ verstaat. Wat je met leren bedoelt. Als

een speeltuin betekent dat je erdoorheen bewegend allerlei ervaringen en

leermomenten opdoet, geconfronteerd wordt met moeilijke en makkelijke

uitdagingen, soms even machteloos bent om te doen wat je wilt en vooral

ook samenwerkt met anderen, dan past die definitie ook bij onze wereld.

Leren is een proces dat een leven lang doorgaat. Het opdoen van nieuwe

ervaringen, aangaan van experimenten, maken van fouten en beleven van

successen horen er allemaal bij.

Vormgeven aan de school van de toekomst moet betekenen dat de hele

wereld betrokken wordt als speeltuin. Dat een gebouw met vier muren niet

meer de definitie van het begrip school hoeft te zijn, maar dat school ook

virtueel en overal in de wereld kan zijn. Global classrooms met leerlingen

van verschillende leeftijden en landen, onder leiding van leraren die goed

zicht hebben op talenten en leerbehoeften van individuele leerlingen.

De echte uitdaging ligt dan in het organiseren van de basisbehoeften

van leerlingen, zoals relatie, competentie

en autonomie. Pedagogieën die veiligheid

geven en ruimte aan breed ontwikkelen.

Didactieken die effectief, maar niet altijd

meer leerkrachtgebonden hoeven zijn. Om de

context waar gespeeld en geleerd kan worden

optimaal in te richten.

De wereld als een grote speel- en leertuin,

wat een mooi perspectief! Het raakt aan ons

vak als leidinggevende in het onderwijs en

het betekent meer dan het vaststellen van het

curriculum. _

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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‘regionale afspraken met vo onaanvaardbaar’

Een derde basisscholen geeft enkelvoudige adviezen
Op 30 procent  van de basisscholen worden uitsluitend enkelvoudige schooladviezen gegeven. Dat blijkt uit
een recente AVS-peiling onder 510 basisscholen. Ruim de helft van de scholen die uitsluitend enkelvoudige
schooladviezen geven doet dat op verzoek van het voortgezet onderwijs en nog eens 19 procent op basis van
een plaatsingswijzer. In driekwart van de gevallen is er dus geen vrijheid voor de basisschool tot het geven van
een meervoudig advies als zij dit wenselijk zou vinden. “Schokkend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Eerder al bleek dat op veel
plekken het schooladvies
werd ingekleurd, doordat
scholen voor voortgezet
onderwijs de toetsen uit eer-
dere leerjaren gingen opvra-
gen. Om van daaruit toch
nog een eigen afweging voor
plaatsing te maken. In Fries-
land bijvoorbeeld, hanteert
het vo een plaatsingswijzer
die is gebaseerd op de toets-
resultaten van groep 6 tot en

met 8. Scholen die hiervan
afwijken kunnen problemen
met plaatsing verwachten.
AVS-voorzitter Van Haren:
“Toetsen die bedoeld zijn om
het leerproces in de scholen
te ondersteunen werden daar-
mee ineens gebombardeerd
tot selectiemiddel. Een onaan-
vaardbare situatie” Gelukkig
is er recent een motie van
D66-Kamerlid Van Meenen
aangenomen waarin het

vo-scholen wordt verboden
de op de basisschool afgeno-
men toetsen op te vragen.
Dit staat haaks op afspraken
die in een aantal plaatsings-
wijzers zijn opgenomen, zo
blijkt uit de AVS-peiling. Op
een flink aantal plekken zijn
afspraken gemaakt tussen het
primair en voortgezet onder-
wijs, waarin de verplichting
wordt aangegaan om toets-
gegevens of enkelvoudige

schooladviezen aan te leve-
ren. De AVS vind dit een
ontoelaatbare praktijk. Er
wordt in de peiling zelfs
melding gemaakt van een
vo-school die de aanmelding
niet in behandeling neemt
voordat de toetsgegevens uit
het leerlingvolgsysteem of de
NIO zijn afgegeven.

Inperken autonomie
De wetgeving is helder en

onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs

WWZ vooralsnog niet van toepassing
in openbaar onderwijs
De invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zorgt opnieuw voor een ‘school-
strijd’. Het gaat dan vooral om de ketenbepaling en de gevolgen daarvan. De WWZ is
vooralsnog niet van toepassing in het openbaar onderwijs. De gelijkstelling van werk-
nemers in bijzonder en openbaar onderwijs zal nog een tijdje op zich laten wachten.

De verschillen tussen open-
baar en bijzonder onderwijs
komen in eerste instantie tot
uitdrukking in de zogenoem-
de financiële gelijkstelling,
en in tweede instantie door
de invoering van de WWZ. De
gevolgen van de WWZ wor-
den formeel duidelijk zodra
de CAO PO 2014/2015 afloopt,
namelijk op 1 juli 2016.
De financiële gelijkstel-
ling betreft de mogelijke
overschrijding van de rijks-
vergoeding, die per periode
van vijf jaar mogelijk moet
worden doorbetaald naar

het bijzonder onderwijs.
Ook geldt deze gelijkstelling
voor de verstrekking van
additionele middelen. Het is
niet zo dat als het bijzonder
onderwijs meer kosten maakt
ten opzichte van de rijksver-
goeding, hiervoor een claim
gelegd kan worden bij de
rijksoverheid of het openbaar
onderwijs.
De effecten van de WWZ zijn
van een andere orde. In het
bijzonder onderwijs en ook
bij samenwerkingsscholen
wordt een arbeidsovereen-
komst gesloten. Deze is

gebaseerd op de bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek. Het
wetboek is echter niet van
toepassing op het openbaar
onderwijs. Daar geldt nog
steeds de Ambtenarenwet: een
eenzijdige overeenkomst in
de vorm van een aanstelling.
Voor het openbaar onderwijs
kan geen cao worden afge-
sloten. Als een schoolbestuur
voor openbaar onderwijs de
bepalingen van de afgesloten
cao wil hanteren, dient het
hierover een formeel besluit
te nemen door de cao van
toepassing te verklaren. Dat

kan betekenen dat binnen het
openbaar onderwijs een ver-
schil kan ontstaan tussen de
diverse openbare besturen.

Het was de bedoeling om de
Wet Normalisering rechts-
positie ambtenaren op korte
termijn in te voeren, maar
onlangs heeft de Eerste
Kamer het wetvoorstel terug
verwezen naar de Tweede
Kamer, waardoor de gelijkstel-
ling van werknemers nog wel
een tijdje op zich zal laten
wachten. In de praktijk bete-
kent het dat de WWZ voorals-
nog niet van toepassing is in
het openbaar onderwijs.

Aan de cao-tafel zijn bespre-
kingen gaande om voor het
onderwijs tot een goede
oplossing te komen. Vóór 1
mei aanstaande zal hierover
duidelijkheid moeten ont-
staan. _

2
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het is aan de basisschool
om te bepalen hoe zij hun
leerlingen willen adviseren.
De schoolleider is eindver-
antwoordelijk voor deze
adviezen. Van Haren: “Regio-
nale afspraken kunnen nooit
bedoeld zijn om de autono-
mie van de basisschool in
te perken, ook niet als men
hierbij de motivatie geeft
dat het in het belang van
de leerling zou zijn om het
anders af te spreken.” Ook
SP-kamerlid Tjitske Siderius
deelt deze mening en wil
daarom dat de afspraak om
uitsluitend enkelvoudige
schooladviezen af te geven
niet meer wordt opgenomen
in de plaatsingswijzers.

Zorgelijk
De AVS vindt het zorgelijk
dat 10 procent van de scho-
len problemen voorziet bij
de plaatsing. In een aantal
gevallen zijn systemen van
loting de oorzaak, maar ook
wordt melding gemaakt van

plaatsing op een reservelijst
voor het hoogste school-
type in geval van meervou-
dige advisering. Bij loting
wordt de keuzevrijheid van
ouders en leerlingen zwaar
ingeperkt. Er zijn allerlei
redenen waarom de loting
is ingericht, maar het kan
ertoe leiden dat de school-
verwijzing niet goed tot zijn
recht komt. Er wordt door
basisscholen een advies op
een niveau gegeven en niet
een advies voor een bepaalde
vo-school. En afhankelijk
van de diverse betrokken
scholen wordt er verschillend
mee omgegaan. Ook scholen
die in de buurt van gemeen-
tegrenzen staan hebben vaak
te maken met diversiteit in
plaatsingsbeleid.
Voor leerlingen van het
speciaal basisonderwijs
worden vaak aparte
afspraken gehanteerd en
wordt de plaatsing vaak
op een andere manier in
overleg vorm gegeven.

g e e n  b e r o e p  o p  to e t s e n

Het ministerie van OCW heeft vo-scholen in een brief opgeroe-

pen zich niet te bemoeien met het schooladvies. Middelbare

scholen mogen zich bij toelating van leerlingen uitsluitend

baseren op het advies van de basisschool. In een uitzending

van Brandpunt (16 februari) leverden deskundigen felle kritiek

op de selectiemethode die aan de toetsen is verbonden. Het

tv-programma liet zien dat Nederlandse scholen vaste percen-

tages naar de verschillende niveaus van het voortgezet onder-

wijs laten doorstromen. Niet de individuele kennis en vaardig-

heden tellen daarvoor, volgens het actualiteitenprogramma,

maar de vergelijking met andere leerlingen via de toetsen.

Onder andere de Nijmeegse hoogleraar pedagogiek Anna

Bosman vindt dat kinderen op basis van de toetsen te vroeg

worden ingedeeld als zwak, middelmatig of sterk. Ketenma-

nager bij Cito, Jacqueline Visser, zei in het tv-programma: “Wij

vinden het heel jammer en zorgelijk, want daar zijn de toetsen

helemaal niet voor bedoeld. Het is een hulpmiddel voor leer-

krachten op de basisschool om hun onderwijs te verbeteren.”

De toetsen zijn volgens Visser niet direct te koppelen aan een

schoolniveau.

financiën

Tweede Kamer: geen extra geld voor
primair onderwijs
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig dat het primair
onderwijs extra geld ontvangt. Ook staatssecretaris Dekker ziet dat zo. Dat bleek
tijdens het debat op 2 maart over de financiële situatie in het onderwijs.

Dekker wijst extra investe-
ringen af, omdat het primair
onderwijs er volgens hem
financieel goed voor staat.
Dit schreef de bewindsman
eind 2015 al in een brief aan
de Tweede Kamer. De VVD
en PvdA staan achter Dekker
en vinden dat scholen met al
eerder beschikbaar gesteld
geld uit de voeten moeten
kunnen. Hierbij baseren zij
zich op onderzoek van de

Inspectie van het Onderwijs,
waarin staat dat schoolbestu-
ren in 2014 215 miljoen meer
te besteden hadden dan in
2012. Dat (incidentele) geld is
afkomstig uit het Nationaal
Onderwijsakkoord en het
Herfstakkoord.
Onderwijsbonden en -raden,
waaronder de AVS, maken
zich ernstige zorgen over de
financiële situatie van scho-
len. Volgens hen zijn nieuwe

investeringen cruciaal, wil
Nederland tot de top-5 van
concurrerende kenniseco-
nomieën blijven behoren.
Volgens de PO-Raad is er een
structureel tekort van bijna
500 miljoen. De kosten van
scholen stijgen sneller dan de
inkomsten, blijkt uit cijfers
die de sectorraad oktober
vorig jaar publiceerde. Scho-
len komen volgens de PO-
Raad vooral in de problemen

door de stijgende werkloos-
heidskosten. Daarnaast lopen
de kosten op door stijgende
pensioenpremies en hogere
uitgaven voor moderne lesma-
terialen en schoolmeubilair.
Ook door de krimp krijgen
scholen minder geld van de
overheid voor het geven van
onderwijs.

De oppositiepartijen willen
dat de staatssecretaris laat
onderzoeken hoe de kosten
op de werkvloer zich de afge-
lopen jaren hebben ontwik-
keld. GroenLinks-Kamerlid
Grashoff stelde de vraag of de
politiek niet zelf de veroorza-
ker is van het feit dat school-
besturen geld op de bank heb-
ben. Er is sprake van stijgende
kosten (mede door stijgende
personeelslasten), terwijl
investeringen achterblijven. _

“Gelukkig zien we dat er
op veel plekken wel netjes
volgens de wet- en regelge-
ving wordt gehandeld en dat
het belang van de leerling

vaak voorop staat”, zegt Van
Haren. “Het zou vanzelfspre-
kend moeten zijn dat dit
overal het geval is.” _
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meer stimulering door leidinggevenden

Dekker pakt onbevoegd lesgeven op vo aan
Bijna 16 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs wordt nog door docenten gegeven die voor dat 
specifieke vak onbevoegd zijn. Besturen en schoolleiders moeten onbevoegde docenten stimuleren een 
bevoegdheid te halen. Dat kondigt staatssecretaris Dekker aan in zijn plan van aanpak om onbevoegden voor 
de klas terug te dringen.

Alle lessen in het vo moeten 
worden gegeven door daartoe 
bevoegde leraren (of leraren 
in opleiding) om de kwaliteit 
van het onderwijs te garan-
deren en te verbeteren. Dit is 
afgesproken in het Nationaal 
Onderwijsakkoord. Ruim drie-
kwart van de lessen wordt 
al gegeven door een daartoe 
bevoegde leraar. Daarnaast 
wordt 7 procent van de les-
sen verzorgd door leraren die 
anderszins benoembaar zijn, 
zoals leraren in opleiding. Bij-
na 16 procent van de lessen 
in het vo wordt echter gege-
ven door docenten die voor 
dat specifieke vak onbevoegd 
zijn. Dat vindt staatssecretaris 
Dekker te veel.
Volgens Dekker worden 
docenten op dit moment nog 

onvoldoende gestimuleerd 
door hun leidinggevenden 
om hun kwalificaties binnen 
de gestelde tijd te halen. Vaak 
zijn schoolbestuurders zich 
niet voldoende bewust van de 
wettelijke termijnen en voor-
waarden die gelden rondom 
de benoeming van docenten. 
Jonge leraren richten zich 
bijvoorbeeld al snel volledig 
op het lesgeven, waardoor de 
afronding van hun opleiding 
erbij inschiet. Of school-
leiders vragen leraren gaten 
in het rooster op te vullen, 
zonder dat zij daarvoor het 
juiste diploma hebben of nog 
in opleiding zijn.

Onvoldoende sturing
Dekker: “De sturing van 
besturen en schoolleiders op 

het verminderen van onbe-
voegd gegeven lessen is nu 
nog niet goed genoeg. Bestu-
ren eisen te vaak niet van 
leraren dat zij hun bevoegd-
heid halen, als zij voor lan-
gere tijd een aantal uren een 
ander vak gaan geven. Waar-
schijnlijk zien besturen niet 
altijd het probleem van onbe-
voegd gegeven lessen, als de 
leraar die het vak geeft wél 
bevoegd is in een ander vak.”

Vanaf 2016 gaan school-
besturen de gegevens over 
bevoegdheden per school in 
kaart brengen. Ouders en 
leerlingen kunnen deze cij-
fers bekijken via de website 
www.scholenopdekaart.nl. 
De Inspectie van het Onder-
wijs zal in 2016 en 2017 op 

tweehonderd scholen onder-
zoeken of het bestuur voldoet 
aan de wettelijke benoem-
baarheidseisen. Is dit niet het 
geval, dan kunnen sancties 
volgen.

Dekker streeft er ook naar dat 
het aanbod van lerarenoplei-
dingen beter wordt afgestemd 
op de bijscholingsvraag van 
scholen. De eerste stappen 
op dit gebied zijn zichtbaar, 
wat bijvoorbeeld blijkt uit het 
feit dat het mogelijk wordt 
de educatieve minor voor een 
beperkte tweedegraadsbe-
voegdheid ook na de bachelor 
te volgen. Verder komen er 
steeds meer mogelijkheden 
om flexibel modules te vol-
gen, die uiteindelijk leiden tot 
een bevoegdheid. _

onderzoek

Positieve leereffecten door tablets 
met adaptieve onderwijstechnologie
Tablets kunnen een effectief hulpmiddel zijn bij het geven van rekenen en taal. 
Dankzij moderne onderwijsprogramma’s presteren meer leerlingen beter in 
die vakken. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Universiteit Twente en de 
Radboud Universiteit.

De onderzoekers keken naar 
de effecten van Snappet: een 
adaptief onderwijsplatform 
met oefen- en verwerkings-
software voor tablets die 
leerlingen direct laat weten of 

een antwoord goed of fout is. 
Ook kan de software oefenin-
gen afstemmen op het niveau 
van de leerling. De leraar ziet 
intussen via een online dash-

board de prestaties van zijn 

leerlingen en kan daar de les-
sen op aanpassen.
Leerlingen in klassen waar 
tablets met deze adaptieve 
onderwijstechnologie werden 
gebruikt, leerden meer en 

sneller dan leerlingen die 
taal- en rekenlessen kregen 
zonder de hulp van tablets. 
In een half jaar tijd verbete-
ren bijvoorbeeld de scores 
op Cito-toetsen voor rekenen 
tot 43 procent.
Volgens de onderzoekers is 
het feedbackmechanisme een 
belangrijke verklaring voor 
de positieve effecten. Ook 
de adaptieve opgaven spelen 
hierbij een belangrijke rol.
Alfons ten Brummelhuis, 
expert wetenschappelijk 
onderzoek bij Kennisnet, 
noemt de resultaten ‘goed 
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kleinschalige opvang en maatwerkfinanciering

Kinderombudsman: ‘Bekostigingssystematiek
onderwijs aan asielkinderen moet eenvoudiger’
Asielkinderen moeten zo snel mogelijk naar school. Zij lopen het risico blijvend op achterstand te raken. Te
veel verhuizingen schaden de ontwikkeling van deze kinderen. Dit stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in
zijn onderzoek ‘Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland’. Hij roept het ministerie
van OCW op om de bekostigingssystematiek voor het onderwijs aan asielkinderen te vereenvoudigen.

De Kinderombudsman keurt
een te lang verblijf in een
noodopvanglocatie af. “De
leefomstandigheden van kin-
deren in noodopvanglocaties
wijken op veel punten af van
de normen die maatschap-
pelijk acceptabel zijn.” Op
sommige locaties moeten
kinderen weken wachten
tot zij naar school kunnen.
“Terwijl school juist de struc-
tuur biedt die deze kinderen
nodig hebben.” Ook blijkt
uit het rapport dat kinderen
met emotionele en psy-
chische problemen op een
noodopvanglocatie slecht
kunnen worden geholpen. De
ombudsman is bezorgd over
de achterstand die deze kin-
deren oplopen, ook doordat
het onderwijs vaak onderbro-
ken wordt door verhuizingen.
“Europese richtlijnen

bepalen dat asielkinderen
binnen drie maanden naar
school moeten. Vanuit kin-
derrechtelijk perspectief is
deze termijn te lang”, aldus
Dullaert. Hij stelt dat naar
school gaan een normaal
leven leiden betekent, dat
aan de hele ontwikkeling van
kinderen ten goede komt.
“Als we deze kinderen nu
niet de zorg, het onderwijs

en de thuisbasis geven die zij
nodig hebben, dan riskeren
we een verloren generatie.”

Weerhouden
“De Nederlandse overheid
lijkt ervoor te kiezen om de
opvang van vluchtelingen te
organiseren vanuit beheers-
baarheid en efficiëntie. De
belangen van kinderen lijken
hieraan ondergeschikt te

zijn”, aldus de ombudsman.
Dit is met name het geval bij
grootschalige noodopvang.
Dullaerts zou graag zien dat
er meer ruimte komt voor
kleinschalige initiatieven. De
ingewikkelde bekostigings-
systematiek zou scholen
ervan kunnen weerhouden
om asielzoekerskinderen op
te nemen. Scholen moeten
in overleg treden met het
ministerie om in aanmerking
te komen voor maatwerkfi-
nanciering. De Kinderom-
budsman roept dan ook het
ministerie van OCW op om
de bekostigingssystematiek
voor het onderwijs aan asiel-
kinderen te vereenvoudigen.

