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Uitgelicht
thema _ Studerende schoolleiders
Vanaf april 2017 is er een tegemoetkoming voor de

vervanging van directeuren in het primair onderwijs die

een masteropleiding gaan volgen. Schoolleiders en

-bestuurders zijn – uiteraard – blij met deze regeling,

maar er is ook nog koudwatervrees om de school even los

te laten. “Op directieniveau blijven er altijd dingen

liggen.” pagina 10

achtergrond _ Staat van de Schoolleider
De schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op

de kwaliteit van een school. In een dynamisch krachten-

veld waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen,

oefent hij zijn functie uit. En legt de lat hoog voor zichzelf.

Wat is de staat van de schoolleider anno 2017?

pagina 26

achtergrond _ Tijd voor maatwerk
De wet Onderwijstijd moet scholen in het voortgezet

onderwijs meer mogelijkheden geven voor maatwerk, zoals

eigen leerroutes, eerder examen doen, alleen onvoldoende

vakken herkansen. “Het gaat er nu niet meer om of alle

leerlingen die uren ook daadwerkelijk volgen.” Over de

mogelijkheden én belemmeringen in de praktijk.

pagina 30

thema _ ‘Het gaat om de houding van mensen’
De cao maakt tijd vrij voor duurzame inzetbaarheid.

Toch worden deze uren nog maar mondjesmaat ingevuld.

In Tilburg steken ze hier veel energie in. En in Leusden kan

ouder onderwijspersoneel kiezen voor minder werken mét

– grotendeels – behoud van het oorspronkelijke salaris en

andere secundaire arbeidsvoorwaarden. pagina 14
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Gedeelde
verantwoordelijkheid
In onderwijs worden diverse interpretaties en invullingen gegeven aan goed

werkgeverschap en zorg voor personeel. Schoolbesturen en schoolleiders

hebben een grote mate van autonomie om deze verantwoordelijkheid in te

vullen. Het gekozen en vastgestelde integrale personeelsbeleid geeft de kaders

aan. Er zijn verschillen in accenten. Soms is de insteek meer opbrengstgericht,

soms meer ontwikkelingsgericht. In een professionele cultuur kunnen zowel

werkgevers als werknemers hun rol nemen om te komen tot een goede invulling

van het werk en de weektaak. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zorg

voor personeel ligt bij de werkgever, maar zeker ook bij de personeelsleden zelf.

Aan de basis ligt als eerste de functieomschrijving, maar vervolgens ook de

verwachtingen die we van elkaar hebben. Na de invoering van de 40-urige

werkweek is op veel scholen het gesprek gevoerd over de invulling van de jaar-

en weektaak. Vaak bleek het een lastig gesprek om aan te geven wat nu precies

de kerntaken zijn en wat men er in de loop van de tijd of in de traditie van de

school bij is gaan doen. Vanuit een brede taakopvatting om dienstbaar te zijn aan

leerlingen, ouders en de schoolomgeving. Een ander onderwerp wat daarbij een

rol speelt is werkdruk. Ontstaat deze binnen de 40-urige werkweek, of wordt er

- al dan niet vrijwillig - vaak meer gewerkt dan gevraagd mag worden? Ontstaat

werkdruk binnen de kerntaken van het beroep, bijvoorbeeld door administratieve

verplichtingen, of ook door de veelheid van andere taken die een schoolteam op

haar bordje heeft genomen? Zelfs taken die leuk zijn en energie brengen, kosten

tijd. En tijd is beperkt.

Goed werkgeverschap vraagt om een professionele dialoog en het maken van

scherpe keuzes. Professionaliteit, belasting en belastbaarheid kunnen per

persoon verschillen, maar het is altijd belangrijk dat er balans is in het werk

dat verwacht mag worden en de facilitering die daarbij hoort. Wederzijdse

verwachtingen bespreken én wat er nodig is om goed te kunnen functioneren en

ontwikkelen is voorwaardelijk om invulling te geven aan zorg

voor personeel. Schoolleiders hebben een sleutelrol bij

de invulling hiervan. Voor hun personeel én voor henzelf.

Een uitdagende rol! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over

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

vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air mei 2017
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ac tueel

debat in tweede kamer

Politieke maatregelen tegen
werkdruk pas na formatie
Honderden	leerkrachten	vanuit	PO	in	Actie	stonden	op	10	mei	voor	de Tweede
Kamer	om	te	laten	zien	dat	de	werkdruk	in	het	po	echt	omlaag	moet.	Het	onder-
werp	stond	die	dag	centraal	in	een	debat. Veel	onderwijswoordvoerders	in	de
Kamer	vinden	het	ook	tijd	voor	actie,	maar	andere	fracties	en	staatssecretaris
Dekker	zeggen	dat	eerst	de	formatie	moet	worden	afgewacht.

AVSvoorzitter Petra van
Haren was voorafgaand aan
het debat te horen op BNR
Nieuwsradio over werkdruk
in onderwijs. “Leerkrachten
hebben een enorm verant
woordelijkheidsgevoel en
doen, naast hun 40urige
werkweek waarbinnen ze
kerntaken uitvoeren, ook
mee aan bijvoorbeeld klus
avonden en avondvierdaag
sen. Er is meer ondersteu
ning nodig op school, zoals
conciërges, want de werk
druk moet omlaag. En het
salaris omhoog.”

Niet één oplossing
Er is een stijging van het
aantal burnout klachten,
80 procent van de leraren
werkt over en er is sprake
van een hoog ziektever
zuim. Kamerlid Westerveld
(GroenLinks) geeft aan dat dit
schadelijk is voor de gezond
heid van leraren, maar ook
voor het onderwijs zelf. In
het debat werd ook gecon
stateerd dat de werkdruk
alleen in een samenhangend
pakket van maatregelen rond
onder andere klassengrootte,
lestijden, handen in de klas
en administratieve lasten
verlaagd kan worden. Er is

niet één oplossing. De politici
erkennen en herkennen dat
er problemen zijn, en dat er
geïnvesteerd moet worden.
De standpunten lopen uiteen
echter als het gaat om de
reden waarom leraren het
zo druk hebben. Veel onder
wijswoordvoerders wijzen op
grote klassen, leerlingen die
vanwege Passend onderwijs
meer aandacht nodig hebben
en het lerarentekort, maar
vooral op de papieren romp
slomp waarmee ze te maken
hebben. Door de administra
tieve lasten komen leraren
niet genoeg aan lesgeven toe,
stellen CDA, PvdA en DENK.

Deels zelfopgelegd
Scholen en samenwerkings
verbanden leggen vaak
zelf die verplichtingen aan
leraren op, en niet de onder
wijsinspectie, vindt Beertema
(PVV). Staatssecretaris Dekker
sluit zich hierbij aan. AVS
voorzitter Petra van Haren,
die bij het debat aanwezig
was: “Terecht is in het debat
herhaaldelijk benoemd dat
samenwerkingsverbanden
en schoolbesturen zelf ook
administratieve last veroor
zaken waar de sector naar
moet kijken.” Van Haren
is het eens met Dekker dat
het belangrijk is de dialoog
aan te gaan in de school als
er overbodige administratie
wordt ervaren. “De rol van
de schoolleider is hierbij
heel essentieel, zowel in het
gesprek als in het beperken
van de administratieve last
die wij onszelf opleggen.”
Rog (CDA) moest de aanwe
zige leraren op de publieke
tribune teleurstellen: con
crete maatregelen kunnen
op dit moment nog niet
genomen worden, maar pas
in de formatie. Ook Dekker
benadrukte: “Ik sta hier als
demissionair staatssecretaris
en kan geen uitspraken doen
over wat er uit de formatie
komt.” In RTL Late Night
gaven initiatiefnemers Jan
van de Ven en Thijs Roovers
van PO in Actie op 10 mei
aan dat ze teleurgesteld zijn
over de uitkomst van het
debat.

De Kamer stemde op 16 mei
over de ingediende moties,
na het ter perse gaan van
deze Kader Primair. _

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/werkdrukvanbasis
schoollerarentehoog

Honderden	leerkrachten	vanuit	PO	in	Actie	waren	op	10	mei	in	Den	Haag
om	de Tweede	Kamer	te	laten	zien	dat	de	werkdruk	in	hun	sector	echt
omlaag	moet.	Rechts	Emile	Roemer	(SP).
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actueelac tueel

oproep aan informateur schippers en tweede kamer

Cultuureducatie en -participatie voor
alle leerlingen
Kunst	en	cultuur,	sport,	welzijn	en	onderwijs	vormen	samen	de	kern	van	integraal
jeugd-	en	jongerenbeleid.	Cultuureducatie	en	-participatie	helpen	kinderen	en
jongeren	hun	eigen	identiteit	te	vormen,	het	beste	uit	zichzelf	te	halen,	zich	te
onderscheiden	van	en	te	verbinden	met	anderen.	Dat	stellen	een	aantal	cultuur-	en
sportorganisatie	en	de	AVS	in	een	brief	aan	informateur	Schippers.	Zij	roepen	op
alle	leerlingen	mogelijkheden	voor	cultuureducatie	en	-participatie	te	bieden.