Een van de initiatieven om
scholen te helpen, ‘Adopteer
een school’, wordt geor-
ganiseerd door het Lowan

nieuws’ voor het hele onder-
wijs. Ze stroken met eerder,
kleinschaliger onderzoek naar
soortgelijke programma’s als
Rekentuin en Muiswerk. Ten
Brummelhuis: “Elke leraar wil
zijn leerlingen op hun eigen
niveau lesgeven. Maar met
meer dan twintig leerlingen
in je klas is dat fysiek onmo-
gelijk. We weten nu dat het
met dit soort adaptieve onder-
wijstechnologie wel kan.”
Aan de onderzoeken, gefinan-
cierd door Kennisnet, deden

ruim 2.500 basisschoolleer-
lingen mee uit de groepen 4
tot en met 8 van basisscholen
uit Overijssel en het Groene
Hart. De onderzoekers van de
Radboud Universiteit keken
naar leerlingen van veertien
basisscholen van Stichting
Klasse in het Groene Hart.
Frank Tigges van het College
van Bestuur van deze scholen-
groep: “Digitaal leermateriaal
helpt om te kunnen differen-
tiëren. En het levert de leraar
tijdwinst op, zoals bij het

nakijken. Zo houd je meer tijd
over voor het analyseren van
de data en het beter voorbe-
reiden van je les. Juist de com-
binatie van techniek en de
professionaliteit van de leraar
maakt het krachtig.”
Uit het onderzoek van de Uni-
versiteit Twente onder tachtig
basisscholen in Overijssel
bleek dat leerkrachten die dif-
ferentieerden op basis van de
feedback van tablets, betere
resultaten behaalden dan leer-
krachten die dat niet deden.

Niet alle onderzoeken
naar de effecten van ict in
het onderwijs tonen een
positief effect aan. Het op
de juiste manier toepassen
van technologie kan een
groot positief effect hebben
op de leerresultaten als de
traditionele elementen van
onderwijs die goed werken
stevig verankert zijn. _

De onderzoeken zijn te
vinden op www.kn.nu/
onderzoekensnappet

>
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serieuze knelpunten

AVS: ‘Aanvullende bekostiging school met
minder dan 4 vluchtelingen hard nodig’
Basisscholen die minder dan vier vluchtelingen opvangen krijgen geen extra bekostiging. Het gaat om een
aanzienlijk aantal scholen dat daardoor te maken heeft met serieuze knelpunten, bleek uit een eerdere
peiling van de AVS. “De schooldirecteuren komen hierdoor in de knel bij het inrichten van hun formatie
en het onderwijs.” De betreffende scholen zijn vooral gesitueerd in het midden van het land.

Uit een nadere analyse van
de AVS-peiling blijken vooral
in de provincie Gelderland
veel scholen vluchtelingen
op te vangen. Daar is boven-
dien een grotere concentratie
waarneembaar van scholen
die minder dan vier vluchte-
lingen opvangen, en die dus
geen aanvullende bekostiging
krijgen. Scholen die na tel-
datum 1 oktober 2015 leer-
lingen in deze categorie (<4)
opvangen, krijgen geen enke-
le vorm van bekostiging tot
deze kinderen op de volgende
teldatum (1-10-2016) meetel-
len in de reguliere telling.
Dan pas komen ze in aanmer-
king voor reguliere bekosti-
ging volgens de huidige wet-
en regelgeving. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “Tot die tijd
moeten de scholen het zelf
maar zien op te lossen.”

Onevenredige
inspanning
De eerste opvang kost een
onevenredige inspanning

omdat er geen extra mid-
delen beschikbaar zijn. Zoals
de inzet van leerkrachturen
en de aanschaf van materiaal
vanuit het reguliere budget.
Het opbouwen van (extra)
expertise is voor eigen reke-
ning van de school en leer-
krachten krijgen te maken

met extra werkdruk waar
de opvang in de eigen groep
dient plaats te vinden tijdens
het reguliere onderwijs. Van
Haren: “Het opbouwen van
expertise moet vaak in korte
tijd naast de reguliere taak
worden gedaan. Schooldi-
recteuren komen hierdoor
in de knel bij het inrichten
van hun formatie en het
onderwijs.”

Samenwerking en
clustering
De AVS pleit er zeker
voor dat daar waar moge-
lijk schooldirecteuren en
bestuurders moeten streven
naar samenwerking en
clustering van onderwijs
en expertise bij deze eerste

opvang. Ook als dit tijdelijke
oplossingen zijn, al dan niet
gericht op duurzame (terug)
plaatsing op de (eerdere)
reguliere school. Voorzitter
van Haren: “Niet primair om
zo de bekostiging te kunnen
krijgen voor de categorie
‘vier leerlingen of meer
per brinnummer’, maar
vooral vanuit de motivatie
van onderwijskwaliteit en

een efficiënte en effectieve
inzet van expertise en leer-
krachturen. Professionaliteit
kan effectief ontwikkeld
worden door een specifieke
groep leerkrachten die zich
met deze leerlingen gaat
bezighouden in de eerste
opvangfase, met het accent
op taalverwerving, integra-
tie in onze samenleving
en traumasignalering.
Hierdoor komen scholen
minder onder druk te staan,
wat vooral belangrijk is
voor het beheersen van de
werkdruk.”

Dit neemt echter niet weg
dat de AVS van mening
blijft dat elke school recht
heeft op financiering per
vluchtelingenleerling voor
het inrichten van de eerste
opvang. “Of het nu gaat om
tien of honderd scholen met
minder dan vier leerlingen:
elke school die momenteel
de aanvullende bekostiging
misloopt is er een te veel.” _

in samenwerking met de
Inspectie van het Onderwijs
en met ondersteuning van
het ministerie van Onderwijs.
In dit project helpen sterke
scholen met ervaring met
nieuwkomers andere scholen
op weg. Ook is er een speci-
ale regie- en ondersteunings-
groep in het leven geroepen

om de problematiek beter
te kanaliseren, met daarin
onder andere de AVS. _

Het onderzoek ‘Wachten op
je toekomst’ is te vinden op
www.kinderombudsman.nl.
Meer informatie over het
adopteren van een nieuwko-
mersschool op www.lowan.nl

Met een verzoek voor
maatwerkfinanciering kan
een school terecht bij de
directie Primair Onderwijs
van het ministerie van
OCW. Schoolbesturen ont-
vangen nadere informatie
(en een format) per email.
Heeft u een specifieke
vraag over dit maatwerk,

neem dan contact op met
Cees Buis, tel. 06-31748550,
c.buis@minocw.nl (tot
1 april 2016) of bij Monique
Göbbels, tel. 06-22379389,
m.j.m.gobbels@minocw.nl

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/bekostigingenmaat-
werkonderwijsasielzoekers-
kinderen

‘of het nu gaat om tien of honderd
scholen met minder dan vier leer
lingen: elke school die momenteel
de aanvullende bekostiging misloopt
is er een te veel’
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Over het thema

Het eindadvies van Platform Onderwijs2032
werd begin dit jaar gepresenteerd. Een
citaat daaruit: “Bij een toekomstgericht
onderwijsaanbod hoort een organisatie van
de school die het leerlingen mogelijk maakt
minder plaats- en tijdgebonden te leren. Het
is aan de leraren om daar in samenspraak
met de schoolleiding en -besturen vorm
aan te geven. Het gaat bijvoorbeeld om
onderwijstijd, lesvormen, de manier waarop
leerlingen worden gegroepeerd en het
gebruik van leermateriaal. Om van innovatieve
mogelijkheden gebruik te kunnen blijven
maken, is het cruciaal de kwaliteit van
de ict-infrastructuur en de bijbehorende
professionalisering op peil te houden.”

Hoe het onderwijs er in 2032 precies uit ziet,
is zelfs met een glazen bol niet helemaal
te voorspellen. Feit is in elk geval dat er
nagedacht, gediscussieerd en geanticipeerd
wordt over en op toekomstgericht onderwijs.
Ook in deze Kader Primair. Met gedeelde
en verdeelde meningen en ideeën. Over
de invulling van een samenhangend
(vakoverstijgend) curriculum, maar ook over
de organisatie(structuur) van scholen, de
huisvesting, het personeel, digitalisering en
zelfs robotisering, professionalisering en last
but not least: leiderschap.

thema _ school in 2032

t o e k o m s t g e r i c h t  o n d e r w i j s   o r g a n i s e r e n

Bereidt ‘Onderwijs2032’ leerlingen inderdaad

goed voor op hun toekomst? Maurice de Hond

(iPadscholen), onderzoeker Rob Gertsen,

architect Thomas Bögl en Presley Bergen

(BON) geven hun visie.

tekst marijke nijboer

‘Je kunt niet 25 jaar
 vooruit kijken’
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t o e k o m s t g e r i c h t  o n d e r w i j s   o r g a n i s e r e n

Maurice de Hond, opiniepeiler en stichter van Onderwijs
voor een Nieuwe Tijd (O4NT) – oftewel iPadscholen, is
ronduit positief over het eindadvies van Platform Onder-
wijs2032. Veel elementen, zoals geclusterde vakken, flexi-
bele onderwijstijden, aandacht voor digitale vaardigheden
en natuurlijk de inzet van ict worden op ‘zijn’ scholen al
in de praktijk gebracht. “Belangrijk is dat de kerncompe-
tenties op een relevante manier worden aangedragen”,
zegt hij. “En dat we aan het huidige aanbod niet steeds
dingen toevoegen. Je moet niet alles doen wat mensen roe-
pen, maar alleen datgene waarover iedereen het eens is.”
Rob Gertsen, pedagoog/onderwijskundige bij de facul-
teit Educatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig
leraar en schoolleider, betreurt het echter dat het advies
‘binnen de marges van het stelsel’ blijft. “De politiek
maakt zich druk over de plofkip, terwijl ze bezig zijn

‘Je kunt niet 25 jaar
 vooruit kijken’

met plofkinderen. Ze moeten op 12-jarige leeftijd al
een bepaald niveau hebben en een beroepskeuze kun-
nen maken. Helaas verandert Onderwijs2032 daar niets
aan.” En dan die nadruk op burgerschap: “De leerge-
meenschap is er om kinderen zich te laten ontwik-
kelen, maar wij zijn vooral bezig om kinderen klaar te
stomen als brave burgers, die later voor onze welvaart
kunnen zorgen. Dat is niet kindvriendelijk.”
Presley Bergen van Beter Onderwijs Nederland (BON),
tevens hogeschooldocent, noemt de inhoud van het

De thuisbasis en het vertrekpunt voor het leerproces op het
IJburg College is de veilige leeromgeving van de stamgroep en
de deelschool, rekening houdend met individuele verschillen.
Leerlingen hebben afwisselend les op hun eigen niveau en in
gemixte lesgroepen. Foto: Ben Vulkers/LIAG

‘e e n  g e b o u w  h e b  j e  n o d i g ,
o f  j e  h e t  n u  s c h o o l  n o e m t
o f  n i e t ’
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goed wanneer het onderwijs gebruik maakt van de sociale
omgeving van leerlingen. Zo ontwikkelen ze ook hun hoge-
re cognitieve activiteiten. Het onderwijs heeft de belang-
rijke taak om kinderen te leren hoe ze al die kennis moeten
structureren en prioriteiten kunnen stellen. Die rol wordt
steeds belangrijker, zeker omdat kinderen ook via internet
kennis binnenhalen.”
Bij de ontwikkeling van diverse vaardigheden van kinderen
is de inbreng van ouders en andere mensen van buiten
welkom. Op de O4NT-scholen verzorgen zij vanuit hun
professie of hobby workshops over gezond eten, yoga of
toneelspelen. “Dankzij hun inzet kan de leerkracht meer
tijd besteden aan individuele leerlingen. En dankzij de
technologie hoeft is leerkracht minder tijd kwijt aan nakij-
ken”, zegt De Hond.

Open gebouw Dergelijk onderwijs vraagt om een
open houding ten opzichte van de schoolomgeving en een
gebouw met een open uitstraling en een flexibele binnen-
ruimte. Architect Thomas Bögl werkt momenteel aan zo’n
schoolgebouw, met meerdere verdiepingen. “Een gebouw
heb je nodig, of je het nu school noemt of niet. Je kunt
leerlingen ook niet voortdurend van a naar b verplaatsen.
Kinderen zullen elkaar ergens moeten ontmoeten, met
een instructeur, coach of leraar. Sociale interactie, daar-
van leer je.” De verdiepingen van het gebouw dat Bögl
ontwerpt bestaan allemaal uit één ruimte waar geleerd en
ervaren kan worden, met afgescheiden spreekruimtes. “Je
bent eigenlijk altijd en overal aan het leren. Dat uit zich
in afstappen van het klaslokaal en het creëren van grotere
ruimtes met meerdere hoekjes voor verschillende manie-
ren van leren. Vanuit de open ruimtes kun je desgewenst
gemakkelijk klaslokalen creëren.” Het schoolgebouw van
de toekomst heeft veel aansluitpunten voor ict en wifi door
het hele pand.
Vanwege de kosten beslissen schoolbesturen vaak om geen
nieuwbouw te plegen, maar een klassiek schoolgebouw
te moderniseren. Bögl: “Bij een rij lokalen kun je bijvoor-
beeld de tussenwanden eruit halen, of de gang bij de
lokalen trekken. Hier en daar laat je een lokaal staan, voor
instructiemomenten. Bij oude gebouwen met een hoge zol-

dering kun je een entresol
inbouwen.”
De O4NT-scholen huizen in
klassieke schoolgebouwen.
De Hond: “Wij richten klas-
lokalen in als taalatelier,
wereldatelier of creatief ate-
lier. Kinderen komen daar
om vaardigheden op te doen
of lessen te volgen. Na een
half uur of drie kwartier
gaan ze naar een volgende
activiteit op basis van hun
persoonlijke plan. De een
loopt na de Engelse les naar

advies ‘oude wijn in nieuwe zak-
ken’. “Plannen die volstrekt zijn
mislukt, staan er nu weer met
andere woorden in. Nieuwe Leren-
achtige dingen; ict als meer dan
een middel, kennis opzoeken in
plaats van overdragen, compe-
tentiegericht onderwijs, dat is
allemaal al geprobeerd en volledig
mislukt.”

Vakmanschap Maar er is ook
veel bijval voor Onderwijs2032.
Scholen die zich bezinnen op de
inhoud van hun onderwijs, zijn
blij met de ruimte om naast het
kernprogramma zelf lesstof te
verdiepen en verbreden. Zo komt
het vakmanschap van leraren
meer centraal te staan. Hun profes-

sionalisering en inbreng in het maken van onderwijs en
het schoolbeleid zullen alleen maar belangrijker worden.
Gertsen: “Juist wanneer kinderen een beetje uit hun com-
fortzone komen, gaan ze leren. Wanneer moet je ze de
ruimte geven om zich te ontwikkelen en wanneer moet je
ingrijpen om ze een stap verder te brengen? Dat is de crux
van ons werk. Dat is voor elke leerling weer anders en een
goede leraar weet dat af te stemmen.” De Hond: “Bij ons
vult elke school naast de standaardcomponenten zelf din-
gen verder in. De rekenspecialist scant de markt voor tools
op het gebied van rekenen, en is vrij om daarin keuzes te
maken.”

Burgerschap Onderwijs2032 stimuleert de persoons-
vorming door te werken aan allerlei vaardigheden. Terecht,
zegt De Hond. “Burgerschap en persoonlijke ontwikkeling
helpen om jezelf en je talenten te ontdekken.” Bergen
onderstreept dat elke goede leraar nu al doet aan Bildung.
“Dat is onderdeel van elke les en geen doel op zich, maar
een middel. Tot 1994 bestond de lerarenopleiding voor 20
procent uit persoonsvorming en didactiek en voor 80 pro-
cent uit inhoud. Het is nu 40 procent inhoud en 60 procent
persoonsvorming en didactiek. Persoonsvorming gebeurt
volop, maar volgens mij heeft Onderwijs2032 daar geen
idee van.”
Gertsen denkt niet dat kennisoverdracht door persoons-
vorming in het gedrang komt. “Kennis is verbonden met
je ervaringen, met wie jij in deze wereld bent. Het is heel

“Plannen die volstrekt zijn
mislukt, staan nu weer met
andere woorden in het advies”,
aldus Presley Bergen van BON.

“Belangrijk is dat de
kerncompetenties op een
relevante manier worden
aangedragen en dat we aan
het huidige aanbod niet steeds
dingen toevoegen”, vindt
Maurice de Hond.

‘ h e t  i s  h e e l  g o e d  w a n n e e r  h e t
o n d e r w i j s  g e b r u i k  m a a k t  v a n  d e
s o c i a l e  o m g e v i n g  v a n  l e e r l i n g e n ’
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natuurkunde, de ander naar het stilteplein, de derde blijft
zitten om een dubbele les Engels te doen.” De leerlingen
zijn gegroepeerd rondom een coach, in de leeftijden 4/5,
6/7/8 en 9/10/11/12. Bij de plaatsing van een kind speelt zijn
ontwikkelingsniveau mee. “We hebben een jongetje van 5
dat intellectueel 9 is, die zit in groep 6/7/8. Maar hij speelt
wel met leeftijdgenoten.” O4NT-school De Ontplooiing
biedt variabele tijden met keuzecomponenten. “Daar kun
je om half 9 komen en heb je woensdag- of vrijdagmiddag
vrij. Kom je om half 10, dan heb je die middagen wel les.”

Lerarenmaatschappen Gertsen vindt dat we ons de
toekomst van het onderwijs, inclusief de huisvesting, nog
veel te veel voorstellen vanuit de huidige situatie. Hij voor-
spelt dat tenminste een deel van het onderwijs een meta-
morfose zal ondergaan. “Onderwijs wordt nu in belangrijke
mate bepaald door politici, besturen, vakbonden, enzo-
voort. Onderwijs2032 gaat er vanuit dat al die organisaties
straks nog een belangrijke rol spelen. Maar kijk eens naar

de zorg: daar gingen de afgelopen
jaren grote organisaties ten onder
aan hun eigen werkwijze. Kleine
groepen zorgaanbieders zijn zich
gaan verbinden op een veel bredere
en goedkopere wijze. Dat kan in
het onderwijs ook gebeuren.” Hij
voorziet de komst van lerarenmaat-
schappen die onderwijs aanbieden.
“Veel kinderen kunnen momenteel
niet terecht in het reguliere onder-
wijs, bijvoorbeeld omdat ze worden
gepest. Daar is nu geen oplossing
voor. Ik denk dat er over pakweg 25
jaar naast scholen andere onder-
wijsaanbieders zullen zijn. Ik pleit
ervoor om dat soort initiatieven de
ruimte te geven, in het belang van
kinderen die nu geen plek vinden
op school.”

Ruimte nemen De Hond hoopt ‘van ganser harte’ dat
Onderwijs2032 wordt uitgevoerd. “Als dat niet gebeurt,
word ik wel wat somberder over de toekomst van het
onderwijs.” Bergen: “Het plan moet nog worden goedge-
keurd door de Kamer. Mocht het doorgaan, dan verzeker
ik dat het de zoveelste mislukking wordt. Ik voorspel dat
leraren het gewoon niet gaan doen. Het rapport van de
commissie Dijsselbloem uit 2008 beveelt dringend aan
dat de overheid dit soort dingen niet meer moet doen,

thema _ school in 2032

Maurice de Hond sluit het AVS-congres 2016 op 18 maart aanstaande af met een doorkijkje in het

model van de iPadschool/Steve JobsSchool. Leiderschap in de toekomst, burgerschap/Bildung,

internationalisering en ouderbetrokkenheid komen ook aan bod tijdens het congres. En meer.

www.avs.nl/congres2016

Pedagoog/onderwijskundige
Rob Gertsen: “Kinderen moeten
op 12-jarige leeftijd al een
bepaald niveau hebben en een
beroepskeuze kunnen maken.
Helaas verandert Onderwijs2032
daar niets aan.”

maar men negeert dat
volkomen.”
Er is voldoende ruimte voor
scholen die niet mee wil-
len gaan in Onderwijs2032,
denkt Gertsen. “Scholen
krijgen sowieso veel ruimte.
Maar die moet je wel
durven nemen, en daarin
schieten schoolbesturen
en –management nog wel
eens tekort. Men is te wei-
nig trots op het werk dat
men doet. Terwijl er heel
veel goede dingen gebeuren.
Als je goed formuleert waar
je met je school staat en
wat je wilt, is het heel lastig

voor de inspectie om te zeggen: dat mag niet. Als je staat
voor wat je doet, krijg je ook ouders mee. Als zij gaan
meebouwen aan je school, zorgt dat voor een enorme
kwaliteitsimpuls.”