Voor de toekomst van
kinderen en jongeren is het
essentieel dat zij opgroeien
in een veilige en stimule
rend omgeving. “Aan zo’n
omgeving kunnen we samen
bouwen met integraal jeugd
en jongerenbeleid”, schrijven
de cultuur en sportorganisa
ties en de AVS. De kern van
dit beleid wordt gevormd
door kunst en cultuur,
sport, welzijn en onderwijs.
De organisaties roepen op
tot:
• Veranker cultuur samen

met sport stevig in het
schoolcurriculum

• Zorg dat voorzieningen
voor cultuur en sport ook

toegankelijk zijn voor
gezinnen die leven in
armoede

• Zorg voor een vitale
leefomgeving in stad
en dorp, met voldoende

aanbod van cultuur en
sport

• Zorg dat cultuur en
sport als verbinders in
de samenleving kunnen
fungeren

Concreet betekent dit onder
andere:
• Betrek cultuur en sport

als partners bij integrale
kindcentra, zodat een even
wichtig dagelijks aanbod
voor opvang en educatie
ontstaat

• Oormerk een vast bedrag
van minimaal 10 euro per
jaar voor kunst en cultuur
en 10 euro per jaar voor
sport in het onderwijsbud
get voor elke leerling en
leraar in po, vo, so en het
beroepsonderwijs

• Zorg voor deskundigheids
bevordering op het gebied
van cultuur voor leraren en
vakleerkrachten _

Een afschrift van de brief
is ook verzonden naar de
Tweede Kamerwoordvoerders
cultuur, onderwijs, sport,
zorg en welzijn. Downloaden:
www.avs.nl/artikelen/oproep
cultuureducatieenparticipa
tievooralleleerlingen

Quickstarts medezeggenschap
Schoolleiders	of	-bestuurders	en	(G)MR-en	die	willen	werken	aan	de	professionalisering	van	de
medezeggenschap,	kunnen	een	Quickstart	medezeggenschap	aanvragen	via	het	project Versterking
medezeggenschap.

De training bestaat uit een
dag/avonddeel van vier uur
op locatie met een gekwali
ficeerde medezeggenschap
strainer op kosten van het
ministerie van OCW. In
het eerste deel gaat de (G)
MR aan de slag met vooraf
aangegeven onderwerpen.
In het tweede deel vindt een

ambitiegesprek plaats met
de directeur/bestuurder en
kunnen wederzijdse verwach
tingen besproken worden.
Ter voorbereiding houdt de
trainer een intakegesprek
en maakt de MR een mede
zeggenschapsscan om een
maatwerkprogramma samen
te stellen.

Het project Versterking
medezeggenschap is een
initiatief van alle bij mede
zeggenschap betrokken
onderwijsorganisaties,
waaronder de AVS. _

Meer informatie en
 aan melding: www.infowms.nl/
versterkingmedezeggenschap

/ondersteuning/quickstart
medezeggenschap

Geïnteresseerden  kunnen
ook contact opnemen
met projectleider Kitty
Ramakers via versterking
medezeggenschap@gmail.com

Foto:	Hans	Roggen
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aanvragen tot en met 15 oktober

Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en
schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs.
Hiermee volgen twee of meer leerkrachten van één school of -bestuur een masteropleiding waarbij een
specifiek ontwikkelpunt van hun school centraal staat. Ook is er ruimte voor een opleidingstraject op maat.
Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2017.

Uit de evaluatie van de
Lerarenbeurs blijkt dat er
nog onvoldoende is nage
dacht over de rol die master
opgeleide leraren binnen de
school kunnen spelen na een
opleiding, en de ondersteu
ning daarbij door de school
en het bevoegd gezag. In het
onderzoek ‘Vraag en aanbod
nascholing leerkrachten
primair onderwijs’ worden
kansen om deelname aan en
betere benutting van mas
teropleidingen te verhogen

gezocht in een betere samen
werking tussen leraar, team,
schoolleiding, bevoegd gezag
en opleiding. Daarnaast geeft
het onderzoek ‘Effecten
van een masteropleiding op
leraren en hun omgeving’
aanleiding om het opleidings
traject minder individualis
tisch te maken en te zorgen
voor een betere en duurzame
inbedding van de opgedane
kennis in de eigen schoolor
ganisatie of binnen het eigen
schoolbestuur.

Om te stimuleren dat de
kennis en vaardigheden
breed worden gedragen heeft
staatssecretaris Dekker de
subsidieregeling Teambeurs
primair onderwijs in het
leven geroepen. De minister
kan aan het bevoegd gezag
subsidie verstrekken voor:
a. de kosten voor het volgen

van dezelfde masteroplei
ding door leraren binnen
een lerarenteam

b. vervanging van deze lera
ren tijdens het volgen van
de masteropleiding

c. vervanging van deze
leraren om de tijdens de
masteropleiding opgedane
kennis te benutten voor
schoolontwikkeling in de
eigen school

In aanvulling op de subsidie
kan subsidie worden ver
strekt voor:

a. activiteiten om andere
leraren in de school te
betrekken bij het benutten
van de kennis

b. afstemming met het
opleidingsinstituut om
de masteropleiding beter
aan te laten sluiten op de
behoefte van de school of
het bevoegd gezag

De subsidie wordt, afhanke
lijk van het onderdeel waar
het voor wordt aangevraagd,
verstrekt voor ten hoogste
een of twee studiejaren.
Het bevoegd gezag van de
school of scholen waar
de leraren werkzaam zijn
kan de subsidie aanvragen.
Ook ondertekenen de betrok
ken schoolleider(s) en leraren
de aanvraag. _

Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies/t/
teambeursprimaironderwijs

ac tueel

esha general assembly

AVS praat mee op Europees niveau

De European Schoolheads Association (ESHA)
General Assembly kwam op 21 en 22 april
bij elkaar in Spanje om kennis uit te wisselen
en goede voorbeelden te delen.