Stip op de horizon Kun je überhaupt voorspellen
wat kinderen in 2032 nodig zullen hebben? Bergen denkt
van niet. “Over drie jaar bestaat de iPad misschien niet
meer en over vier jaar heb je andere programmeertalen.
Daarom moet je kinderen leren om goed met veranderin-
gen om te gaan. Dat doe je met goed onderwijs, dat hen
inzicht geeft in allerlei principes.”
Gertsen valt hem bij: “Het is achterhaald om te praten
over zo’n stip ver op de horizon. In de jaren zeventig heb-
ben we ter voorbereiding van de Wet op het Basisonder-
wijs 25 jaar vooruitgedacht. Van die verwachtingen zijn er
maar weinig waar geworden. Je kunt niet 25 jaar vooruit
kijken. We kunnen ons beter bezighouden met het onder-
steunen van de leraren nu. Díe maken het onderwijs van
de toekomst.” _

‘ i k  d e n k  d at  e r  o v e r  pa k w e g
2 5  j a a r  n a a s t  s c h o l e n
a n d e r e  o n d e r w i j s a a n b i e d e r s
z u l l e n z i j n ’

Architect Thomas Bögl:
“Kinderen zullen elkaar ergens
moeten ontmoeten, met een
instructeur, coach of leraar.”
Foto: Robert Tjalando/LIAG
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929097-02_011_04-Mar-16_11:39:57_walter



c u r r i c u l a ir l ei d er s c h a p Schoolleiders en leraren zullen het

onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032.

Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot interdisciplinaire domeinen

en samenwerking zoeken buiten de school vraagt om ‘curriculair leiderschap’ van teams.

Vier schoolleiders over hoe zij hier gestalte aan helpen geven. tekst susan de boer

thema _ school in 2032

v at h o r s t c o l l e g e  a m e r s fo o r t

Curriculum zelf ontwerpen
Het onderwijs op het Vathorst College
is georganiseerd rond de richtinggeven-
de pijlers kunst en cultuur, zelfverant-
woordelijk leren, thematisch onderwijs
en digitaal leren. In ‘leerhuizen’ zitten
onderbouwleerlingen in dakpangroe-
pen – vmbo-t/havo en havo/vwo – bij en
door elkaar. Docenten differentiëren.
Zowel leerlingen als leraren hebben
een laptop en maken gebruik van de
digitale leeromgeving. Bovenbouwleer-
lingen vormen in hun eigen leerhuis
een heterogene groep. De docenten die
deel uitmaken van het leerhuisteam
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
het onderwijskundig en curriculair
leiderschap.
“In de onderbouw geven docenten in
overleg met onderwijscoördinatoren,
ook leraren, en de afdelingsleiders
het curriculum vorm”, vertelt Jasmijn
Kester, rector van het Vathorst College
in Amersfoort. “De coördinatoren van
de onderwijspijlers zijn beleidsmatig
verantwoordelijk.”
In de onderbouw komen achttien cul-
tuurhistorische thema’s aan de orde,
waarin aardrijkskunde, geschiedenis,
Nederlands, de vier kunstvakken, en
vaak ook economie en science zoveel
mogelijk zijn samengevoegd. Daarnaast
worden nieuwe thema’s ontwikkeld.

“Het onderbouwcurriculum wordt
steeds herijkt. Docenten dienen een
plan in om een thema te herschrijven.
Daar wordt ook de sectie bij betrok-
ken, zij zijn verantwoordelijk voor de
doorlopende leerlijn. We bekijken of
het plan valide is en welke extra mid-
delen nodig zijn. Doordat we veel zelf
ontwerpen, maken we weinig gebruik
van commerciële methodes.” Het
taakbeleid zou minder rigide moeten:
meer gebaseerd op vertrouwen, profes-
sionele ruimte, eigen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid en autonomie,
vindt de rector. “Als we echt meer eige-
naarschap willen en docenten meer
verantwoordelijk willen maken voor

de inrichting van een nieuw of herijkt
curriculum, dan zal de lestijd omlaag
moeten. Het is zeer intensief.”
Kester zelf is verantwoordelijk voor de
onderwijskundige visie, strategie, PR &
communicatie, bedrijfsvoering, HRM
en financiën. “We stellen het school-
plan op met input van de docenten
en verbinden de onderwijskundige
verbetering en vernieuwing met de
bedrijfsmatige kant van de school.”

Onderbouwleerlingen zitten in leerhuizen bij en door elkaar.

‘ h e t  o n d e r b o u w 
c u r r i c u l u m  w o r d t
s t e e d s  h e r i j k t ’

‘d o c e n t e n  d i e n e n  e e n
p l a n  i n  o m  e e n  t h e m a
t e  h e r s c h r i j v e n ’
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Medewerkers volgen scholingstrajec-
ten, onder meer op het gebied van
persoonlijk en situationeel leiderschap,
management, didactisch coachen en ict.
“Leiderschap zit in iedereen”, zegt Kes-
ter. “Kenmerkend voor onze docenten
is dat zij reflecteren en daarmee hun
onderwijs verbeteren en vernieuwen.”

Momenteel onderzoekt het Vathorst
College hoe er meer maatwerk
geleverd kan worden aan leerlingen in
de bovenbouw. “Sommige leerlingen
hebben meer en andere minder uren
wiskunde nodig bijvoorbeeld. Of ze
willen meer keuzemogelijkheden,
herhaling, verdieping, uitdaging

en inspraak.” In het kader van
loopbaanoriëntatie vertellen ouders
onder- en bovenbouwleerlingen tijdens
een verplichte informatieavond over
hun (veranderende) beroepen. “Zo is
digitaal managementassistent toch een
relatief nieuw beroep.”

s ta n i s l a s c o l l e g e  d e l f t

Met ‘NEW’ meer maatwerk

“De organisatie van NEW kwam voort
uit de behoefte om meer te differenti-
eren. De vaste roosters vormden daar-
voor een beperking”, vertelt Muriel
Scharrenberg, teamleider van het
eerste leerjaar van vmbo-vestiging Kra-
keelpolderweg van het Stanislascollege
in Delft. “We hebben vier lokalen naast
elkaar tegelijk ingeroosterd voor de
vakken Nederlands, Engels en Wiskun-
de (NEW, red.), in twee blokken van
vier uur en een blok van twee uur.”
Docenten geven op gezette tijden
instructie en toetsen en de leerlingen
werken zelfstandig aan hun taken aan
de hand van weekplanners. Daarnaast

worden ze individueel gecoacht in het
leerproces. Leerlingen beginnen in een
vaste groep bij een van de docenten.
Die neemt de absenten op, bespreekt
klassikaal de planning en herinnert de
leerlingen zo nodig aan toetsen. Na het
vierde uur vindt een afsluiting plaats
met dezelfde docent. Inmiddels doen

alle zestien onderbouwklassen mee.
“Leerlingen bereiken betere resultaten.
Ze hebben nu in 8 uur verwerkt wat ze
vroeger in 11 uur deden.”
De vakdocenten zijn ieder verantwoor-
delijk voor hun eigen vak, gezamenlijk
zijn de NEW-docenten verantwoorde-
lijk voor de pedagogisch-didactische
aanpak. “De eerste tijd kwamen we
iedere week bij elkaar. Docenten had-
den praktische vragen en ondersteu-
ning nodig bij de omschakeling en
rolverandering.” Maar ze ontwikkelen
zich snel en pakken steeds meer zelf
op, merkt Scharrenberg. Inspiratie is
daarbij ook belangrijk. “We zijn naar
Zweden geweest om ons te laten infor-
meren over de KunsKapsSkolan. Wij
gebruiken met NEW bestaande metho-
des en toetsen, maar in dat concept
werken leerlingen naar een einddoel
en geven daarover een presentatie.
We doen er nu een pilot mee, maar
soms pakt een docent er toch even een
methode bij om zwakke leerlingen op
niveau te houden.”
Geleidelijke verandering is volgens
Scharrenberg beter dan een snelle
invoering. “We hebben al veel vernieu-
wingen stapsgewijs doorgevoerd, zoals
werken met tablets en de elektronische
leeromgeving. We doen niets zonder
draagvlak. Nu lopen we er tegenaan
dat het coachen veel tijd kost. Daarom
gaan we volgend jaar werken met een
coachlint (een uur waarin in de hele
school hetzelfde gebeurt, red.), waarbij
iedere dag start met een coachuur.”

“We hebben vier lokalen naast elkaar tegelijk ingeroosterd voor de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde (NEW).”

‘ l e e r l i n g e n  h e b b e n
n u i n 8  u u r  v e r w e r k t
w at  z e  v r o e g e r  i n
1 1 u u r  d e d e n
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vo s s i u s  g ym n a s i u m  a m s t e r d a m :  g e o  f u t u r e  s c h o o l

Vakoverstijgend werken aan
een zo levensecht mogelijk project

“Geo Future Schools is ontstaan vanuit
de wens vakoverstijgend te werken.
Daarnaast vinden we het belangrijk
grote thema’s op te pakken, zoals
vergrijzing, geopolitiek, duurzame
energie, voedselvoorziening”, vertelt
Jeroen Rijlaarsdam*, docent aardrijks
kunde op het Vossius Gymnasium
in Amsterdam en projectleider Geo
Future Schools. Zodat kinderen
kunnen anticiperen op toekomstige

ontwikkelingen. “Het initiatief is
genomen door docenten Aardrijks
kunde. Dat vak is een brugvak tussen
alpha, bèta en gamma. Leerlingen
in de vierde en vijfde werken vak
overstijgend aan een zo levensecht
mogelijk project. Dat sluiten we af
met een profielwerkstuk in de zesde.”
De opdracht is altijd multidisciplinair.
De leraren bekijken welke bijdrage
hun vak levert. “Bij het macrothema
klimaatverandering bijvoorbeeld kijkt
Biologie naar vegetatie, begroeiing,
CO2uitstoot. Aardrijkskunde kijkt
naar energietransitie. Natuurkunde
naar de oplossingsmogelijkheden met
bijvoorbeeld oceaantapijten. Economie
gaat na hoe je klimaatverandering
economisch kan benutten.” Na de
uitgevoerde opdracht krijgen leerlingen

een certificaat dat is ondertekend
door het bedrijf dat de opdracht heeft
verstrekt, de school en de universi
teit van Utrecht of een andere
kennis instelling.
Geo Future Schools is een project dat
zowel leerlingen als docenten veel
tijd kost. Rijlaarsdam heeft daarom
afgepaste taken bedacht en een rouleer
systeem, zodat alle docenten een keer
aan de beurt komen. “Docenten moeten
een bedrijfsbezoek organiseren en

een module ontwerpen die daarbij
aansluit. Daarnaast moeten leerlingen
geholpen worden bij het contact leggen
met bijvoorbeeld wetenschappers.”
Het Vossius Gymnasium heeft veel
relaties met bedrijven en organisaties.
De secties worden zoveel mogelijk
gekoppeld aan een bij het vak passende
organisatie.
Omdat vakoverstijgend werken om
een andere kijk op het vak vraagt,
vindt Rijlaarsdam het belangrijk dat
studenten van de lerarenopleiding
kennismaken met scholen waar een
Technasium of Geo Future Schools
programma wordt uitgevoerd, waar
interdisciplinair gewerkt en gedacht
wordt. “We organiseren drie keer per
jaar een bijeenkomst voor aankomend
docenten. Die vinden het prachtig.”
http://geofutureschool.nl

* Jeroen Rijlaarsdam werkt vanaf 1 maart
als conrector bij Trinitas Gymnasium in
Almere.

De opdracht is altijd multidisciplinair. De docenten bekijken welke bijdrage hun vak levert.

d e  s e c t i e s  w o r d e n
z o v e e l  m o g e l i j k
g e ko p p e l d  a a n  e e n
b i j  h e t  v a k  pa s s e n d e
o r g a n i s at i e

‘a a r d r i j k s k u n d e i s e e n
b r u g v a k t u s s e n a l p h a ,
b è ta  e n  g a m m a’
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thema _ school in 2032

Het AVS-congres 2016 op 18 maart aanstaande besteedt aandacht aan leiderschap in de toekomst,

met aspecten als zelfsturing, lerende scholen/professionele leergemeenschappen, burgerschap/

Bildung, kunst- en cultuureducatie en meer. Zo gaan in workshop 3 schoolleiders in gesprek over

kunst als inspiratiebron voor cultuurverandering op hun scholen, wat heeft geleid tot nieuwe vormen

van (interdisciplinair) onderwijs en samenwerking. www.avs.nl/congres2016

s t i c h t i n g  a g o r a ,  z a a n s t r e e k

Bildungsmodel als didactisch middel
“Een goed voorbeeld van hoe Bildung in
ons onderwijsmodel gestalte krijgt, is de
zwartepietendiscussie”, zegt Petra Glan-
dorff, directeur van jenaplanschool De
Bijenkorf. “Het is interessant om die dis-
cussie filosofisch te benaderen. We laten
de kinderen onderzoeken hoe de traditie
en discussie zijn ontstaan, wat er in de
kranten staat, hoe je erover kunt denken
en hoe anderen erover kunnen denken.
Zo verdiepen we een actueel onderwerp
en we leren kinderen zelf nadenken, een
mening vormen.”
De Bijenkorf is onderdeel van de
25 basisscholen tellende Stichting Agora
in de Zaanstreek. Agora wil met het
‘Agorabildungsmodel’ een brede ontwik-
keling van kinderen stimuleren. Glan-
dorff: “Wij vinden dat de nadruk te veel
is gaan liggen op de basisvaardigheden.

Er was te weinig ruimte om kinderen
goed voor te bereiden op een plek in de
maatschappij van de toekomst.”
Het Bildungsmodel is onderdeel van
het meerjarenbeleid en de strategische
visie op onderwijs van Agora. Per school
krijgt dit een vertaling in het eigen
schoolplan en een uitwerking in activi-
teiten. Het model is gebaseerd op vier
‘levenssferen’ (privésfeer, private sfeer,
publieke sfeer en politieke sfeer) en vier
‘trainingssferen’ (filosofie en weten-
schap, religie, kunst en sport). “In ons
onderwijs onderzoeken en verbinden we
die sferen. Die verbinding krijgt vooral
gestalte in de thema’s waar de verschil-
lende sferen aan bod komen”, zegt
Glandorff. Om ruimte te creëren zijn de
wereldoriëntatievakken met de sferen
geïntegreerd in projecten. Taal, lezen

en rekenen blijven daarnaast gewoon
overeind. “We doen meer dan het reiken
van handvatten aan kinderen om hun
talenten te ontwikkelen en actief te par-
ticiperen. We kijken wat sport, cultuur,
filosofie, religie ons te bieden hebben.”

De stichting organiseert professionalise-
ringsmiddagen, waarop leraren kunnen
kiezen uit een keur van workshops die
gericht zijn op de vier trainingssferen
en op het vergroten van hun vaardig-
heden, zoals filosoferen met kinde-
ren of samen kijken naar kunst. “We
gebruiken steeds meer elkaars talenten.
We werken samen met het kunstcen-
trum in de buurt en ook ouders kun-
nen zich inzetten”, vertelt Glandorff.
“Daarnaast werken we nauw samen met
kinderopvangcentrum Tinteltuin. Zij
investeren ook in Bildung en dat maakt
de effectiviteit groter.” Zowel school-
leider Glandorff als het lerarenteam
van De Bijenkorf ervaren meer werkple-
zier sinds de invoering van het model.
“Het geeft zoveel energie.” _

Agora heeft samen met de Internationale

School voor Wijsbegeerte (ISVW) het

boek ‘De Zaanse Agora’ uitgegeven.

Over de brede vorming (Bildung) van

kinderen gebaseerd op het bildungsagora

model van René Gude en Gerard van

Stralen. ISBN: 978-94-91693-63-2

Een van de Bildung-activiteiten is samen kijken naar kunst. “We kijken wat sport, cultuur, filosofie,
religie ons te bieden hebben.”

‘d e  n a d r u k  i s  t e  v e e l
g a a n  l i g g e n  o p  d e
b a s i s v a a r d i g h e d e n ’
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d i g i ta l i s er in g en pro f e s si o n a l i s er in g

Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en

tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het

cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op

peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt

onderzocht. Wat betekent dit voor de vaardigheden

van leraren en leerlingen? Enkele voorbeelden uit

de praktijk. tekst jaan van aken

Zora is de ideale lerares. Ze heeft eindeloos geduld en legt
met liefde voor de tiende keer hetzelfde uit. Alleen is Zora
een robot – bekend uit de zorgsector – die wiskunde uitlegt
aan twee vmbo-t brugklassen van scholengemeenschap Tha-
men in Uithoorn. “We onderzoeken hoe kinderen reageren
op een robot en wat ze ervan leren. De menselijke verschij-
ning van een robot spreekt kinderen aan”, merkt VU-
onderzoeksleider Elly Konijn. Ze denkt dat robots daarom
effectiever zijn dan tablets. “Een tablet kun je opzij leggen,
maar een robot kijkt je aan, praat tegen je. Je moet wel rea-
geren, zeiden kinderen in de klas. Heb je wel eens iemand
zien knuffelen met een tablet? Bij Zora gebeurt dat wel.”
In drie lessen behandelt Zora een wiskundehoofdstuk. Ze
geeft individueel instructie, werkt samen aan opdrachten
en oefent tafels met leerlingen. Konijn voorziet dat robots
binnen vijf tot tien jaar ondersteuning bieden aan kinde-
ren die extra uitdaging of oefening nodig hebben. “Denk
aan kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren of
met autisme.”
Zora geeft op verschillende manieren uitleg. “Voor een
leraar is het misschien saai om iets voor de derde keer uit
te leggen. Voor een robot is het geen enkel probleem om
het een vierde keer te doen.” Een robot is wel geduldig,
maar niet vaardig in het omgaan met nieuwe situaties.
“Zora ook nog niet, maar er zijn robots die via kunstmatige
intelligentie adaptief reageren op verschillende communi-
catiestrategieën”, weet Konijn.

thema _ school in 2032

Toch zal een robot nooit de leraar kunnen vervangen,
meent de onderzoeker. “Hij kan routinematige taken over-
nemen, waardoor een docent zich kan concentreren op de
inhoud van zijn vak.”

Onderzoekend leren Robots maken maatwerk en
flexibel leren mogelijk. Ook basisschool Christoffel in Den
Haag werkt aan flexibeler leren bij wereldoriëntatie via de
Smart Education Hub, een project van Samsung. Leerlingen
van groep 7 en 8 bereiden zich niet langer met een boek
en soms een filmpje voor op een toets. “Kinderen werken
samen en beantwoorden via onderzoekend leren vragen
in de Smartcube in de hal”, vertelt schoolleider Chantal
de Booy. Een houten ruimte met banken en tafels om
samen te werken met dertig tablets, touchscreens en grote
schermen om informatie op te zoeken en te verwerken.
Een soort ‘live lab’ waarin leerlingen en leerkrachten
kunnen experimenteren, leren en innoveren. “We hebben
hiervoor gekozen om kinderen om te leren gaan met de
grote hoeveelheid informatie die er online op te zoeken
is via verschillende devices.” Kinderen zitten graag in de
Smartcube en zijn er gericht aan het werk, ziet ze. “Je ziet
de motivatie stijgen, kinderen onthouden beter wat ze
onderzoeken en bij de eindpresentatie zie je dat ze hun
verhaal vertellen in plaats van voorlezen.”