Namens alle AVSleden, die automatisch zijn aangesloten
bij ESHA, zijn veel zaken besproken, zoals bijvoorbeeld
Europese samenwerking, leiderschap(sontwikkeling), early

school leaving, vluchtelingen, radicalisering, terrorisme en
de strategische agenda van ESHA. Van 18 tot 21 oktober
2018 zal de volgende biennial conference gehouden worden in
Tallinn, Estland. Lees het hele verslag op www.avs.nl/artikelen/
eshageneralassemblyavspraatmeeopeuropeesniveau
Meer informatie: www.esha.org en www.dropoutprevention.eu
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1000-21-6000-1672 AVS KP Kleur:

• Groepsgebouwen midden in de natuur
• Veel buitenruimte
• Het programma bepaal je zelf!
• Overnachten al mogelijk vanaf € 16,50 inclusief catering
• Keuze uit slaapzalen, slaaphutjes of safaritenten

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
       facebook.com/paasheuvelgroep

44 groepsverblijven
door heel Nederland

 Omdat je gewoon
 de natuur wilt
  ontdekken!

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 29-03-17   11:39
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actueelac tueel

advies onderwijsraad

‘Digitalisering onderwijs heeft
dringend impuls nodig’
Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig maar moet wel op basis van
doordachte keuzes gebeuren, stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Doordacht
digitaal, onderwijs in het digitale tijdperk’. Om doordacht te digitaliseren is het
noodzakelijk dat de digitale deskundigheid in het onderwijsveld structureel wordt
uitgebouwd en dat digitalisering niet wordt overgelaten aan het hobbyisme en
altruïsme van een kleine groep voorlopers, aldus de raad.

Leerlingen moeten worden
voorbereid op het leven
en werken in een digitale
maatschappij. Dat gebeurt
nu onvoldoende. Het onder
wijsveld is nog zoekende en
dreigt achter te lopen. Het
vraagt inspanningen van
scholen, overheid en uitge
vers van digitale leermid
delen om ervoor te zorgen
dat het huidige onderwijs
optimaal profiteert van de
mogelijkheden die digitali
sering biedt. “Een belangrijk
advies”, aldus AVSvoorzitter
Petra van Haren. “Het sluit
ook aan bij de ontwikke
lingen rond curriculum.
nu (Onderwijs2032), waarin
digitale geletterdheid
een belangrijk thema is.”
Henriëtte Maassen van
den Brink, voorzitter van
de Onderwijsraad: “Twee
dingen vallen op. Een grote
variatie in de mate van digi
taliseren binnen en tussen
onderwijsinstellingen, van
een enkele aangeschafte
tablet tot een volledig gedi
gitaliseerde leeromgeving.
En het wetenschappelijk
bewijs is ambivalent over
wat werkt digitaal in het
onderwijs. Twee redenen om
zo snel mogelijk de inhoude
lijke vraagsturing vanuit het
onderwijsveld beter te orga
niseren en dat niet louter
over te laten aan de markt.”

Ontzorgen
De Onderwijsraad vindt dat
de rijksoverheid scholen
meer moet ondersteunen in
de randvoorwaarden voor
digitalisering, zoals inter
netveiligheid en privacy, een
adequate basale infrastruc
tuur en toereikende financi
ele middelen. De raad bena
drukt daarnaast het belang
van loskoppeling van techni
sche aspecten en de inhoud
van digitale toepassingen.
Scholen hebben nu te maken
met een keur aan technische
systemen die niet altijd goed
op elkaar aansluiten.
Verder zien onderwijsinstel
lingen, met name het funde
rend onderwijs en mbo, zich
vaak geconfronteerd met
digitale lesmaterialen waar
ze niet om gevraagd hebben
en geen invloed op hebben
kunnen uitoefenen. Het is
daarom tijd voor nieuwe
vormen van samenwerking
tussen het onderwijsveld,
uitgeverijen en distributeurs.
Ook pleit de raad opnieuw
voor het faciliteren en belo
nen door de overheid van
open leermiddelen voor álle
onderwijssectoren.

Zelf experimenteren
Een duidelijke en gedragen
visie op ict en onderwijs kan
volgens de Onderwijsraad
alleen ontstaan als scholen

zelf experimenteren met ict
in kleinschalige pilots. Zo
kunnen ze vanuit ervaring
een visie ontwikkelen op de
bijdrage die ict kan leveren
aan de kwalificatie, socialisa
tie en persoonsvorming van
leerlingen. Om doordacht te
digitaliseren is het noodza
kelijk dat de digitale deskun
digheid in het onderwijsveld
structureel wordt uitgebouwd
en dat digitalisering niet
wordt overgelaten aan het
hobbyisme en altruïsme van
een kleine groep voorlopers.

Keerzijde
De Onderwijsraad vraagt
tot slot uitdrukkelijk oog te
hebben voor mogelijke nega
tieve gevolgen van veelvuldig
gebruik van digitale toepas
singen voor het geheugen en
concentratievermogen. Ook
waarschuwt de raad voor de
mogelijke schadelijke fysieke
en psychische gevolgen, zoals
tabletnekken, cyberpesten
en disconnectieangst (het
gevoel iets te missen als je
offline bent).
De AVS, PORaad en andere
(markt)partners boden eerder
dit jaar al het ictmanifest
‘Nú investeren in onderwijs
van morgen’ aan de overheid
aan. Een pleidooi voor beter
internet op scholen, verla
ging van de btw op digitale
leermiddelen en professiona
lisering van leraren. _

Advies en eerder manifest
downloaden: www.avs.nl/arti
kelen/digitaliseringonderwijs
heeftdringendimpulsnodig

a c t i e

Word nu AVS-lid en ontvang
50% korting op de contributie

Wie uiterlijk 1 augustus 2017 lid wordt van de AVS, krijgt

50 procent korting op het persoonlijk deel van de contributie

voor schooljaar 2017/2018. AVS-leden die nieuwe leden

aanbrengen, ontvangen 10 tot wel 90 procent korting op hun

eerstvolgende persoonlijk deel van de contributie, afhankelijk

van het aantal. Meer informatie en voorwaarden: www.avs.nl/

lidworden (Acties)

Fiscaal voordeel
AVS-leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale

verrekening van de vakbondscontributie, door uiterlijk

1 november 2017 een verklaring in te leveren bij hun werkgever,

die verplicht is aan de regeling mee te werken. De formulieren

hiervoor zijn te downloaden via www.avs.nl/vereniging/

lidworden (Fiscaal voordeel)
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agenda ‘een vak apart’

Aandacht voor versterking schoolleiderschap vo
Er	is	meer	aandacht	nodig	voor	de	professionalisering	van	vo-schoolleiders,	voor	de	positie	en	kwaliteit
van	team-	en	afdelingsleiders	en	voor	de	aanwas	van	nieuwe	schoolleiders.	Dat	is	de	kern	van	de	onlangs
gepresenteerde	Schoolleidersagenda	‘Een	vak	apart’,	die	de VO-raad,	het	Schoolleidersregister VO	en	het
Netwerk	van	Schoolleiders	hebben	opgesteld	op	basis	van	input	uit	het	veld.

Dit vraagt op de eerste plaats
de inzet van schoolleiders
zelf en schoolbesturen, maar
ook een extra investering
door een nieuw kabinet.
In de VO2020tour en in een
enquête dachten honderden
schoolleiders en bestuur
ders de afgelopen maanden
mee over de vraag hoe goed
schoolleiderschap er in de
toekomst uitziet en wat

daarvoor nodig is. De belang
stelling voor het schoollei
derschap is de laatste jaren
sterk toegenomen. Tegelij
kertijd is er nog heel wat
werk aan de winkel om het
vak aantrekkelijk te houden
en voldoende goede mensen
te vinden. De Schoolleiders
agenda ‘Een vak apart’ pre
senteert een aantal voorstel
len die kunnen bijdragen aan

de versterking van school
leiderschap in het vo.
In de agenda staan gerichte
aanbevelingen en acties, op
de eerste plaats aan school
leiders en besturen, maar
ook aan sociale partners en
politiek:

• Investeren in structurele

professionalisering

De agenda roept school
leiders op om zelf regie te
nemen over de eigen profes
sionele ontwikkeling, onder
andere door deel te nemen
aan het Schoolleidersregister
VO. Schoolbesturen worden
opgeroepen meer tijd en
ruimte vrij te maken voor
de professionele ontwikke
ling van schoolleiders en die
een meer structurele plek
te geven. Politiek en over
heid worden opgeroepen
te investeren in de profes
sionalisering van school
leiders, onder meer via een
Professionaliseringsbeurs.

• Versterking kwaliteit en positie

team- en afdelingsleiders

Diverse onderzoeken en
ook de gesprekken tijdens
de VO2020tour laten zien
dat veel middenmanagers
worstelen met een veelei
sende combinatie van taken
en verantwoordelijkhe
den. Specifiek aandachts
punt is de begeleiding en

ontwikkeling van startende
team en afdelingsleiders.
De agenda roept schoolbe
sturen op goede randvoor
waarden te creëren voor een
gerichte ontwikkeling van
deze groep en kritisch te
kijken naar hun rol en posi
tie binnen de structuur van
de school. Sociale partners
wordt meegegeven moge
lijkheden te verkennen om
te komen tot een passende
beloning op maat.