‘Een tablet
kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan’
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d i g i ta l i s er in g en pro f e s si o n a l i s er in g

Robot Zora op scholengemeenschap
Thamen in Uithoorn.
Foto: Sg Thamen

‘Een tablet
kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan’

>

De acht betrokken leerkrachten zijn vooral procesbegelei-
der bij de samenwerking van leerlingen. Dat vraagt andere
vaardigheden. “Hoe vind je informatie, waar kun je zoeken
op internet, hoe gebruik je Excelbestanden? Collega’s kun-
nen zich aan elkaar optrekken. Daarnaast krijgen we via
Innofun uren om leerkrachten te coachen. Ze kiezen zelf
welke vaardigheden ze willen ontwikkelen. Wat kan ik met
de apps die we hebben bijvoorbeeld.”
Wat vraagt het van De Booy als schoolleider? “Je moet erin
investeren. Het vraagt tijd van leerkrachten, die compen-
seren we in het taakbeleid. Daarnaast moet je heel goed in
je begroting kijken. De devices die we nu hebben zijn over
drie jaar verouderd.”

Digibete docent Christoffel vormt een uitzondering.
Want tijdgebrek is nu net de reden dat veel leraren niet
zo digitaal vaardig zijn, merkt Arnoud Kuijpers, leraar
Nederlands van het jaar in 2015 en werkzaam bij het
Candea College in Duiven. “Mijn school geeft workshops en
lezingen over ict. Er zijn uitzonderingen, maar je merkt dat
zowel de jonge als oude garde er eigenlijk niet mee aan de

slag wil. Dat heeft te maken met werkdruk en tijdgebrek
om nieuwe dingen op te pakken.” Scholierenorganisatie
Laks opende onlangs het meldpunt ‘Help! Mijn docent
is digibeet’ voor de grootste ict-ergernissen. Met de
uitkomsten willen ze aangeven welke ict-vaardigheden
docenten minimaal moeten beheersen. Via de app Onze
Les, bedacht door een Nationale DenkTank van 24 pas
afgestudeerde academici, kunnen scholieren de les van
een docent in bredere zin beoordelen. Kuijpers: “Het is
belangrijk om leerlingen te vragen wat goed onderwijs
is. Sommigen kunnen goed met die verantwoordelijkheid
voor feedback omgaan, anderen niet. Als ze een slecht
cijfer hebben gehad, zal ik bij sommigen minder goed
scoren.”

‘ w e r k d r u k  e n  t i j d g e b r e k  s ta a n
v a a k  i n  d e  w e g  o m  n i e u w e
d i n g e n  o p  t e  pa k k e n ’
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Zelf is Kuijpers, die ook workshops aan collega’s geeft over
ict-gebruik in de klas, wel heel actief met blended learning:
een combinatie van online en offline leren die plaats- en
tijdonafhankelijk leren mogelijk maakt. Hij gebruikt flip-

ping the classroom – leerlingen kijken thuis een instructie-
filmpje op YouTube – en apps ter afwisseling van lessen.
“Het voordeel van flipping is dat je direct met actieve
werkvormen aan de slag kunt.” Ook werkt hij met de app
Nearpod, een soort powerpointpresentatie.
“Je kunt er filmpjes in zetten en vragen, die leerlingen
beantwoorden via hun mobiel.” Voor online toetsen
gebruikt Kuijpers de app Socrative. “Ik zie direct wat elke
leerling scoort en wie wat wel en niet snapt. Ik kan indi-
vidueel of klassikaal extra uitleg geven of leerlingen laten
kiezen voor extra opdrachten.” Hij vindt het belangrijk
dat leerlingen een manier van leren kiezen die ze prettig
vinden. “De helft leert alleen nog via video, de andere helft
juist alleen uit het boek omdat ze dat prettiger vinden.”

Het digitale onderwijs heeft niet direct invloed op de resul-
taten. “Ze leren niet minder, maar het is ook niet zo dat ze
beter scoren.”

Dag en nacht online
Leerlingen gedragen zich niet altijd even handig op inter-
net en sociale media. Dat merkten ze ook bij de opleidin-
gen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), die opleiden voor
Defensie, van het Koning Willem I College in Den Bosch
(mbo). “Pesten, ruzies uitvechten, sexting en foto’s van
jezelf online zetten met veel bier in legertenue. Dat is als
student, burger en militair niet handig”, vertelt Anouk van
Butselaar, mediacoach en docent Sociale vaardigheden &
mentale weerbaarheid.
Daarom is de app VeVaSmart ontwikkeld, een combinatie
van burgerschapsvorming en mediawijsheid. “Het thema
Vitaal & gezond gaat erover dat sommige jongeren dag
en nacht online zijn. Hun slaap en waakritme raakt in de
war uit angst iets te missen op sociale media of omdat ze
urenlang gamen en achter die computer fastfood eten. Bij
Politiek gaat het over wat wel en niet mag op internet.
Op sociaal-cultureel gebied gaat het over pesten en niet
bij de groep horen”, legt Van Butselaar uit.
Op hun telefoon of tablet beantwoorden leerlingen vra-
gen via de app. De docent kan de les naar eigen inzicht
online aanpassen en de lesstof geheel via de app of in

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

“Je moet heel goed in je begroting kijken. De devices van nu zijn over drie jaar verouderd.” Foto’s: Marcel van Driel
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thema _ school in 2032

v a n  b o e k  n a a r  m o o c

Het zijn massale, interactieve cursussen of colleges in het

hoger onderwijs. Ze zijn voor iedereen vrij toegankelijk

en vinden online plaats: massive open online courses

(Moocs). Daarnaast bestaan er Spocs: small private online

courses, die juist alleen op uitnodiging te volgen zijn.

De Erasmus School of Economics lanceerde eind vorig

jaar de Mooc Econometrics. “Er zijn wereldwijd weinig

opleidingen waar aandacht is voor Econometrie, terwijl

er wel belangstelling is voor deze kennis”, vertelt Philip

Hans Franses, hoogleraar Toegepaste econometrie bij de

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat blijkt: 18 duizend

mensen wereldwijd zijn met de Mooc Econometrics bezig.

“We hebben het in een jaar ontwikkeld. Thema’s uit ons

boek met Econometrische modellen hebben we verwerkt

in de Mooc.”

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

Franses leert er zelf ook van door naar de discussies

tussen studenten via het bijbehorende webforum te

kijken. “Het scherpt je didactiek aan omdat je leert

begrijpen wat studenten moeilijk vinden. Ook is het

voor studenten via het social platform makkelijker om

docenten te benaderen met een vraag”, merkt hij.

De universiteit gebruikt de Mooc nog niet in het eigen

onderwijs. “Maar we denken erover om het als een

soort flipping the classroom in onze opleidingen toe te

passen.” Franses ziet ook mogelijkheden van Moocs voor

het (voortgezet) onderwijs. “Denk aan het bewijzen van

de stelling van Pythagoras bij wiskunde of uitleg over

werkwoordvervoegingen bij talen.”

Meer informatie: www.mediawijsheid.nl/mooc

Onderwijs Maak Je Samen verzorgt op 18 maart aanstaande tijdens het AVS-congres 2016

een workshop over het maken van een innovatie-, implementatie- en investeringsplan (I&I)

‘Onderwijs en ict’. www.avs.nl/congres2016

combinatie met een geprinte syllabus met QR-codes
geven. “We willen ze kritisch laten nadenken over
het gebruik en effect van sociale media. Soms zijn het
simpele vragen als ‘leg je je mobiel op tafel tijdens het
eten, of neem je hem mee naar de wc’? Ook gaat het om
meningsvorming: wat zou je wel en niet over vluchtelin-
gen op internet zetten als je op missie naar Griekenland
zou gaan?” Antwoorden verschijnen op het smartboard in
het klaslokaal om bijvoorbeeld in een groepsdiscussie te
behandelen.
VeVaSmart werpt zijn vruchten af, merkte Van Butselaar.
“Een docent kondigde in een groepsmail een toets aan,
waarop een leerling de docent per mail uitschold. De rest
van de groep corrigeerde hem: doe normaal. Het is heel
wat om op die leeftijd een klasgenoot op zijn gedrag aan te
spreken.” _

m e e r  w e t e n ?
www.youtube.com/user/MrArnoud18

www.digi-taal.net

www.veva.nl/vevasmart.html

www.smarteducationhub.nl

“Ik zie direct wat elke leerling scoort en wie wat wel en niet snapt.”
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

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

Op het programma onder andere:

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

stappen mee om op een weerstandloze

manier vragend te veranderen en koers te

bepalen. Over het loskomen van gewoontes

om in beweging te komen

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

3. Leiderschap ontdekken 3. Hands-on sessies

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

vluchtelingenonderwijs, cultuurverandering,

ouderbetrokkenheid, diabetes op school en

stressmanagement

Uitgebreide informatiemarkt
Met de nieuwste producten en diensten op onderwijsgebied

Afsluiting door Maurice de Hond
Wat kunnen schoolleiders leren van

de Steve Jobsscholen-aanpak voor het

onderwijs in 2032?

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

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

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

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

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

50 procent op de toegangsprijs van het congres. Dubbel

korting dus! Zie www.avs.nl/lidworden

*Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.

U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2017.
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Stichting 3Primair (primair onderwijs) en Stichting

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (voortgezet onderwijs) fuseerden

op 1 januari 2015 om kinderen een doorlopende leerlijn te kunnen bieden.

tekst astrid van de weijenberg

Het ging niet om ‘goedkoper’ en er mochten

geen extra bestuurslagen komen of lease-

auto’s. Doel van de fusie was: meer geld

naar het primaire proces, naar de leerlingen

op de veertien scholen voor primair onder-

wijs en de zeven voor voortgezet onderwijs.

“Po en vo kwamen elkaar regelmatig tegen,

bijvoorbeeld bij overleg met gemeenten”,

vertelt Johan van Knijff, lid van het College

van Bestuur van ‘OZHW voor PO & VO’,

zoals de nieuwe club heet. “We vonden de

knip bij twaalf jaar onnatuurlijk. Kinderen

krijgen een nieuwe fiets en worden van

kind opeens puber. Alsof alles opeens

anders is. Terwijl po en vo heel veel van

elkaar kunnen leren.”

Nu al zijn de voordelen van de fusie

merkbaar, vindt Van Knijff. En niet alleen

op organisatie- en ondersteuningsniveau

(personeel, administratie, continuïteit).

Po en vo werken op diverse fronten samen,

ook onderwijsinhou-

delijk. In augustus

gaat bijvoorbeeld de

LeerOnderneming

(Ridderkerk) van

start: onderwijs voor

leerlingen van 10 tot

14 jaar, gebaseerd op

21e eeuwse vaardighe-

den. Leren door doen,

met nieuwsgierigheid

als uitgangspunt. In

die vier jaar worden

leerlingen voorbereid

op de derde klas van

vmbo, havo en vwo.

Van Knijff: “We rich-

ten ons bewust niet alleen op de boven-

kant. Zo hebben we een pre-gymnasium

voor groep 8 in Barendrecht en komt er

iets vergelijkbaars voor vmbo’ers.”

Aanvankelijk gaf de Commissie Fusietoets

Onderwijs een negatief oordeel, maar de

staatssecretaris legde dat naast zich neer,

omdat de fusie voldeed aan de eisen in de

wet. Het bestuur zoekt graag de randen van

de wet op om innovatieve projecten moge-

lijk te maken. De inspectie stelt zich daarbij

flexibel op.

Niet alleen leerlingen, maar ook leraren

maken gebruik van de ‘familieband’ tus-

sen po en vo. Al zes leerkrachten stapten

dit jaar over van basis- naar voortgezet

onderwijs en diverse vmbo-leraren in

Zwijndrecht geven technieklessen op de

basisschool.

Natuurlijk zijn er ook struikelblokken.

Van Knijff: “Het vervlechten van de

administraties kostte meer tijd en ener-

gie dan we vooraf hadden ingeschat.

Sommige regelingen hebben we aangepast,

zoals de reiskostenvergoeding. De vo-

regeling geldt nu voor alle werknemers.

Die is het beste. Dat kost geld, maar een

gescheiden administratie ook. Maar de

twee cao’s blijven natuurlijk bestaan.”

Weerstand is er amper geweest, zegt

Van Knijff. “Dat komt ook omdat de indi-

viduele scholen bij ons het belangrijkste

zijn en blijven. Maar we hebben er ook

voor gezorgd dat iedereen zich herkent in

de gefuseerde organisatie. Zo blijven we

de vrijwilligersprijs van 3Primair uitreiken,

maar dan voor de hele organisatie.”

De angst bestond dat een van de besturen

de boventoon zou gaan voeren. Van Knijff:

“Je moet je er rekening mee houden dat

beide sectoren gelijkwaardig worden

behandeld. We hebben ook niet alles van

één van de sectoren overgenomen. De huis-

bank is die van het po geworden. De naam-

geving van het vo. Daar was natuurlijk wel

discussie over, maar het logo symboliseert

mooi de integratie.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

betere samenwerking
po en vo na fusie

Een gezamenlijk project van po en vo is de LeerOnderneming
voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarin leren door doen en
nieuwsgierigheid centraal staan.

21k ader prim air m a art 2016
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Help je leerlingen de sprong maken
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS!
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.Gamen-derwijs naar het Voortgezet Onderwijs

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

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

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

meer informatie www.govmbo.nl

1000-21-5000-2792 AVS KP 2015-2016-7 Kleur:

tweedehands
speeltoestellen.nl

Zoekt u de juiste juiste partner voor

realisatie van elke speelondergrond?

KSP heeft budgetvriendelijke oplossingen

voor ieder schoolplein.

Kijk op www.ksp-kunstgras.nl of bel

vrijblijvend 0320 214145 voor advies. 

KSP Kunstgras B.V.   Vijzelweg 16 8243 PM Lelystad  Telefoon 0320 214145
www.ksp-kunstgras.nl

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 02-03-16   10:48
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pa ssend onderwijs

Mytylschool De Trappenberg voor
voortgezet speciaal onderwijs
probeert thuiszitters weer naar
– uiteindelijke een reguliere – school
te helpen met het ‘onderwijs-op-
afstand’-concept van IVIO@school.
“Elke dag dat een kind thuiszit is
er een te veel. Daarom nemen we
ook leerlingen met internaliserende
gedragsstoornissen aan.”

tekst lisette blankestijn

Een gewone maandagochtend op mytyl-

school De Trappenberg in Huizen. Een paar

havo/vwo-leerlingen overleggen rustig in

een groepje, chromebooks op tafel. Een

van de leerlingen heeft een lapje voor haar

gezicht: vanwege haar Body Dysmorphic

Disorder wil ze haar neus niet tonen. Enkele

jongens met een stoornis in het autisme-

spectrum zitten in een hoek van het lokaal

met hun gezicht naar de muur te werken.

En er is een nieuwe leerling met Gilles de

la Tourette. Het is haar eerste schooldag

en door de spanning bewegen haar armen

ongecontroleerd alle kanten op. Leerlingen

met dit soort problematiek lopen vaak

vast in het reguliere voortgezet onderwijs.

Landelijk zitten duizenden leerlingen thuis,

waarvan vele met autisme, een psychische

stoornis, depressie of fobie. De Trappenberg

probeert deze groep thuiszitters weer naar

school te helpen met het ‘onderwijs-op-

afstand’-concept van IVIO@school.

Vakinhoud op afstand
Trappenberg-directeur Ruud van Herp:

“Wij bieden onze mytyl-leerlingen al jaren

veel rust, structuur en persoonlijke aandacht,

ook vanwege de meervoudige aandoeningen

die ze vaak hebben. Motorische stoornis-

sen zoals spasmen gaan bijvoorbeeld vaak

samen met autisme. We realiseerden ons dat

ook leerlingen met psychische problemen

gebaat zijn bij die rust en aandacht.” De

leerlingen hebben niet elk uur een andere

docent, maar worden begeleid door hun

vertrouwde mentor, vertelt teamleider Joyce

Bek. “Die helpt met de planning, begeleiding

en leergebiedoverstijgende kerndoelen

als leren leren en het ontwikkelen van een

toekomstperspectief. De vakinhoud leren

de leerlingen via de digitale gepersonali-

seerde lesmethode van IVIO@school. Ze

hebben daarbij via e-mail contact met hun

vakdocenten. Ze krijgen altijd binnen een

dag antwoord op hun vragen – al vinden ze

het antwoord in de meeste gevallen bij hun

mentor of een medeleerling. De mentor is

de spin in het web, maar staat er niet alleen

voor. Om iedere leerling denkt en handelt zo

nodig een team met de benodigde expertise.

Wij verzorgen de school, maar zijn geen the-

rapeuten.” Leerlingen die te veel last hebben

van bijvoorbeeld een schoolfobie, kunnen

beperkt thuis les krijgen, vertelt Van Herp.

“We doseren en faseren. Desnoods komt een

leerling eerst maar een dagdeel. Maar het

doel is altijd: de leerling terug naar school

krijgen. Bij ons, en dan zodra het mogelijk is

naar een reguliere school.” De Trappenberg

verwacht een flinke instroom uit deze nieuwe

doelgroep.

Regulier onderwijs
Ook in het regulier voortgezet onder-

wijs worden resultaten geboekt met

thuiszitters weer naar school
na onderwijs op afstand

De vakinhoud leren de leerlingen via de digitale
gepersonaliseerde lesmethode van IVIO@
school. Ze hebben daarbij via e-mail contact met
hun vakdocenten. Foto’s: Gerlinde Dukker

IVIO@school, vertelt directeur Sjoerd

Veltman. “In overleg met de leerling en

de school kijken we wat haalbaar is. In

Rotterdam doen we het BITS-project,

Bijzonder Interventieteam Schoolgang.

Daarbij worden leerlingen die al lang thuis

zitten tijdelijk ingeschreven bij een speci-

fieke school. Daar kan de leerling naartoe

of de docent kan bij hem langs – thuis, in

een GGZ-instelling of op een zorgboerderij.

Wij leveren onderwijs-op-afstand aan die

leerlingen, met lesmethoden en eerste- en

tweedegraads vakdocenten. Doel is de

leerling weer terug naar school te krijgen:

eerst in een instroomklas, en daarna op zijn

eigen of een andere passende school. Het

is belangrijk dat die de leerling dan welkom

heet en de aansluiting in de klas begeleidt.

We kunnen meer dan 90 procent van de

leerlingen op die manier binnen een jaar

doorplaatsen.”

Maatwerk
Veltman verwacht dat er in de toekomst

steeds meer ruimte komt voor maatwerk.

“Dat wil de staatssecretaris, en ik zie het bij

de samenwerkingsverbanden. De techniek

die wij bieden helpt daarbij, maar het gaat

er vooral om dat scholen leren om buiten de

muren van hun eigen school te kijken.” _

m e e r  w e t e n ?
www.ivioschool.nl en

www.mytylschool-detrappenberg.nl

IVIO@school won onlangs de Gewoon

Speciaal Award van IPON 2016.
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Wetenschap
&

technologie
in de klas

1
2

3

4 GO!

VISIE

VERTROUW
EN

RUIMTE

Visie: er is een 
beeld van wat w&t
is en hoe het een

plek moet krijgen in
de klas

26% gee� aan dat hij/zij wordt ge-
stimuleerd door de schoolleiding om

tijd te besteden aan w&t. 20% gee� aan
voldoende tijd te krijgen om w&t in de

klas vorm te geven. Een kwart (25%) zegt
voldoende materialen te hebben.