• Aanwas van goede nieuwe

schoolleiders

Vier op de tien scholen heeft
te maken met een groeiende
vergrijzing onder school
leiders. Besturen worden
opgeroepen om de krachten
te bundelen in de vorm van
gecombineerde kweekvijvers
en zogenaamde ‘huisacade
mies’ (samenwerking tus
sen en binnen besturen en
scholen), een oriëntatie op
leiderschaps en manage
mentrollen te organiseren
voor leraren die een school
leidersfunctie ambiëren en
talent van buiten de sector
aan te trekken. _

Downloaden:
www.avs.nl/
artikelen/

agendaeenvakapartvraagt
aandachtvoorversterking
schoolleiderschap

ac tueel

inclusief aanpassingen

Tweede Kamer zet
curriculumherziening door

Een	Kamermeerderheid	wil	door	met	de	ontwikkeling
van	een	eigentijds	onderwijsaanbod	in	het	basis-
en	voorgezet	onderwijs.	Kamerleden	spraken	op
10	april	met	staatssecretaris	Dekker	over	de	volgende
stap	naar	een	nieuw	onderwijsaanbod,	waarvoor
de	coördinatiegroep	een	voorstel	heeft	ingediend.
De Twee	Kamer	stelde	een	aantal	aanpassingen
voor	op	dit	plan	en	heeft	hiertoe	een	aantal	moties
aangenomen.

Als eerste stap wordt begonnen met Nederlands, rekenen
en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en
techniek. Voor deze onderdelen omschrijven ontwikkelteams,
bestaande uit leraren en schoolleiders en met nauwe betrok
kenheid van experts en vakverenigingen, zogenaamde bouw
stenen. Deze dienen als basis voor de uiteindelijke eindter
men, kerndoelen en referentieniveaus. In 2018 wil de Tweede
Kamer zich buigen over deze bouwstenen.
Daarnaast vraagt de Kamer om voor de overige leergebieden
en vakken uit het voorstel, zoals mens en maatschappij met
onder andere geschiedenis en maatschappijleer, eerst bij het
onderwijsveld na te gaan of hiervoor wel nieuwe eindtermen,
kerndoelen en referentieniveaus noodzakelijk zijn. _
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De Aloysius Stichting heeft de personeels- en salaris-

administratie en HR-zaken uitbesteed aan Groenendijk

Onderwijsadministratie. “Specialisten doen dat beter

dan wij. En zo kunnen wij ons concentreren op onze

kerntaak: speciaal (basis)onderwijs verzorgen voor de

kinderen die dat het meeste nodig hebben.” Groenen-

dijk werkt met Youforce van Raet.

Specialisatie en standaardisatie
De keuze voor outsourcing van de administratie was

vanzelfsprekend voor Aloysius. Directeur HRM Marja van

den Ouden: “Als je het zelf doet ligt er veel druk op de

secundaire schil in de organisatie, dat willen we voorko-

men. We hebben een relatief klein bestuurskantoor en

kleine kantoren in de regio’s want we willen onze tijd,

geld en middelen zoveel mogelijk concentreren op het

onderwijs. Dat betekent dat onze stafleden specialisten

zijn die de partijen waarmee we zakendoen kunnen

aansturen. Verder streven we ernaar om secundaire

processen zoals HR zoveel mogelijk te standaardiseren,

ook vanuit de wens zo effectief mogelijk om te gaan

met onze middelen.

Ontzorgen
We doorlopen elke drie, vier jaar een aanbestedingsrou-

te, daar is Groenendijk al twee keer op rij als beste uit

gekomen. Aanbesteden is voor ons een goede manier

om af te wegen of we de beste partij in de markt heb-

ben, qua kwaliteit en borging, prijs-kwaliteitverhouding,

maar ook als het gaat om innovatie. We willen de partij

[advertorial]

“Wij stoppen alle kracht en
energie in onze kerntaken.”

2_1_stA4_AVS_fc_B.indd   2 15-05-17   09:13

die het beste bij ons aansluit, zodat wij onbezorgd onze

koers kunnen varen.

In praktijk gaat het zo: de locatiedirecteuren leveren mu-

taties aan bij hun administratieve medewerker, die zorgt

ervoor dat deze bij Groenendijk komen. Onze medewer-

kers ontzorgen de schooldirecteuren en Groenendijk ont-

zorgt Aloysius. Dat proces is volledig geautomatiseerd

met behulp van de software van Raet. Groenendijk zorgt

voor de controle en validatie, dat is prettig. We willen

doorgaan met digitaliseren en standaardiseren, zodat de

foutmarge zo klein mogelijk is. Een administratie moet

lopen als water uit de kraan.