54% gee� aan dat er geen helder beeld
is op school van wat wordt verstaan onder
w&t. Bij minder dan een kwart (22%) van
de ondervraagden is de vormgeving van

w&t een terugkerend gespreksonderwerp
op school. 48% gee� aan dat de

schoolleiding niet voldoende aandacht/
tijd hee� voor w&t.

Ruimte:
leerkrachten krijgen
de tijd en de fysieke
middelen om w&t

in te bedden

Vertrouwen: school-
leiding sterkt leer-
krachten in geloof
in eigen kunnen en

faciliteert ruimte
voor eigen inbreng

en nascholing

54% gee� aan het moeilijk te
vinden om w&t een plek te geven
in de klas en bijna de hel� (49%)
vraagt zich af of ze daarvoor over
de benodigde vaardigheden bes-
chikken. 16% gee� aan een vorm
van nascholing op het gebied van
w&t te hebben gevolgd.  Het ver-
trouwen in eigen kunnen groeit

signi�cant na nascholing.

92% van de leerkrachten zien het
belang van w&t. Ze willen graag
starten, maar weten nog niet al-
tijd hoe. Uit onderzoek onder 400
basisschoolleerkrachten komt naar
voren dat ze visie, vertrouwen en
ruimte nodig hebben van hun school-
leiding op weg naar de toekomst.

Dit heb ik als
leerkracht nodig van de

schoolleiding om in mijn
klas met w&t aan de slag

te gaan.

De overheid hee� in
samenwerking met het

onderwijs en het
bedrijfsleven de

doelstelling geformuleerd
in het landelijke

Techniekpact dat in 2020
alle basisscholen w&t een
plek hebben gegeven in

hun curriculum.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door IVA Onderwijs is terug te vinden op www.kiezenvoortechnologie.nl/feiten-en-cijfers

Aan de slag? Ga naar
www.kiezenvoortechnologie.nl

en vind uw regionale
contactpersoon

– Advertentie – – Advertentie –

0490-infographic kvt.indd  1 02-03-16   10:58
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tijd te besteden aan w&t. 20% gee� aan
voldoende tijd te krijgen om w&t in de

klas vorm te geven. Een kwart (25%) zegt
voldoende materialen te hebben.

54% gee� aan dat er geen helder beeld
is op school van wat wordt verstaan onder
w&t. Bij minder dan een kwart (22%) van
de ondervraagden is de vormgeving van
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54% gee� aan het moeilijk te
vinden om w&t een plek te geven
in de klas en bijna de hel� (49%)
vraagt zich af of ze daarvoor over
de benodigde vaardigheden bes-
chikken. 16% gee� aan een vorm
van nascholing op het gebied van
w&t te hebben gevolgd.  Het ver-
trouwen in eigen kunnen groeit

signi�cant na nascholing.

92% van de leerkrachten zien het
belang van w&t. Ze willen graag
starten, maar weten nog niet al-
tijd hoe. Uit onderzoek onder 400
basisschoolleerkrachten komt naar
voren dat ze visie, vertrouwen en
ruimte nodig hebben van hun school-
leiding op weg naar de toekomst.

Dit heb ik als
leerkracht nodig van de

schoolleiding om in mijn
klas met w&t aan de slag

te gaan.

De overheid hee� in
samenwerking met het

onderwijs en het
bedrijfsleven de

doelstelling geformuleerd
in het landelijke

Techniekpact dat in 2020
alle basisscholen w&t een
plek hebben gegeven in

hun curriculum.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door IVA Onderwijs is terug te vinden op www.kiezenvoortechnologie.nl/feiten-en-cijfers

Aan de slag? Ga naar
www.kiezenvoortechnologie.nl

en vind uw regionale
contactpersoon
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Gespreid leiderschap is van groot belang voor

de kwaliteit van het ontwikkelingsperspectief

– voorheen behandelplan – van leerlingen.

Toekenning van leiderschap aan leraren door

de schoolleider zorgt voor een gezamenlijk

doel. Toch krijgen leraren niet altijd genoeg

invloed op basis van hun expertise, blijkt uit

onderzoek.

tekst stefan van langevelde, frank hulsbos

en arnoud evers*

Gespreid leiderschap belan grijk bij Passend onderwijs

Naast diverse beleidsmaatregelen betekent Passend onder-
wijs vooral dat leraren nieuwe bekwaamheden moeten
ontwikkelen om kinderen te helpen met uiteenlopende
behoeftes en mogelijkheden. In een onderzoek van de
Algemene Vereniging Schoolleiders, jeugdbegeleidings-
bureau Intraverte en het Welten-instituut naar de profes-
sionele ontwikkeling van leraren en de training ‘Anders
kijken naar kinderen’ in het kader van Passend onderwijs,
is vooral gekeken naar de rol van de schoolleider in die pro-
fessionele ontwikkeling. Hoe kan de schoolleider het leren
van leraren voor Passend onderwijs ondersteunen? Hoe kan
hij leraren helpen om hun expertise uit de training in te
zetten?
Intraverte heeft in samenwerking met de AVS de training
‘Anders kijken naar kinderen’ ontwikkeld. Die is erop
gericht leraren te leren in een vroeg stadium mogelijke pro-
blemen of achterstanden bij leerlingen te signaleren en te
interveniëren in de motorische ontwikkeling van het kind.

onderzoek

Schoolleiders kunnen leraren helpen hun bekwaamheid en expertise in
te zetten, om zo zelf inhoudelijke keuzes te maken. Foto: Hans Roggen
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Gespreid leiderschap belan grijk bij Passend onderwijs

 Deze bekwaamheden zijn bij uitstek relevant om kinderen
op een laagdrempelige manier in het reguliere onderwijs
te houden. Diverse onderzoeken laten echter zien dat enkel
het volgen van formele opleidingen onvoldoende is om
echt veranderingen in de praktijk teweeg te brengen. Ook
de school moet een uitnodigende leeromgeving bieden,
die ondersteunend is aan het leren, en leraren helpt hun
bekwaamheden verder te ontwikkelen en toe te passen in
de praktijk (Tynjälä, 2013).

Invloed De laatste jaren groeit de aandacht voor vor-
men van leiderschap die verder reiken dan het formele lei-
derschap in de school. Gespreid leiderschap gaat ervan uit
dat iedereen in de school invloed uit kan oefenen. Invloed
verwerf je op basis van affiniteit met een vraagstuk en ver-
krijg je op basis van de expertise die je in kunt brengen om
dat vraagstuk op te lossen. Hierdoor kan per situatie ver-
schillen wie de leider is en wie de volger. Dit stelt leraren

waar scholen in het kader van Passend onderwijs vaker
mee te maken krijgen. Deelnemers aan het onderzoek
deden alsof Raymond bij hen op school zit en stelden
een ontwikkelingsperspectief (voorheen: behandelplan)
voor hem op. Twee van de leraren die deelnamen aan de
casusbespreking hadden recentelijk de training ‘Anders
kijken naar kinderen’ gevolgd. Je kunt dus veronderstel-
len dat deze ‘expertleraren’ relevante expertise bezitten
voor het schrijven van een ontwikkelingsperspectief voor
Raymond.
Wat in het bijzonder opviel in de vijf samenwerkingspro-
cessen, is dat de kennis van de expertleraren nauwelijks
wordt aangesproken bij het schrijven van het ontwik-
kelingsperspectief. Geen van de schoolleiders wendt zijn
leiderschap aan om de expertleraren uit te dagen hun
kennis te delen en toe te passen in de casusbespreking.
Eén keer verwijst een schoolleider naar de training. Deze
schoolleider vraagt vrijwel aan het eind van het gesprek
aan de expertleraren: ‘Moet er nog iets in van de oplei-
ding?’ De expertleraren doen een poging om een aantal
inzichten uit de training toe te lichten, maar de school-
leider gaat daar vervolgens niet nader op in.

en schoolleiders in staat hun kwaliteiten in te zetten en te
ontwikkelen, lastige problemen op te lossen en verbeterin-
gen en vernieuwingen te realiseren. Gespreid leiderschap is
daarom vermoedelijk van groot belang voor professionele
ontwikkeling van leraren (Hulsbos, Anders
en, Kessels, & Wassink, 2012; Kessels, 2012). In hoeverre
draagt gespreid leiderschap bij aan professionele ontwik-
keling van leraren, en het toepassen van de expertise uit
de training? En, hoe kan een formeel leidinggevende het
gespreid leiderschap in de school ondersteunen?

Expertleraren Als onderdeel van het onderzoek
legden de onderzoekers op vijf reguliere basisscholen de
schoolleider, de intern begeleider en twee of drie leraren
de casus ‘Raymond’ voor. Raymond is een bestaand kind
met specifieke zorgbehoeftes. De juf maakt zich zorgen
dat zij te weinig aandacht heeft voor hem en dat hij daar-
door niet goed leert. Bovendien heeft ze het idee dat ze
het zelf niet aan kan. Raymond is een herkenbare leerling,

Ook de collega’s lijken weinig nieuwsgierig naar de ken-
nis en vaardigheden van de expertleraren. Dit is des te
meer frappant aangezien de onderzoekers bij de start van
de casusbespreking benoemen dat de expertleraren de
training recentelijk hebben gevolgd. Met andere woorden:
twee leraren hebben mogelijk relevante expertise waar-
van de schoolleider en collega’s op de hoogte zijn. Toch
krijgen de expertleraren geen invloed toegekend op basis
van hun expertise. Dit gebrek aan gespreid leiderschap
belemmert de expertleraren om hun bekwaamheden ver-
der te ontwikkelen, de leeropbrengsten van de training
toe te passen in de praktijk en Raymond een goed perspec-
tief te bieden.

Wisselwerking Hoewel de expertise van de expert-
leraren dus geen rol speelt, laten de vijf samenwerkings-
processen wel zien dat gespreid leiderschap van groot
belang is voor de kwaliteit van het ontwikkelingsper-
spectief. Op twee van de vijf scholen wisselen de leraren
dynamisch tussen zelf invloed verwerven en invloed toe-
kennen aan de ander. In hun leiderschap werken zij slim
door op het leiderschap van de ander. Dit zorgt ervoor
dat zij gebruik maken van elkaars expertise en deze gro-
tendeels toepassen in het ontwikkelingsperspectief. In de
drie andere scholen wordt weliswaar heel vaak invloed
verworven, maar veel minder vaak toegekend of gegund aan
een collega. Het gebeurt soms meer dan vijftien keer in

to e k e n n i n g  v a n  l e i d e r s c h a p
a a n l e r a r e n  z o r g t  e r vo o r
d at h e t  t e a m  tot  e e n
g e z a m e n l i j k  d o e l  ko m t

27k ader prim air m a art 2016

929097-02_027_04-Mar-16_11:40:46_walter



1000-21-5000-1378 AVS KP 2015-2016-03 Kleur: fc

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 26-10-15   12:04

28

929097-02_028_04-Mar-16_11:40:51_walter



onderzoek

een half uur dat een leraar of schoolleider zijn mening
geeft, een voorstel doet of een gespreksinterventie plaatst.
Echter, binnen deze scholen worden de pogingen tot lei-
derschap vrijwel niet toegekend door collega’s. Daardoor
verdwijnt dit leiderschap in het luchtledige, en vindt het
zijn weg niet tot het ontwikkelingsperspectief. In deze drie
scholen zijn de ontwikkelingsperspectieven van veel lagere
kwaliteit (bij één school) of worden ze niet gedragen door
de hele groep (bij twee scholen).

Bescheiden In een van de scholen waar gespreid lei-
derschap goed van de grond komt, stelt de schoolleider
zich op een bescheiden, ondervragende manier op. Zij
maakt geen inhoudelijke keuze over de richting waarin het
gesprek zou moeten gaan of hoe het ontwikkelingsperspec-
tief eruit zou moeten zien. Ze heeft wél een nadrukkelijke
rol in het gesprek. Zij vraagt de leraren op verschillende
momenten expliciet te maken waarom zij zich bekwaam
voelen om Raymond te helpen. Zo zegt ze bijvoorbeeld:
‘Hebben we scherp genoeg waarom we denken dat we het
wel aankunnen?’
Ze zorgt ervoor dat alle leraren dit goed verwoorden en
doet zelf geen uitspraken over de bekwaamheid van de
groep of de keuze om Raymond wel of niet te helpen. Nadat
de groep als geheel heeft besloten bekwaam te zijn om
Raymond te helpen, vat zij die keuze van de groep samen.
Deze toekenning van leiderschap aan de leraren door de
schoolleider heeft als gevolg dat de groep tot een gezamen-
lijk doel komt: ‘Wij gaan Raymond helpen.’ Dit lijkt een
voorwaarde om tot een constructieve samenwerking te
komen waarin wisselend invloed verworven en toegekend
kan worden.

Machtsstrijd De bescheiden en ondersteunende
manier waarop deze schoolleider haar rol invult staat in
schril contrast met de wijze waarop de schoolleiders bij

de andere drie scholen – waar gespreid leiderschap veel
minder van de grond komt – dat doen. Deze schoolleiders
maken juist wel een inhoudelijke keuze over Raymond,
vaak al vrij snel in het gesprek. De inhoudelijk sturende
manier waarop deze schoolleiders meedoen aan de casus-
bespreking zorgt voor onduidelijkheid, verwarring of
onoverbrugbare verschillen van mening. Zo is in een van
deze drie scholen sprake van een zekere machtsstrijd tus-
sen de schoolleider en de intern begeleider. De intern bege-
leider is van mening dat Raymond – met wat aanpassingen
– geholpen kan worden in de school. Terwijl de school-
leider juist aangeeft: ‘Op een gegeven moment moeten we
ook een extern onderzoek laten doen.’ Deze verschillen
worden niet expliciet en daardoor wordt het uiteindelijke
ontwikkelingsperspectief niet door de hele groep gedragen.
Schoolleiders kunnen leraren helpen om hun bekwaam-
heid en expertise in te zetten, op basis waarvan leraren
zelf inhoudelijke keuzes kunnen maken rondom Passend
onderwijs. Waak er daarbij voor dat leraren hun bekwaam-
heid expliciteren en waar nodig verder ontwikkelen.
Daarbij zijn enkel formele opleidingen onvoldoende. De
school moet een uitnodigende leeromgeving bieden om
opgedane kennis en expertise direct in te zetten. De school-
leider speelt daarin een centrale rol, door leraren in positie
te brengen, ze uit te nodigen hun kennis te delen en te
helpen tot gezamenlijke doelen te komen. Tot slot kunnen
schoolleiders leraren stimuleren om samen te werken aan
urgente vraagstukken. Identificeer welke vraagstukken
(zoals de casus ‘Raymond’) er leven en ontwikkel daarvoor
gezamenlijk duurzame oplossingen. _

* De auteurs zijn werkzaam bij het Welten-instituut.

m e e r  w e t e n ?
Dit artikel beschrijft een klein deel van het onderzoek naar hoe

een gunstige leeromgeving in de basisschool eruit ziet voor

de professionele ontwikkeling van leraren in het kader van

Passend onderwijs. Het rapport gaat nader in op de rol van de

schoolleider, gespreid leiderschap en de intrinsieke motivatie

van leraren voor professionele ontwikkeling. Het rapport is te

vinden via http://bit.ly/1Qg3rxD

Meer informatie over de training ‘Anders kijken naar kinderen’:

www.zorg-onderwijsmatcht.nl
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av s  o rg a ni s eer t  e s h a - co n f er en t ie 19  t/m 21  o k to b er 2016

Op 19 oktober is het zover: zo’n 850 schoolleiders uit Nederland en 25 andere Europese landen

worden verwacht op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association

(ESHA) in Maastricht. De Algemene Vereniging Schoolleiders is gastvrouw en verantwoordelijk

voor de inhoud en organisatie. tekst lisette blankestijn

Europese schoolleiders
bijeen in Maastricht

Drie dagen lang zullen Europese schoolleiders zich in
Zuid-Limburg verdiepen in actuele onderwerpen, zoals
leiderschap in het hedendaags funderend onderwijs,
gepersonaliseerd en competentiegericht onderwijs,
onderwijs in een multiculturele samenleving en een
leven lang leren. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Inter-
nationalisering is een heel belangrijk onderwerp, ook
voor Nederlandse schoolleiders. Natuurlijk leven onze
leerlingen (vooral door ict) in een geglobaliseerde wereld.
Maar ook merken we dat als je je spiegelt aan vakgenoten
buiten je vaste context, je daardoor kritisch naar je eigen
functioneren kunt kijken. Zo kunnen internationale best
practices een enorme inspiratiebron zijn en is van ieder
schoolsysteem veel te leren. Neem de vraag hoe je als
schoolleider om kunt gaan met migranten en crisissitu-
aties. Dan kun je bijvoorbeeld iets leren van Italiaanse
scholen die met een aardbeving geconfronteerd werden,
en van Parijse scholen na de aanslagen. Of van Neder-
landse scholen die te maken hadden met het neerhalen
van de MH17.”

Schoolbezoeken Het programma ziet er veelbelo-
vend uit. Om te beginnen bij de derde (en laatste) dag
van de conferentie: er staan zo’n vijftig schoolbezoeken
gepland. Die gaan verder dan gebruikelijk tijdens dit
soort conferenties, legt Van Haren uit. “Vaak zie je dat
er een bus onderwijsprofessionals wordt uitgeladen voor
een school, er is een praatje gevolgd door een rondleiding
en de leerlingen doen nog een dansje in de aula. Ik zie
de meerwaarde niet van dat soort bezoeken, ik wil altijd
meer weten dan ik op dat moment te zien krijg. Daarom
organiseren we schoolbezoeken in kleinere groepjes.

We bereiden die bezoeken inhoudelijk heel grondig voor
met Nederlandse schoolleiders die de gasten ontvangen.
De bedoeling is dat we tijdens die ochtend écht over
onderwijs gaan praten, met elkaar. En we verwachten dat
er door de beperkte omvang van de groepen ook kleine,
duurzame netwerken ontstaan. Vrijwel het hele bestuur-
lijke netwerk po en vo uit de regio Zuid-Limburg doet
mee aan de schoolbezoeken. Een geweldige support!”
De commissie Duurzaam Vitaal van de AVS, bestaande uit
senior/postactieve leden, levert onder leiding van Richard
de Grood een grote inhoudelijke bijdrage aan dit pro-
grammaonderdeel en de voorbereidingen ervan.

Thematische parallelsessies Op de eerste twee
dagen zijn er keynotes in Theater aan het Vrijthof; in
de middagen is er tijd voor interactieve parallelsessies
en lezingen. Deze zijn onderverdeeld in vier thema’s:
(1) Dream of the future: 21st century pedagogies, (2) Inspire
and Innovate: 21st century leadership, (3) Global citizenship:
21st century competences en (4) Wellbeing for 21st century kids.
Die thema’s beslaan alle grote vragen waar het onder-
wijs in Europa momenteel voor staat. “Veel vraagstuk-
ken raken ons allemaal”, stelt AVS-voorzitter Van Haren.
“Neem radicalisering, vluchtelingenkinderen in de klas,

‘het  onderscheid  tussen po en  vo
is  in  veel  l anden minder strikt
dan in  nederl and.  da ar kunnen
we wat  van leren’
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Internationaal Maastricht De ESHA-conferentie
vindt plaats in Maastricht, de stad waar 25 jaar eerder
het Verdrag van Maastricht tot stand kwam. De afgelopen
decennia groeide Europa door, en dat beïnvloedt ook
de samenstelling van de deelnemers. Om een werkelijk
internationaal gezelschap de volle drie dagen op de con-
ferentie te kunnen verwelkomen, is gekozen voor gedif-
ferentieerde inschrijfkosten. Van Haren is er trots op. “In
veel landen hebben schoolleiders veel minder te besteden
dan in West-Europa. We wilden echt alle Europese landen
hierbij betrekken, daarom betalen schooldirecteuren
uit sommige landen minder en hebben we de tarieven
voor vluchten en hotels kunnen beperken.” Voor West-
Europese schoolleiders blijven de conferentiekosten met
Y 395 op het niveau van twee jaar geleden. Bijkomend
voordeel van Maastricht is de beroemde gezelligheid en
gastvrijheid van de stad. Het programma kent genoeg
mogelijkheden om daarvan te genieten: er zijn lunches
en themadiscussies in verschillende cafés op het Vrijthof
of op een boot in de Maas. Diverse onderwijsinstituten
zijn partner, zoals de Hotel Management School, de pabo,
de mbo-hostessopleiding Leeuwenborgh, het Fontys tol-
ken-taleninstituut en de Fotovakschool Venlo. Van Haren:
“Ook zijn we erg blij met de manier waarop de provincie
Limburg en de gemeente Maastricht de ESHA-conferentie
ondersteunen.”

Geen onderscheid po/vo
De bezoekers komen zowel uit het primair als voortge-
zet onderwijs. Dat onderscheid is in veel landen minder

strikt dan in Nederland, en daar
kunnen we wat van leren, vindt
Van Haren. “Die scheiding op lei-
derschapsniveau tussen po en vo
is kunstmatig, net als onze strikte
overgang van po naar vo bij 12 jaar.
We hebben als funderend onderwijs
een gezamenlijke taak. Denk maar
aan zaken als Passend onderwijs of
werken vanuit talenten. In Europa
benaderen ze deze thema’s meer
gezamenlijk, en die integraliteit wil-
len wij ook op nationaal niveau.” _

Ontmoet Europese collega’s en kom in oktober ook

naar Maastricht! Meer informatie en aanmelden:

www.esha2016.com

av s  o rg a ni s eer t  e s h a - co n f er en t ie 19  t/m 21  o k to b er 2016

Europese schoolleiders
bijeen in Maastricht

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

Bijkomend voordeel van Maastricht is de
beroemde gezelligheid en gastvrijheid.

meertalige samenlevingen: we moeten op alle niveaus
samenwerken om de juiste antwoorden te vinden.
Of kijk  wat verder naar de toekomst, Onderwijs2032.
Wat moeten we bieden om kinderen goed voor te berei-
den? We leiden ze op voor een arbeidsmarkt die nog niet
bestaat. Het bedrijfsleven vraagt om competenties die
het onderwijs nog onvoldoende meegeeft aan leerlingen.
Als funderend onderwijs zullen we ons veel sterker moe-
ten verbinden met kennisinstituten en het bedrijfsleven.
Want nu laten we dingen liggen.”

Michael Fullan, Daan Roosegaarde
en Zachary Walker Drie keynote sprekers van top-
niveau maken hun opwachting tijdens de conferentie.
De beroemde onderwijssocioloog prof. dr. Michael Fullan
zal pleiten voor een andere pedagogiek in de school,
waarbij we kinderen meer ervaringsgericht, vanuit con-
crete vraagstukken en daardoor vanuit intrinsieke moti-
vatie, laten leren. Innovator dr. Zachary Walker komt
vertellen over de inzet van (mobiele) technologie in het
onderwijs. En kunstenaar/ontwerper Daan Roosegaarde
zal de Europese schoolleiders meenemen in zijn visie
op de duurzame toekomst. Van Haren: “Roosegaarde
is bekend van het opnieuw gebruiken van bestaande
concepten: kijk wat er al is en wat je al kunt. Hoe kun
je dit alles anders combineren, verder ontwikkelen ten
behoeve van een betere wereld? Dat uitgaan van wat er al
is vind ik mooi.”

Schoolbezoek tijdens de vorige ESHA-conferentie in

Dubrovnik (Kroatië), oktober 2014

Michael Fullan is een
van de keynotes.
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Hoe ziet uw
schoolgebouw er
over 10 jaar uit?

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700

info@propendum.nl |  www.propendum.nl

REIS MET PROPENDUM NAAR EEN
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE
Propendum is een adviesbureau, gespecialiseerd in onder-
wijshuisvesting. Bent u directeur of (bovenschools) manager in
het primair onderwijs? Ontwikkel samen met uw bestuur een
duurzame visie op de huisvesting en het onderhoud van uw
schoolgebouwen. Gebruik het spoorboekje van Propendum.
Uw eindbestemming is wat ons betreft het schoolgebouw van
de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE
Ontdek onze unieke online applicatie: Schoolbeheer Online.
Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u in
vier stappen de huisvesting en het onderhoud van uw school
efficiënt en effectief beheren.

Zie voor meer informatie de advertorial in de AVS special.
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan

Loes Ypma, woordvoerder (primair) onderwijs en jeugdzorg namens de

PvdA in de Tweede Kamer.

politieke column

het verschil maken
Met Johan van 10 jaar ging het op school

niet lekker. Zijn zusje van 6 en hij kwamen

vaak zonder ontbijt op school en waren

heel vaak moe en agressief naar andere

kinderen. Hun gedrag was problematisch.

Maar de school is gelukkig van mening:

lastige kinderen bestaan niet, soms verto-

nen kinderen gewoon lastig gedrag door

hun omstandigheden. De school probeerde

in gesprek te gaan met de ouders. Na het

zoveelste gesprek vertelde de school aan

de ouders dat ze ook een zorgmelding zou

gaan maken, omdat ze erg ongerust was.

Voordat dit gebeurt heeft een school vaak al

heel veel geprobeerd, is mijn ervaring.

Johan werd verwaarloosd en de situatie

bleek ernstig, concludeerde de Raad van de

Kinderbescherming, met verslaving en grote

financiële problemen. Dit is niet hoe een

kinderleven hoort te beginnen. Ieder kind

verdient een passende plek in het onderwijs

en een veilige jeugd. Het is heel goed dat de

school, die het kind vijf dagen per week ziet,

haar verantwoordelijkheid neemt en het

moeilijke gesprek met de ouders aangaat.

En daarna ook meedenkt hoe de zorg naar

de kinderen toe kan worden gehááld, in

plaats van de kinderen naar de zorg toe te

bréngen en met ze te blijven slepen van de

ene naar de andere plek. Kinderen voelen

zich vaak eenzaam op een andere school of

in een instelling ver van huis.

Waar kinderen niet meer thuis kunnen

wonen, is nu de gemeente aan zet. Dit gaat

absoluut nog niet vlekkeloos, maar biedt

ook prachtige kansen. Vanuit het wijkteam

kan in de omgeving van het kind gezocht

worden naar een opvangadres, bijvoorbeeld

bij kennissen of vriendjes thuis. Voor Johan

en z’n zusje heeft dit een enorm verschil

gemaakt. De schooldirecteur zocht met de

voogd mee en vond drie paar stevige ouders

binnen zijn school die iets wilden beteke-

nen. Een van hen werd het pleeggezin waar

de kinderen kunnen wonen en de andere

ouders zijn als weekend back-up beschik-

baar. Niet de hele school weet ervan, alleen

de directeur, de leerkracht en deze ouders.

De kinderen zijn dolgelukkig. Ze wilden echt

niet weg bij hun ouders, maar al helemaal

niet naar een instelling in een andere stad,

met vreemde kinderen. Nu kunnen ze op

hun eigen school blijven en bij hun vriendjes

in de buurt wonen.

Gelukkig neemt het aantal kinderen in

pleeggezinnen en gezinshuizen toe; daar

wonen er nu zo’n 20.000. Maar er wonen

ook nog 30.000 kinderen in sobere opvang-

centra. Vanuit de Tweede Kamer heb ik

daarom de wet gewijzigd: deze kinderen

moeten niet ‘uit huis’ maar zoveel mogelijk

‘in huis’ geplaatst worden. Een zo normaal

mogelijke opvoeding in een pleeggezin of

gezinshuis is het beste voor hen. Maar een

wet is een begin, de praktijk is belangrijker.

Ik heb tomeloos veel respect voor een

schooldirecteur zoals die van Johan, die niet

zegt ‘daar ga ik niet over’, maar meehelpt

zoeken naar een veilig thuis voor de kinde-

ren binnen zijn school en wijk. Vaak is er

binnen de school maar één iemand nodig

die voor een kind door het vuur gaat en blijft

strijden, maar dat is zó belangrijk! Ik hoor

graag waar ik vanuit de Tweede Kamer mijn

steentje bij kan dragen, zodat we er samen

aan blijven werken dat iéder kind een goede

start kan maken en de kans krijgt veilig op

te groeien. _

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

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

v a a k  i s  e r  b i n n e n  d e  s c h o o l  m a a r  é é n
i e m a n d n o d i g  d i e  vo o r  e e n  k i n d  d o o r  h e t  v u u r
g a at  e n  b l i j f t  s t r i j d e n

33k ader prim air m a art 2016

929097-02_033_04-Mar-16_11:41:04_walter



Van de AVS

a v s  v o o r d e e l

Gelukskoffer nieuwe
voordeelpartner AVS

Gelukskoffer wil ‘ieder kind in
zijn kracht zetten’. Hiervoor zijn
lespakketten voor de basisschool
ontwikkeld en masterclasses en
studiedagen voor directies en

schoolteams. Gebaseerd op positieve psychologie en
gericht op persoonlijke ontwikkeling. AVS-leden krijgen
korting op de masterclasses.

Kinderen die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht

van gedachten en de eigen invloed op geluk hebben een positievere

levenshouding. Gelukskoffer heeft ‘7 lessen in Geluk’ ontwikkeld

die door de leerkracht in de klas gegeven worden. Trainers van

Gelukskoffer leiden de leerkrachten individueel op in Amersfoort.

Gelukskoffer verzorgt ook een studieochtend waarbij het team geïn

spireerd wordt over de kracht van sturen op geluk. ’s Middags krijgen

de leerkrachten vervolgens scholing in de lesmethodiek.

Inmiddels hebben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’

gekregen en werken driehonderd scholen met opgeleide Geluks

leerkrachten. Het streven is: “In 2020 alle kinderen lessen in geluk!”

Directies en schoolteams
Naast de opleiding voor leerkrachten verzorgt Gelukskoffer

masterclasses in samenwerking met de AVS: ‘Sturen op Geluk voor

leidinggevenden’. Vanaf oktober 2016 komt daar voor schoolteams

de masterclass ‘Van Werkdruk naar Werkgeluk’ bij.

AVS leden kunnen zich voor t 349 inschrijven voor de masterclass

voor leidinggevenden. Nietleden betalen t 449. Voor de master

class voor schoolteams wordt op maat een offerte gemaakt,

rekening houdend met de korting voor AVSleden.

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering/trainingen/

organisatieenleiderschapsontwikkeling/gelukvoorleidinggevenden

Zie ook de bijgevoegde flyer en www.gelukskoffer.nl

Nieuwe medewerker
Diana van Oostrom (d.vanoostrom@avs.nl) is per

1 maart 2016 werkzaam bij de AVS als management

assistent. Ze heeft ruime ervaring op secretarieel,

organisatorisch, administratief, financieelecono

misch en communicatief gebied. Onder andere bij

een grote zorgverzekeraar.

De invalkracht geeft maar 2 uur les, maar moet minimaal 5 uur
uitbetaald worden. Klopt dat?

tekst harry van soest

Ja, dat klopt. Er bestaan veel misverstanden over het berekenen van

de werktijdfactoren, met name over het invalwerk.

Vanaf 1 augustus 2015 geldt dat alle nieuwe benoemingen/aanstel

lingen worden berekend in hele uren. De benoeming/aanstelling

omvat alle componenten: lesgeven, opslagfactor (voorbereiding

en nazorg), professionalisering, schooltaken en duurzame

inzetbaarheid.

In de CAO PO 20142015 is vastgelegd dat van de minimum taak

omvang van werktijdfactor 0,2 bij invalkrachten mag worden afge

weken. De minimumomvang is vastgesteld op 5 uur – werktijdfactor

0,125 – bij één dag invallen. Elke invalbeurt betekent een nieuwe

benoeming/aanstelling.

De PORaad en de vakbonden hebben een gezamenlijk document

opgesteld waarin de berekening van de werktijdfactor voor

invalkrachten nader wordt uitgelegd. Dit document is te vinden op

www.avs.nl/helpdesk/vraagvandemaand.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 0302361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

Bekostiging vluchtelingenleerlingen
De AVS is medio februari uitgebreid in diverse media aan bod

geweest naar aanleiding van de peiling onder haar leden over de

bekostiging van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Bijna de helft

van de basisscholen die vluchtelingen opvangen, vangen minder

dan vier kinderen op en krijgen daarvoor

geen bekostiging. “Ik roep de politiek

op om per direct deze problematiek op

te pakken en te zorgen voor de beno-

digde middelen voor álle leerlingen”,

aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Onder meer BNR Nieuwsradio, Radio 1,

Jeugdjournaal, Nu.nl, Algemeen Dagblad,

Nederlands Dagblad, Metro en Volkskrant

schonken aandacht aan het nieuws.

g e g e v e n s a c t u a l i s e r e n

E-mailadres doorgeven via MijnAVS
Heeft u een (nieuw) emailadres? Bent u verhuisd? Een ander schooladres? Heeft u een andere baan? AVS-leden kunnen hun gegevens

controleren en indien nodig direct aanvullen en wijzigingen via MijnAVS. Als uw emailadres bij ons bekend is ontvangt bijvoorbeeld de

digitale nieuwsbrieven en peilingen van de AVS. Ook voor de toegang tot het digitale archief van Kader Primair en KaderDigitaal is het

noodzakelijk dat uw gegevens volledig en correct zijn.

Kloppen uw gegevens nog? Zorg dat we u kunnen vinden en ga naar www.avs.nl/mijnavs om ze weer up to date te maken.

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

Interactieve praktijksessies
in amfitheater

De interactieve
praktijksessies zijn
goed ontvangen
tijdens het AVS-
congres 2015.
Daarom op 18 maart
aanstaande opnieuw
in het amfitheater!
In tien minuten
deelt een spreker

– schoolleider, bestuurder of (school)organisatie – zijn
ervaringen. Een inspirerende proeverij om elkaar op
nieuwe ideeën te brengen.

Tussen 12.15 en 14 uur kunnen congresdeelnemers de volgende

praktijksessies verwachten:

12.20 Lastige ouders bestaan niet in een lerende organisatie

12.35 Veerkracht voor de leerkracht

12.50 Zorgeloos met diabetes naar school

13.05 Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

13.20 Ouders en school samen: werken aan verbinding en

vertrouwen

13.35 Persoonlijk leiderschap als inzet voor cultuurverandering

Kom ook naar het  AVS-congres ‘Het gezicht van de schoolleider’!

Met zo’n veertig lezingen en workshops, een inleiding en afslui-

ting door respectievelijk Claire

Boonstra en Maurice de Hond en

een goedgevulde informatiemarkt.

Een sneltekenaar maakt cartoons

van de bezoekers. De overheerlijke

Drinks&Bites wordt opgeluisterd

door muziek van The Acoustics.

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/congres2016

l i d  w o r d e n

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

Dat betekent dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en

de behartiging/ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling als

educatief leider (waaronder korting op tarieven) een beroep kunnen

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

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

Voor alle aangelegenheden die de inhoudelijke invulling van

Passend onderwijs of het samenwerkingsverband aangaan is de

AVS geen partner.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Foto: Martine Sprangers
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
April en mei 2016

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

• Masterclass Leren in de 21e eeuw (po) 31 maart en 7 april Platform L21

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

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

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

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

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

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

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

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

   wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?*** (po) 12 mei Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training Van goed naar excellent! (po) 13 mei Bart van der Vlist

• Training Diferenci, de wereld van verschillen (basis)*** (po en vo) 23 mei Angelique Janssen

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat?*** (po en vo) 26 mei Claudia Bouwman, Tom Roetert

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

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

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

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

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

Het AVS-congres 2016 geldt als bron

voor informeel leren bij alle zeven

professionaliseringsthema’s van het

Schoolleidersregister PO. De programma-inhoud sluit hier

gedeeltelijk bij aan. www.avs.nl/congres2016

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

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

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

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

of tel. 030-2361010.

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

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

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

Van goed naar excellent!

Hoe maak je als ambitieuze school nu net dat stapje extra naar

een hoger of excellent niveau? Directeur Bart van der Vlist, wiens

school in 2013 en 2014 het predicaat ‘excellent’ kreeg, zoomt heel

pragmatisch vanuit de bestuurlijke laag via de schoolorganisatie

in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hij biedt praktische

handreikingen over hoe een team of een groep scholen zinvol als

systeem kan samenwerken om een zo hoog mogelijke kwaliteits-

standaard te bereiken. Daarnaast licht hij de procedure ‘excellente

school’ en het traject ‘regelluwe school’ toe. Aan het einde van de

dag beschikken deelnemers over een verbeterplan voor hun eigen

school en zijn zij op de hoogte van belangrijke innovaties in het

onderwijs.

Doelgroep: schooldirecteuren po en hun ib’ers

Datum: 13 mei 2016

tweedaagse training

Stimulerend beoordelen,
het gesprek

De vaardigheden en sturing in beoordelingsgesprekken staan cen-

traal, zoals structuur, objectiviteit, het geven van gevoelsreflecties

om openheid te stimuleren, het achterhalen van drives van mede-

werkers en het leren geven en ontvangen van feedback. Ook is er

aandacht voor het combineren van gesprekken. Tijdens de training

wordt gewerkt met praktijkcasussen, een acteur en videoregistratie.

Doelgroep: iedereen binnen de organisatie die beoordelingsge-

sprekken voert (po, vo, mbo).

Data: 14 en 15 april 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Regie

en strategie’

tweedaagse training

Begroten, budgetteren en
bezuinigen (basis of verdieping)

In de basistraining leert u over het opstellen en actualiseren van

een (meerjaren)begroting en investeringsplannen op het gebied

van ict, meubilair en het onderwijsleerpakket. Aan de orde komen

ook de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de

handvatten voor de budgettering.

In de verdiepingstraining leert u hoe u financiële middelen inzet

om de (onderwijskundige) doelen te bereiken en hoe u daarop kunt

sturen. Verder gaat de training in op het sturen op personele midde-

len, onderhandelen, leerlingenprognoses, formatieprognoses en de

gevolgen van investeringen. Na afloop bent u in staat om een jaar-

rekening te interpreteren, een meerjarenbegroting op te stellen en

consequenties van organisatiebeslissingen financieel te vertalen.

Doelgroep (basis): (aankomend) schoolleiders, ook eenpitters po

en vo

Doelgroep (verdieping): algemene directie en locatiedirectie met

budgetverantwoordelijkheid po en vo

Data: 15 april 2016 (basis), 21 en 22 april 2016 (verdieping)

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

‘ i k  k a n  d e  c i j f e r s  n u  b e t e r
b e o o r d e l e n  e n  b e ï n v lo e d e n ’

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur Integraal
KindCentrum (IKC)

Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het	sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

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

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

keling en/of aansturing van een IKC en kunnen een integraal curricu-

lum ontwerpen. In samenwerking met S3.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs-

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdatum: 22 september 2016 (intakegesprekken 1 en 8 juli)

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

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

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

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

kwaliteitsontwikkeling’)

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

Foto’s: Hans Roggen
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eendaagse training

Effectief en efficiënt vergaderen
Vaak zijn vergaderdeelnemers te veel of te lang aan het woord.

Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet.

Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergader-

stijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. Ook oefenen we

ter plekke het vergaderen met enkele lastige situaties.

Doelgroep: voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer

willen halen uit hun vergaderingen (po, vo, mbo).

Datum: 20 april 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

tweedaagse training

Diferenci, de wereld van
verschillen (basis)

Diferenci is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics,

over fundamentele verschillen tussen mensen. Die verschillen

manifesteren zich in de manier waarop we denken, leren,

communiceren, omgaan met conflicten, leidinggeven, enzovoort.