Innovatieve samenwerking
Maar de standaard is eigenlijk nooit 100% wat je zou

willen. Voor ziekteverzuim hebben voor een vaste

aanpak gekozen die leidend is voor de inzet van onze

instrumenten. We werken met Verzuimmanagement van

Raet, waarin je het proces standaardiseert. De aan-

passing voor Aloysius zit hem in de inrichting van de

formulieren.

We hebben gemerkt dat de samenwerking met specia-

listen ons in staat stelt om kritisch te kijken naar onze

eigen processen. Groenendijk stelt daar bijvoorbeeld

regelmatig vragen over. Dat draagt weer bij aan de stan-

daardisatie. We zijn ook blij dat er achter Groenendijk

in de vorm van Raet een innovatieve organisatie zit, die

bijvoorbeeld manieren vindt waarmee medewerkers hun

HR-zaken zelf kunnen regelen. Raet is altijd bezig met

het ontwikkelen van tools. De schakel tussen Raet en

het administratiekantoor is dus ook belangrijk.

Soms hebben we wensen of vragen waarop Groenen-

dijk niet direct een antwoord heeft. Dan overleggen ze

met de consultant van Raet. Bij het implementeren van

nieuwe modules spreekt er ook altijd een consultant

van Raet mee, want bij Groenendijk hebben ze wel

technische kennis, maar wat minder vergaand dan de

specialisten bij Raet. Ik werk zelf het liefst in die directe

driehoek: Aloysius, Groenendijk en Raet samen om de

tafel.

Digitaliseren
Twee jaar geleden hebben we met de implementatie van

Performance Management van Raet grote stappen gezet

in het digitaliseren van de gesprekscyclus. Medewerkers

houden zelf bij wat er is afgesproken in het startgesprek

en het voortgangsgesprek en hoe de beoordeling is

geweest. De software van Raet helpt ze om de regie in

hun persoonlijke ontwikkeling te houden.

Zo komen we steeds een stukje verder met het invoeren

van e-HRM, maar we nemen daarvoor onze tijd omdat

we onszelf niet willen overladen. We zijn nu bezig met

het digitale personeelsdossier. Je ziet dat daar af en

toe onder medewerkers vragen over rijzen, dan zijn we

weer toe aan een nieuw stapje. Ik vind dat een prettige

manier van werken. Zodra de vraag ontstaat naar een

nieuw tool dan weet je dat medewerkers toe zijn aan

nieuwe toepassingen. Ik wacht liever op die vraag uit de

organisatie. En die vraag ontstaat altijd: we maken deel

uit van een digitaliserende samenleving.

In de toekomst verwacht ik dat we nog verder zullen di-

gitaliseren. Maar wij hebben hier bij Aloysius de mense-

lijke maat altijd hoog in het vaandel, laten we daaraan

vasthouden. Systemen zijn vooral ondersteunend.”

Meer informatie:
www.raet.nl/branches/onderwijs

[advertorial]

Zodra de vraag ontstaat naar een nieuwe tool, dan weet je
dat medewerkers toe zijn aan nieuwe toepassingen.

2_1_stA4_AVS_fc_B.indd   3 15-05-17   09:13
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dijk werkt met Youforce van Raet.
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den Ouden: “Als je het zelf doet ligt er veel druk op de
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men. We hebben een relatief klein bestuurskantoor en
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te, daar is Groenendijk al twee keer op rij als beste uit

gekomen. Aanbesteden is voor ons een goede manier
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die het beste bij ons aansluit, zodat wij onbezorgd onze

koers kunnen varen.

In praktijk gaat het zo: de locatiedirecteuren leveren mu-

taties aan bij hun administratieve medewerker, die zorgt

ervoor dat deze bij Groenendijk komen. Onze medewer-

kers ontzorgen de schooldirecteuren en Groenendijk ont-

zorgt Aloysius. Dat proces is volledig geautomatiseerd

met behulp van de software van Raet. Groenendijk zorgt

voor de controle en validatie, dat is prettig. We willen

doorgaan met digitaliseren en standaardiseren, zodat de

foutmarge zo klein mogelijk is. Een administratie moet

lopen als water uit de kraan.

Innovatieve samenwerking
Maar de standaard is eigenlijk nooit 100% wat je zou

willen. Voor ziekteverzuim hebben voor een vaste

aanpak gekozen die leidend is voor de inzet van onze

instrumenten. We werken met Verzuimmanagement van

Raet, waarin je het proces standaardiseert. De aan-

passing voor Aloysius zit hem in de inrichting van de

formulieren.

We hebben gemerkt dat de samenwerking met specia-

listen ons in staat stelt om kritisch te kijken naar onze

eigen processen. Groenendijk stelt daar bijvoorbeeld

regelmatig vragen over. Dat draagt weer bij aan de stan-

daardisatie. We zijn ook blij dat er achter Groenendijk

in de vorm van Raet een innovatieve organisatie zit, die

bijvoorbeeld manieren vindt waarmee medewerkers hun

HR-zaken zelf kunnen regelen. Raet is altijd bezig met

het ontwikkelen van tools. De schakel tussen Raet en

het administratiekantoor is dus ook belangrijk.