Inzicht in onderliggende patronen maakt het mogelijk om

ongewenste patronen te beïnvloeden, zowel individueel als op

teamniveau. Gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen

en andermans functioneren en communiceren. In samenwerking

met Janssen Training & Advies.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Data: 23 en 24 mei 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’

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

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen

in een organisatie die voortdurend verandert. Deelnemers leren

in een community of practice te handelen en met een herkenbare

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

toezicht en de medezeggenschap. Ook leren ze te dealen met

ogenschijnlijke tegenstellingen, verantwoord risico’s te nemen en

te reflecteren op hun eigen handelen. Een strategisch vraagstuk uit

de eigen organisatie staat centraal.

Doelgroep: bestuurlijk leidinggevenden (eindverantwoordelijken)

van een onderwijsorganisatie

Startdatum: 15 september 2016

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

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

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

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

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 7 oktober 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Startdatum: 7 oktober 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/bildung
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leergang professioneel bestuurder

‘Je komt tot dieper denken’
“Ik gun iedereen deze ervaring”, zegt een oud-deelnemer
over de leergang Professioneel bestuurder van het AVS
Centrum Educatief Leiderschap. De ontmoeting met andere
bestuurders in een inspirerende leeromgeving scoort hoog.
“Sparren met elkaar is waardevol. Dat doe je niet op dit
niveau in je dagelijkse professionele werk.” Een ander
noemt de inspirerende inleiders en boeiende literatuur.
“Ik ben me veel meer bewust geworden van mijn rol en hoe
ik over kom op anderen.” tekst irene hemels

“Weer eens diep nadenken over je eigen onderwijs en daarover

praten met anderen. In mijn eindopdracht van de leergang heb ik

onze onderwijsvisie tegen het licht gehouden. Dan moet ik consta

teren dat ik er de laatste jaren niet zo scherp naar heb gekeken.

Die verdieping en de gezamenlijke herkenning brengen je zoveel

verder.” Aan het woord is Henk Brink, voorzitter College van Bestuur

bij Chrono in Hardenberg. Hij was in 2015 een van de deelnemers

aan de leergang. “Je komt tot dieper denken”, zegt hij onom

wonden. “Je leest weer eens heel veel boeken over het onderwijs

waarover je met de auteur, of een andere deskundige, en mede

bestuurders in gesprek gaat.”

Policy governance Meer inzicht in de rol en positie van

bestuurders ten opzichte van die van toezichthouders was voor

Brink een belangrijke motivatie om deel te nemen. “Ik wilde beter

kijken naar de verhouding tussen College van Bestuur en Raad van

Toezicht. Onze bestuurdersrol is van vrij recente datum en is duide

lijk anders dan die van toezichthouder. Als het gaat om policy gover

nance hebben wij nog wel een slag te maken. Wat zijn de kaders

waarbinnen we toezicht houden? Hoe is onze rolopvatting? Wat

mag je van elkaar verwachten? Daarover ben ik nu doelgerichter in

gesprek met mijn toezichthouders.”

Ook mededeelnemer Anneke de Jong, directeurbestuurder bij de

scholenstichting Pastoor Ariëns in Maarssen, wilde meer inzicht

in de rol van haarzelf als bestuurder. “Ik had de behoefte om me

verder te ontwikkelen. Wij zijn binnen onze stichting op zoek naar

de ideale scheiding tussen bestuur en toezicht en deze leergang

heeft ons daarbij heel veel inzichten verschaft. We zijn tot duidelijke

rollen en taken gekomen. Ik zeg bewust ‘we’ omdat ik veel met mijn

toezichthoudend bestuur heb gedeeld tijdens de leergang en dat

werkte erg prettig.” De Jong spreekt over een mooie ontdekkings

tocht. “Je wilt niet op elkaars stoelen zitten en elkaar toch scherp

houden. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik heel uitvoerend ben, terwijl

ik een meer richtinggevende rol wil vervullen.”

Praktisch handelen De kunst is om de nieuw verworven inzich

ten in te zetten in de professionele praktijk. De Jong: “De leergang

heeft eraan bijgedragen dat wij ons strategisch beleidsplan op een

andere manier zijn gaan maken. Het vorige kwam door directeuren

onder aansturing van mij tot stand. Ditmaal heeft iedereen in de

organisatie invloed op het proces gehad. Als je iedereen meeneemt,

voelt men zich ook meer betrokken bij de stip op de horizon.”

Brink: “Vanuit de kennis en verdieping die ik heb opgedaan kan

ik allerlei zaken nu beter duiden. Van onderhandelen, persoonlijk

leiderschap tot organisatiemodellen. Dat beïnvloedt je in de manier

waarop je optreedt in je werk. Ik ben me meer bewust van mijn rol,

hoe ik mij gedraag en hoe ik op anderen over kom. Het heeft mijn

enthousiasme in mijn werk vergroot.”

Andere bestuurders Naast de ‘mooie inhoudelijke mix van

theorie en praktijk’ was de ontmoeting met andere bestuurders

waardevol. Brink: “Gedurende het jaar zijn we een hechte groep

geworden. Hartverwarmend. Zoveel als we hebben gedeeld met

elkaar.” Nu de leergang is afgesloten, is afgesproken om tweemaal

per jaar zelf – met hulp van AVS – tweedaagse bijeenkomsten te

organiseren. “Volgens dezelfde formule als de leergang. Om ons te

verdiepen op tal van onderwerpen. Daar willen we graag een tijdje

mee doorgaan.” _

Doelgroep: (directeur) bestuurders po

Startdata: 15 en 16 september 2016

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

Uitreiking certificaat leergang Professioneel bestuurder

‘ w i j  z i j n  b i n n e n  o n z e  s t i c h t i n g
o p  z o e k  n a a r  d e  i d e a l e  s c h e i d i n g
t u s s e n  b e s t u u r  e n  t o e z i c h t  e n  d e z e
l e e r g a n g  h e e f t  o n s  d a a r b i j  h e e l
v e e l  i n z i c h t e n  v e r s c h a f t ’
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Beweging centraal
In het eindadvies Onderwijs2032 wordt het belang van beweging
binnen het onderwijs benadrukt. Pim Lage Venterink, Accountma-
nager Spelen bij BTL Realisatie:“Op dit moment wordt bewegings-
onderwijs vaak ingevuld door twee uur per week te bewegen in
een dichtbij gelegen sporthal. Samen met basisschool Binckhorst
- St. Jan  in Laren laten wij zien dat het anders kan.” Beweging staat
daarom centraal binnen het nieuwe ontwerp van het schoolplein.
De basis van het plein en de beleving is het multifunctionele veld
waarop kinderen kunnen voetballen, handballen, basketballen en
volleyballen. Hierdoor worden leerlingen niet alleen tijdens de aan-
gewezen bewegingsuren gestimuleerd, maar worden zij continu
uitgedaagd om te bewegen.

Spelen met de buren
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen
een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.
“Om alle behoeften bij zowel jonge als oudere kinderen zo goed
mogelijk te faciliteren, is het belangrijk om hier in het ontwerp
al sturing aan te geven”, zegt Willem Wijnen, Projectleider sr. bij
BTL Advies.“Zo geef je leerlingen de ruimte om zich spelenderwijs
en op hun eigen niveau te ontwikkelen. Je benut daarmee zowel
vanuit de school als vanuit de gemeente  de aanwezige speelwaar-
den op en rondom een schoolplein. Spelen kun je namelijk overal:
in het plantsoen, op het trottoir, de parkeerplaats, de route van en
naar school, het pleintje en ga zo maar door. Kinderen zien overal
speelkansen.

Dit geldt ook voor scholen, maatschappelijke voorzieningen en/
of kinderopvang onderling. Als twee scholen een aangrenzend
schoolplein hebben wordt dit nu vaak nog gescheiden door een
hek.  Door deze hokjes (vaak gestoeld op het scheiden van leeftijds-
groepen) benut je niet de volledige waarde van het schoolplein
en staan er wellicht op beide schoolpleinen dezelfde elementen.
Door als school verder te kijken dan je eigen ‘straatje’ en een hek
te vervangen door een centrale ontmoetingsplaats benut je de
volledige ruimte van twee scholen. Hiermee kan de diversiteit van
de spelelementen worden verhoogd en kunnen kinderen samen
optrekken en van elkaar leren, zoals dit al vaak gemeengoed is bij
diverse onderwijsconcepten binnen de schoolmuren.

Multifunctioneel gebruik
De kracht van een goed ingericht schoolplein zit volgens BTL dan
ook in het feit, dat je zowel op je eigen schoolplein voldoende
uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden biedt, maar daarnaast
kijkt naar slim gebruik van je vierkante  meters. Dit doe je door
zones voor leeftijdsgroepen in elkaar over te laten lopen, spel- en
sportmogelijkheden te combineren en je directe omgeving te be-
nutten (bijvoorbeeld door de ‘Kiss & Ride’-zone voor je school ook
als atletiekbaan in te richten, waardoor deze tijdens schooluren als
sport- en spelzone gebruikt kan worden).  Kortom, maatwerk in het
benutten van kansen en mogelijkheden!

www.btl.nl

Groener
leven

Samen aan de basis van
een multifunctioneel
schoolplein
Waar speelplaatsen vijftig jaar geleden
overwegend grijs waren, winnen groene
schoolpleinen langzaam maar zeker terrein.
Volgens Pim Lage Venterink en Willem Wijnen
van BTL wordt er echter nog te vaak binnen
de grenzen van de eigen school gedacht en
blijven kansen onbenut: door een schoolplein
multifunctioneel en open in te richten, fungeren
schoolpleinen als sociale ontmoetingsplaatsen
in de wijk. Zo kun je als school gebruikmaken van
bestaande kansen in de directe omgeving om
deze te benutten in je spel- en sportaanbod.
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Beweging centraal
In het eindadvies Onderwijs2032 wordt het belang van beweging
binnen het onderwijs benadrukt. Pim Lage Venterink, Accountma-
nager Spelen bij BTL Realisatie:“Op dit moment wordt bewegings-
onderwijs vaak ingevuld door twee uur per week te bewegen in
een dichtbij gelegen sporthal. Samen met basisschool Binckhorst
- St. Jan  in Laren laten wij zien dat het anders kan.” Beweging staat
daarom centraal binnen het nieuwe ontwerp van het schoolplein.
De basis van het plein en de beleving is het multifunctionele veld
waarop kinderen kunnen voetballen, handballen, basketballen en
volleyballen. Hierdoor worden leerlingen niet alleen tijdens de aan-
gewezen bewegingsuren gestimuleerd, maar worden zij continu
uitgedaagd om te bewegen.

Spelen met de buren
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen
een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.
“Om alle behoeften bij zowel jonge als oudere kinderen zo goed
mogelijk te faciliteren, is het belangrijk om hier in het ontwerp
al sturing aan te geven”, zegt Willem Wijnen, Projectleider sr. bij
BTL Advies.“Zo geef je leerlingen de ruimte om zich spelenderwijs
en op hun eigen niveau te ontwikkelen. Je benut daarmee zowel
vanuit de school als vanuit de gemeente  de aanwezige speelwaar-
den op en rondom een schoolplein. Spelen kun je namelijk overal:
in het plantsoen, op het trottoir, de parkeerplaats, de route van en
naar school, het pleintje en ga zo maar door. Kinderen zien overal
speelkansen.

Dit geldt ook voor scholen, maatschappelijke voorzieningen en/
of kinderopvang onderling. Als twee scholen een aangrenzend
schoolplein hebben wordt dit nu vaak nog gescheiden door een
hek.  Door deze hokjes (vaak gestoeld op het scheiden van leeftijds-
groepen) benut je niet de volledige waarde van het schoolplein
en staan er wellicht op beide schoolpleinen dezelfde elementen.
Door als school verder te kijken dan je eigen ‘straatje’ en een hek
te vervangen door een centrale ontmoetingsplaats benut je de
volledige ruimte van twee scholen. Hiermee kan de diversiteit van
de spelelementen worden verhoogd en kunnen kinderen samen
optrekken en van elkaar leren, zoals dit al vaak gemeengoed is bij
diverse onderwijsconcepten binnen de schoolmuren.

Multifunctioneel gebruik
De kracht van een goed ingericht schoolplein zit volgens BTL dan
ook in het feit, dat je zowel op je eigen schoolplein voldoende
uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden biedt, maar daarnaast
kijkt naar slim gebruik van je vierkante  meters. Dit doe je door
zones voor leeftijdsgroepen in elkaar over te laten lopen, spel- en
sportmogelijkheden te combineren en je directe omgeving te be-
nutten (bijvoorbeeld door de ‘Kiss & Ride’-zone voor je school ook
als atletiekbaan in te richten, waardoor deze tijdens schooluren als
sport- en spelzone gebruikt kan worden).  Kortom, maatwerk in het
benutten van kansen en mogelijkheden!

www.btl.nl

Groener
leven

Samen aan de basis van
een multifunctioneel
schoolplein
Waar speelplaatsen vijftig jaar geleden
overwegend grijs waren, winnen groene
schoolpleinen langzaam maar zeker terrein.
Volgens Pim Lage Venterink en Willem Wijnen
van BTL wordt er echter nog te vaak binnen
de grenzen van de eigen school gedacht en
blijven kansen onbenut: door een schoolplein
multifunctioneel en open in te richten, fungeren
schoolpleinen als sociale ontmoetingsplaatsen
in de wijk. Zo kun je als school gebruikmaken van
bestaande kansen in de directe omgeving om
deze te benutten in je spel- en sportaanbod.
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voor: schoolleiders, bestuurders, leraren, leerlingen,

ouders po, vo, so

van: Inspectie van het Onderwijs

wanneer: 13 april

waar: De Fabrique, Utrecht

wat: onderwijsverslag en congres

De Staat van het Onderwijs
Over de ontwikkelingen in schooljaar 2014/2015. De	minister

en staatssecretaris van OCW ontvangen dit document uit han-

den van inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Ook nemen

zij De Staat van de Leerling, De Staat van de Leraar en – voor

het eerst – De Staat van de Schoolleider in ontvangst. Meer

dan 500 AVS-leden zijn daarvoor onder andere bevraagd.

De belangrijkste knelpunten en oplossingen uit de vier ‘Staten’

staan centraal. Aanmelden: https://hoezo.congrezzo.nl/

inspectie-van-onderwijs/deelnemer

voor: schoolleiders po en vo

van: uitgeverij Pica

wat: gratis e-book

Onderwijsheid
Negen schoolleiders vertellen over (nood)situaties waarin zij

onverwacht cruciale en beslissende keuzes moesten maken.

Zelfdoding, geweld, brand, pornografisch materiaal vroegen om

direct handelen. Het schoolklimaat kan bepalend zijn voor de

keuzes die gemaakt wordt. Downloaden: www.uitgeverijpica.nl/

artikelen/403-onderwijsheid-gratis-e-book

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: onderwijs

van: TEDxAmsterdamEducation

wanneer: 20 april

waar: Theater Amsterdam

wat: TED Talks over onderwijs

TEDx – Born to learn
Met sprekers die benadrukken dat het tijd is om het begrip

‘leren’ te herdefiniëren. Bestaat het onderwijs nog over tien

jaar? Gaan kinderen dan nog naar school? Wat leren ze dan?

Leren doe je je leven lang en vindt niet langer alleen binnen de

muren van een school plaats. Persoonlijke ontwikkeling is anno

2016 belangrijker dan ooit. Het publiek wordt meegenomen

op reis om te laten zien hoe leren anders kan zijn, zowel qua

inhoud, vorm, tijd als plaats. Ook te volgen via een live stream.

www.tedxamsterdamed.nl

voor: leraren po en vo

van: LerarenOntwikkelFonds (LOF) Onderwijscoöperatie

wanneer: tot 9 mei

wat: wedstrijd en subsidie

Ideeën voor beter onderwijs
Leraren met goede ideeën voor onderwijsverbeteringen, samen-

werkingsprojecten, die willen delen, netwerken en hun ideeën

met andere leraren verder willen ontwikkelen en realiseren,

kunnen hun idee tot 9 mei 2016 insturen. Daarmee maken zij

kans op de uitwerking van hun initiatief voor beter onderwijs

met subsidie van het LOF. Voor een goed idee is max 75.000 euro

beschikbaar, plus coaching, samenwerking en ondersteuning van

collega’s. www.lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

voor: (basis)onderwijs

van: Gezonde Schoolpleinen-programma

wanneer: 12 april

waar: landelijk

wat: evenement

Buitenlesdag
Scholen worden gestimuleerd zoveel mogelijk buiten les te

geven. Groep 4 van de Piramide in Utrecht krijgt de hele dag

buiten les op hun Gezonde Schoolplein. Leerlingen bedachten

zelf onder andere een natuurdansles, waarbij bewegen, taal

en natuuronderwijs gecombineerd worden. DUO presenteert

recent onderzoek naar de behoefte om buiten les te krijgen/

geven. Meedoen? Geef minimaal één les buiten op deze dag.

Tips, inspiratie en kant-en-klare buitenlessen opvragen kan via

schoolpleinen@gezondeschool.nl

42

929097-02_042_04-Mar-16_11:41:24_walter



voor: po en vo

van: WizeNoze

wat: leeftijdsgebonden zoekmachine

Jouwzoekmachine.nl
Biedt kinderen (6-15 jaar) leeftijdsspecifieke informatie aan.

Het is naar eigen zeggen de eerste zoekmachine ter wereld

die rekening houdt met het leesniveau van de gebruiker.

Resultaat van jarenlang academisch onderzoek op het gebied

van child-computer interaction en information retrieval.

www.jouwzoekmachine.nl

voor: begeleiders in het onderwijs

van: Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs

(LBBO)

wanneer: 5 april

waar: Beatrix theater, Utrecht

wat: beurs

Beter begeleiden
Met topsprekers als Pasi Sahlberg, Bram Orobio de Castro,

Marcel van Herpen en Peter Heerschop. Meer dan zestig

standhouders presenteren hun nieuwste producten en

diensten, gericht op begeleiding in onderwijs. Bij de meeting

points kunnen deelnemers collega-begeleiders ontmoeten.

www.beterbegeleiden.nl

voor: schoolleiders po

van: Schoolleidersregister PO

wanneer: 15 april

waar: Jaarbeurs MeetUp, Utrecht

wat: gratis bijeenkomst

Schoolleidersregister On Tour
Ga in gesprek met aanbieders van opleidingen, EVC-procedures,

assessments, interactieve portfolio’s en IDW-trajecten tijdens

workshops. Het Schoolleidersregister PO is aanwezig om alle

vragen te beantwoorden over basisregistratie en herregistratie,

over formeel leren en informeel leren en alles wat daarbij hoort.

www.schoolleidersregisterpo.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en

Onderwijscoöperatie

wat: online loket

Kennisrotonde
Voor vragen over de onderwijspraktijk die gebaat zijn bij een

wetenschappelijk antwoord. De medewerkers van het loket

zijn onder andere afkomstig van het Regieorgaan Onderwijs-

onderzoek (NRO) en beantwoorden vragen uit en over het

onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Zo ontstaat

een actuele online kennisbank. www.kennisrotonde.nl

voor: leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders po en vo

van: Onderwijs Maak je Samen

wat: spel

Onderwijs in de 21e eeuw
Via stellingen, verdiepende opdrachten en diverse werk-

vormen ga je met elkaar in gesprek over hoe het onderwijs

er in de 21e eeuw uit moet zien. Met vaardigheden als

zelfregulering en ict-geletterdheid. Leraren en schoolleiders

kunnen de discussies oplossingsgericht en creatief omzet-

ten in acties. Op basis hiervan hebben veel scholen hun

visie of beleidsplannen verder vorm en inhoud gegeven.

www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento/o21-spel.html

voor: po, vo en mbo

van: Stichting Safe School en Marieke Dijkers

wat: boek en schoolprogramma

What’s Appening?
Daagt leerlingen uit om naar hun eigen online gedrag te

kijken en maakt onderwerpen als digitaal pesten en sociale

mediagebruik bespreekbaar. Het bestaat uit diverse onder-

delen, die los van elkaar of samen ingezet kunnen worden.

Zoals een jeugdboek, lesmateriaal en een 1-daags school-

programma met een voorstelling, groepsgesprek, workshops

en feestelijke afsluiting over de opbrengsten. Meer informatie:

www.stichtingsafeschool.nl en www.mariekedijkers.com
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Kijk voor meer inspirerende innovaties op
www.pilotpen.nl | info@pilotpen.nl

Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, ook op school. Dat komt
mede doordat wij de markt steeds weer verrassen met inspirerende
innovaties. Zo introduceerden we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen
en een extra milieuvriendelijke productlijn.

DE UITGUMBARE FRIXION
De slimme Pilot FriXion is voorzien van een warmtegevoelige inkt
die verdwijnt als er met het kunststof uiteinde van de pen overheen
wordt gewreven. Op dezelfde plek kan vervolgens direct weer worden
geschreven: write, delete, repeat.

BEGREEN
Pure duurzaamheid onder de noemer Begreen biedt Pilot een compleet
assortiment dat is gemaakt van grotendeels gerecycled materiaal. Begreen
werd direct bij de introductie bekroond met de Europese Milieuprijs.

GEEN SCHOOL
ZONDER PILOT

– Advertentie –
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boekbespreking

Neurowetenschappers Jurjen van der Helden en Harold Bekkering beschrijven

in ‘De lerende mens’ op toegankelijke en vaak vermakelijke wijze belangrijke

wetenschappelijke inzichten over mensen die iets (willen) leren. Hoe komt

een mens tot leren? Wat gebeurt er in onze hersenen – en waar? Waar kunnen

we op sturen als we iemand iets willen (aan)leren? tekst tom roetert, avs

‘Lerende mensen’ tref je vaak in het onder-

wijs; als leraar of leerling en niet te vergeten

de schoolleider. De schrijvers hebben zich

dit goed gerealiseerd en elk hoofdstuk

wordt dan ook afgesloten met een samen-

vattend deel ‘Lessen voor het onderwijs’.

Dit maakt het boek voor onderwijsprofes-

sionals interessant en prettig om te lezen.

Met duidelijke hoofdstukken als Hoe leert

de mens, Leren in de sociale omgeving,

Van getallen tot wiskunde en Van woord

tot taal behandelen ze de kernthema’s

van onderwijs. De auteurs geven in ieder

hoofdstuk een weerslag van de wetenschap-

pelijke stand van zaken op het gebied van

bijvoorbeeld belonen en straffen, leren

van je fouten of leren van een voorbeeld.

Met (soms bekende) voorbeelden uit de

geschiedenis van de wetenschap illustreren

ze hun nieuwe inzichten. Het zijn voor een

onderwijsprofessional regelmatig zeer

vertrouwde onderwerpen die weer eens in

een ander perspectief worden geplaatst.

Zoals leren in een sociale omgeving. En

toch is het goed om er weer kennis van te

nemen hoe belangrijk en vormend dat is

voor een leerling. Met mooie, duidelijke en

de lerende mens
soms schokkende voorbeelden (Bobo doll

experiment) laten de schrijvers zien hoe je

leert door te:

• imiteren (soms extreem nadoen)

• leren van anderen (die het uitleggen of

voordoen)

• leren van eigen fouten

• leren van fouten van anderen (zien en

invoelen van andermans fouten)

In de voorbeelden die het geheel verdui-

delijken zie je telkens direct de verbinding

met de onderwijspraktijk. Ook het hoofd-

stuk over belonen en straffen is in dat

opzicht zeer lezenswaardig. Het laat tref-

fend zien dat goed bedoeld maar verkeerd

belonen van leerlingen of werknemers,

demotiverend werkt en dat bepaalde vor-

men van straffen (loss aversion principle,

afkeer van verlies) zeer effectief kunnen

zijn. In Amerika werd bijvoorbeeld een

experiment uitgevoerd waarbij leraren aan

het begin van een schooljaar een bedrag

kregen dat deels of helemaal moest worden

teruggegeven als aan het einde van het

schooljaar de prestaties van de leerlingen

achterbleven. De leerlingen van deze lera-

ren presteerden veel beter dan leerlingen

van leraren die pas aan het eind van het

schooljaar beloond zouden worden op pre-

cies dezelfde criteria. Aversie tegen verlies

(van beloning, rechten, et cetera) kan dus

heel motiverend werken. Dit principe blijkt

ook bij individuele leerlingen zo uit pakken.

Een interessant gegeven, dat tot nadenken

aanzet.

Het boek biedt zoals gezegd veel leuke en

interessante zaken die goed zijn om (weer)

te lezen als onderwijsprofessional. Nog

eentje ter afsluiting: “Hoe belangrijk is het

voor een leraar om het goede voorbeeld te

zijn? Een leraar die veel vakinhoudelijke

kennis laat zien kan als voorbeeld dienen.

Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van

de leraar zelfs twintig jaar later nog effect

heeft op het inkomen van zijn of haar leer-

lingen.” Kopen, lezen en laten lezen. _

De lerende mens, Jurjen van der Helden en Harold Bekkering,

uitgeverij Boom, 2015, Amsterdam, ISBN 978 90 8953 649 5

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

m e t  m o o i e ,  d u i d e l i j k e
e n  s o m s  s c h o k k e n d e
vo o r b e e l d e n  l at e n
d e s c h r i j v e r s  z i e n
h o e  j e  l e e r t

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

Kijk voor meer inspirerende innovaties op
www.pilotpen.nl | info@pilotpen.nl

Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, ook op school. Dat komt
mede doordat wij de markt steeds weer verrassen met inspirerende
innovaties. Zo introduceerden we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen
en een extra milieuvriendelijke productlijn.

DE UITGUMBARE FRIXION
De slimme Pilot FriXion is voorzien van een warmtegevoelige inkt
die verdwijnt als er met het kunststof uiteinde van de pen overheen
wordt gewreven. Op dezelfde plek kan vervolgens direct weer worden
geschreven: write, delete, repeat.

BEGREEN
Pure duurzaamheid onder de noemer Begreen biedt Pilot een compleet
assortiment dat is gemaakt van grotendeels gerecycled materiaal. Begreen
werd direct bij de introductie bekroond met de Europese Milieuprijs.

GEEN SCHOOL
ZONDER PILOT

– Advertentie –
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Aansluiting PO-VO kijkt naar het complete kind
Met Aansluiting brengen we het complete kind in beeld en geven we

het schooladvies een stevige onderbouwing. Vaak wordt alleen gekeken

naar wat een kind al heeft geleerd. Naast deze cognitieve vaardigheden

als taal en rekenen zijn er echter ook andere factoren die een belangrijke

rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Denk daarbij aan hun aanleg

(capaciteiten), persoonlijkheid, houding en gedrag, en ook interesses. Ook

factoren die meer betrekking hebben op de schoolsituatie zoals contact met

leeftijdgenoten, interesse in school en betrokkenheid van ouders dragen

bij aan schoolsucces. Al deze factoren worden gemeten met Aansluiting

PO-VO van AMN. De resultaten worden, samen met de scores op rekenen,

begrijpend lezen en taalvaardigheid, verwerkt in een samenhangend

en onderbouwd advies. Dit advies ondersteunt de leerkracht om het

schooladvies te bepalen en om de emotie uit een oudergesprek te halen.

Oordeel ouders en leerkrachten weegt mee
In Aansluiting stellen we vragen aan de leerling, maar ook de ouders en

de leerkracht geven hun mening over het gedrag en de houding van de

leerling. In deze vragenlijst staan bijvoorbeeld vragen over de betrokkenheid

vanuit huis. Spelen er veel vriendjes of juist niet? Helpen de ouders met

huiswerk? Vraagt het kind om hulp? Deze extra informatie kan voor

leerkrachten bevestigend zijn, of bij verschil van mening, juist input voor een

gesprek zijn. Hiermee kan de leerkracht de ouders goed laten zien wat de

mogelijkheden van hun kind zijn en objectief verantwoorden waarom een

bepaald advies gegeven is. 

Het is belangrijk om deze resultaten ook met de leerlingen te delen. Zo zien

ze wat hun sterke punten en hun ontwikkelpunten zijn, en kunnen ze zelf

meedenken over wat ze willen leren.

Hoe kinderen zich ontwikkelen, in welke richting en op welk niveau, hangt volgens

wetenschappelijk onderzoek meer af van hun intelligentie en motivatie, dan van wat een

kind geleerd heeft in een bepaalde periode. Gelukkig kijkt AMN niet alleen naar cognitieve

vaardigheden. Een gesprek met John Mulder van AMN.

Klaar voor de 21ste eeuw
Banen veranderen, sommige verdwijnen door robots. De samenleving

verandert door voortschrijdende technieken. In de toekomst zal een

steeds groter beroep gedaan worden op vaardigheden als communiceren,

samenwerken en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het

onderwijs zal zich daarop op moeten aanpassen. Aansluiting is klaar voor

die toekomst. Aansluiting kijkt naar het totale beeld, ook de 21st century

skills worden in beeld gebracht.

Wat kost Aansluiting?
Aansluiting PO-VO is gratis. Hoe dat kan? AMN ontwikkelt naast

Aansluiting een alternatieve eindtoets. Wanneer deze is toegelaten door de

staatssecretaris kunnen alle scholen die de eindtoets van AMN gebruiken,

ook Aansluiting geheel gratis afnemen.

Het is duidelijk wat de meerwaarde van Aansluiting
is, maar waarom worden scholen gevraagd om mee te
doen aan de pilot voor de Eindtoets?
We willen heel graag de Eindtoets kunnen aanbieden met Aansluiting als

gratis advies. Zijn scholen het met onze visie eens, dan vragen we hen ons

te steunen door mee te doen.

Daarom hebben we de volgende aanbieding: tussen 1 maart en 1 juni loopt

een pilot voor de Eindtoets. We bieden scholen de gelegenheid om mee te

doen, waarmee ze automatisch 3 jaar gratis Aansluiting krijgen. Op onze

website staat de informatie voor de pilot.

Uw schooladvies
onderbouwd!

Aansluiting
PO-VO

AMN_advAansluiting0216_A4.indd  1 25-02-16   21:29
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

Handig!
• Altijd dichtbij de natuur
• Altijd als enige in een verblijf
• Veel speelmogelijkheden

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

maaltijden p.p.p.d. rekening
houdend met dieet- en eetwensen

42 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl

NIEUW:
safarikampen
in Blaricum en

Vierhouten!
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MET SUBSIDIE STARTEN? kanjertraining.nl/actie

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

kanjertraining.nl
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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Bitumineuze en kunststof daken
l

15 jaar verzekerde dakgarantie
l

Interlight polycarbonaat lichtstraten
l

Veiligheid op daken

Bitumineuze en kunststof daken
l

15 jaar verzekerde dakgarantie
l

Interlight polycarbonaat lichtstraten
l

Veiligheid op daken

Sedum groen daken, 
zonne-energIe SyStemen

marconiweg 5, 4207 HH gorinchem
Steenhouwer 21b, 9502 eV Stadskanaal
tel. (0183) 62 10 00, tel. (0599) 41 30 19

email mail@intercoating.nl
www.intercoating.nl
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Aansluiting PO-VO kijkt naar het complete kind
Met Aansluiting brengen we het complete kind in beeld en geven we

het schooladvies een stevige onderbouwing. Vaak wordt alleen gekeken

naar wat een kind al heeft geleerd. Naast deze cognitieve vaardigheden

als taal en rekenen zijn er echter ook andere factoren die een belangrijke

rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Denk daarbij aan hun aanleg

(capaciteiten), persoonlijkheid, houding en gedrag, en ook interesses. Ook

factoren die meer betrekking hebben op de schoolsituatie zoals contact met

leeftijdgenoten, interesse in school en betrokkenheid van ouders dragen

bij aan schoolsucces. Al deze factoren worden gemeten met Aansluiting

PO-VO van AMN. De resultaten worden, samen met de scores op rekenen,

begrijpend lezen en taalvaardigheid, verwerkt in een samenhangend

en onderbouwd advies. Dit advies ondersteunt de leerkracht om het

schooladvies te bepalen en om de emotie uit een oudergesprek te halen.

Oordeel ouders en leerkrachten weegt mee
In Aansluiting stellen we vragen aan de leerling, maar ook de ouders en

de leerkracht geven hun mening over het gedrag en de houding van de

leerling. In deze vragenlijst staan bijvoorbeeld vragen over de betrokkenheid

vanuit huis. Spelen er veel vriendjes of juist niet? Helpen de ouders met

huiswerk? Vraagt het kind om hulp? Deze extra informatie kan voor

leerkrachten bevestigend zijn, of bij verschil van mening, juist input voor een

gesprek zijn. Hiermee kan de leerkracht de ouders goed laten zien wat de

mogelijkheden van hun kind zijn en objectief verantwoorden waarom een

bepaald advies gegeven is. 

Het is belangrijk om deze resultaten ook met de leerlingen te delen. Zo zien

ze wat hun sterke punten en hun ontwikkelpunten zijn, en kunnen ze zelf

meedenken over wat ze willen leren.

Hoe kinderen zich ontwikkelen, in welke richting en op welk niveau, hangt volgens

wetenschappelijk onderzoek meer af van hun intelligentie en motivatie, dan van wat een

kind geleerd heeft in een bepaalde periode. Gelukkig kijkt AMN niet alleen naar cognitieve

vaardigheden. Een gesprek met John Mulder van AMN.

Klaar voor de 21ste eeuw
Banen veranderen, sommige verdwijnen door robots. De samenleving

verandert door voortschrijdende technieken. In de toekomst zal een

steeds groter beroep gedaan worden op vaardigheden als communiceren,

samenwerken en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het

onderwijs zal zich daarop op moeten aanpassen. Aansluiting is klaar voor

die toekomst. Aansluiting kijkt naar het totale beeld, ook de 21st century

skills worden in beeld gebracht.

Wat kost Aansluiting?
Aansluiting PO-VO is gratis. Hoe dat kan? AMN ontwikkelt naast

Aansluiting een alternatieve eindtoets. Wanneer deze is toegelaten door de

staatssecretaris kunnen alle scholen die de eindtoets van AMN gebruiken,

ook Aansluiting geheel gratis afnemen.

Het is duidelijk wat de meerwaarde van Aansluiting
is, maar waarom worden scholen gevraagd om mee te
doen aan de pilot voor de Eindtoets?
We willen heel graag de Eindtoets kunnen aanbieden met Aansluiting als

gratis advies. Zijn scholen het met onze visie eens, dan vragen we hen ons

te steunen door mee te doen.

Daarom hebben we de volgende aanbieding: tussen 1 maart en 1 juni loopt

een pilot voor de Eindtoets. We bieden scholen de gelegenheid om mee te

doen, waarmee ze automatisch 3 jaar gratis Aansluiting krijgen. Op onze

website staat de informatie voor de pilot.

Uw schooladvies
onderbouwd!

Aansluiting
PO-VO

AMN_advAansluiting0216_A4.indd  1 25-02-16   21:29
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Ben jij onze nieuwe
directeur, schoolleider,
intern begeleider,
of leerkracht Topklas?

Wil jij het verschil maken in het onderwijs? Dat kan bij
WereldKidz, een organisatie met veel kansen om je te
ontwikkelen. Wij maken voor alle kinderen uitdagend
onderwijs mogelijk in Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.

Wil je:
• Excellent onderwijs 

mogelijk maken voor 
alle kinderen?

• Werken bij een innova-
tieve organisatie met 
veel ontwikkelmogelijk
heden?

Heb je:
• Inzicht in vraagstukken 

en uitdagingen in het 
onderwijs?

• De juiste opleidingen en
competenties die voor
de functie verwacht
mogen worden?

Kun je:
• Jouw specifieke kennis, 

ervaring en expertise 
inzetten voor ons onder-
wijs en

• Daardoor het verschil 
maken op de scholen 
van WereldKidz?

Ga dan naar
www.wereldkidz.nl
voor meer informatie en
reageer voor 28 maart.
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Fortgensschool

P C S V

In verband met het naderende pensioen van de huidige directeur zoeken we een

DIRECTEUR
(WTF 0,8)

FORTGENSSCHOOL
Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving waar je leert wie je bent, wat

je kunt en hoe je van betekenis kunt zijn voor een ander.

VOORSCHOTEN

We zoeken een bevlogen directeur die:
– De Protestants Christelijke beginselen onderschrijft
– ervaring heeft als directeur in het primair onderwijs
– bekend is met de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen
– op grond van gesignaleerde leer- of gedragsproblemen een

passende aanpak hanteert

We bieden:
– een positieve sfeer, die tastbaar is in omgang met en zorg voor

elkaar
– een school, die in beweging is en waar met plezier wordt

gewerkt
– een aanstelling in schaal DB (CAO-PO)

De school werkt met een intern zorgteam.

De profielschets voor deze functie is te vinden op:
www. fortgens.pcsv.nl

Onze school maakt deel uit van de PC Schoolvereniging Voor-
schoten. De vereniging is verantwoordelijk voor het onderwijs op
de drie PC scholen in Voorschoten.

Voor informatie kunt u bellen met de algemeen directeur van de
P.C.S.V.:
Iepko Weijdema
06-53278192

Geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:

Bestuur PCSV
t.a.v. Iepko Weijdema
Postbus 122
2250 AC Voorschoten

Of per mail:
ihweijdema@pcsv.nl

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 02-03-16   10:09

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

48

929097-02_048_04-Mar-16_11:41:44_walter



Uitgelicht
thema _ Stip op de horizon
Bereidt ‘Onderwijs2032’ leerlingen inderdaad goed voor

op hun toekomst? Maurice de Hond (iPadscholen),

onderzoeker Rob Gertsen, architect Thomas Bögl en

Presley Bergen (BON) geven hun visie. “We zijn vooral

bezig kinderen klaar te stomen als brave burgers.”

pagina 8

onderzoek _ Passend onderwijs vergt
gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is van groot belang voor de

kwaliteit van het ontwikkelingsperspectief – voorheen

behandelplan – van leerlingen. Toch geven schoolleiders

leraren niet altijd genoeg invloed op basis van hun

expertise, blijkt uit onderzoek. pagina 26

actueel

////
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Het Landelijk Expertisepunt Kindcentra
helpt u op weg naar een IKC. Het ondersteunt
bij o.a. visieontwikkeling, het inhoudelijk
curriculum, bedrijfsvoering, juridische
aspecten en huisvestingsvraagstukken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bezoek onze stand tijdens het AVS-congres
2016 (stand 11) of neem contact op via
info@expertisepuntkindcentra.nl.

www.expertisepuntkindcentra.nl

“Ik word gestimuleerd in het ondernemer-
schap en in het maken van mijn eigen keuzes.
De expert helpt me mijn eigenaarschap op
een goede manier waar te maken. Fijn om
af en toe in zo’n kundige spiegel te kunnen
kijken.”

Jos van Zutphen, directeur Speelleercentrum
De Wijde Wereld, Uden

Het IKC is de scHool
van de toekomst!
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“Moeilijke onderwerpen, zoals pesten en
seksuele diversiteit bespreekbaar maken.
Stichting School & Veiligheid heeft daar
handige instrumenten voor.”
Een schoolleider

Een ruzie wordt uitgevochten met een mes. Een leerling naakt op
social media. Opeens staat de pers op het schoolplein. Stichting

School & Veiligheid biedt u gratis deskundige ondersteuning bij

alle vragen over sociale veiligheid op school.
Onze speciale helpdesk is tijdens schooldagen bereikbaar van:

09.00 – 16.00 uur via tel: 030-285 66 16.

Of via helpdesk@schoolenveiligheid.nl

www.schoolenveiligheid.nl

 I

“Leerlingen maken afspraken over hun gedrag.
Zij komen met thema’s over veiligheid, die ik en
mijn collega’s in de lessen behandelen. Het spel
Gedragen Gedrag* helpt daar goed bij.”
Een docent

* Gedragen Gedrag is ontwikkeld
door Stichting School & Veiligheid
en te bestellen via de website.
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