Soms hebben we wensen of vragen waarop Groenen-

dijk niet direct een antwoord heeft. Dan overleggen ze

met de consultant van Raet. Bij het implementeren van

nieuwe modules spreekt er ook altijd een consultant

van Raet mee, want bij Groenendijk hebben ze wel

technische kennis, maar wat minder vergaand dan de

specialisten bij Raet. Ik werk zelf het liefst in die directe

driehoek: Aloysius, Groenendijk en Raet samen om de

tafel.

Digitaliseren
Twee jaar geleden hebben we met de implementatie van

Performance Management van Raet grote stappen gezet

in het digitaliseren van de gesprekscyclus. Medewerkers

houden zelf bij wat er is afgesproken in het startgesprek

en het voortgangsgesprek en hoe de beoordeling is

geweest. De software van Raet helpt ze om de regie in

hun persoonlijke ontwikkeling te houden.

Zo komen we steeds een stukje verder met het invoeren

van e-HRM, maar we nemen daarvoor onze tijd omdat

we onszelf niet willen overladen. We zijn nu bezig met

het digitale personeelsdossier. Je ziet dat daar af en

toe onder medewerkers vragen over rijzen, dan zijn we

weer toe aan een nieuw stapje. Ik vind dat een prettige

manier van werken. Zodra de vraag ontstaat naar een

nieuw tool dan weet je dat medewerkers toe zijn aan

nieuwe toepassingen. Ik wacht liever op die vraag uit de

organisatie. En die vraag ontstaat altijd: we maken deel

uit van een digitaliserende samenleving.

In de toekomst verwacht ik dat we nog verder zullen di-

gitaliseren. Maar wij hebben hier bij Aloysius de mense-

lijke maat altijd hoog in het vaandel, laten we daaraan

vasthouden. Systemen zijn vooral ondersteunend.”

Meer informatie:
www.raet.nl/branches/onderwijs
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Zodra de vraag ontstaat naar een nieuwe tool, dan weet je
dat medewerkers toe zijn aan nieuwe toepassingen.
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De combinatie studeren en werken vraagt in

de praktijk veel energie en organisatietalent.

Vervanging regelen blijkt lastig. Vanaf april

2017 is het mogelijk een tegemoetkoming aan

te vragen voor de vervanging van directeuren

in het primair onderwijs die een masteroplei-

ding gaan volgen. Uit een rondvraag van Kader

Primair blijkt dat schoolleiders en -bestuur-

ders positief staan tegenover deze regeling,

maar er is ook nog koudwatervrees om de

school even los te laten. tekst irene hemels

Schoolleiders spelen een grote rol in de ontwikkeling van
een verbetercultuur op scholen. Een belangrijke reden om
de schoolleiderstegemoetkoming in het leven te roepen.
De Inspectie van het Onderwijs constateerde een paar jaar
geleden dat schoolleiders zich nog kunnen verbeteren
als het gaat om meer abstracte analysevaardigheden en
activiteiten voor kwaliteitszorg. Juist masteropleidingen
richten zich op het ontwikkelen van onderzoeksvaardighe
den en onderzoeksmatig leidinggeven. Niet voor niets dat
de Brabantse stichting Leijestroom (9 basisscholen) samen
met andere onderwijsstichtingen in de regio en hogeschool
Fontys masteropleidingen aanbiedt aan hun schoolleiders.
Bram van Ek, voorzitter College van Bestuur stichting
Leijestroom: “Met het oog op de verplichte registratie in
het Schoolleidersregister startten vorig jaar bij ons vijf
directeuren met een master. Een master biedt zo’n brede
basis dat een schoolleider daarmee zijn school goed verder
kan helpen. Schoolleiders die hun onderzoekende houding
versterken zijn van een enorm toegevoegde waarde.”

‘Ik weet nu: mijn school lijdt er
in elk geval niet onder’

thema _ zorg voor personeel

Over het thema

Goed zorgen voor je personeel kent vele
aspecten. In dit thema gaan we onder andere in
op het faciliteren van de professionalisering van
schoolleiders, (leeftijdsgebonden) duurzame
inzetbaarheid en het inzetten van mensen met
een arbeidsbeperking op school. Hoe geef je
hier leiding aan, wat levert het op? Direct of
indirect hebben deze zaken veel te maken de
veelbesproken werkdruk(beleving).
Zo blijken veel leidinggevenden, ondanks de per
1 april beschikbare vervangingssubsidie voor
schoolleiders (po) die een master gaan volgen,
nog wat huiverig om even ‘misbaar’ te zijn. Want
hoe regel je die vervanging? Krijgt nieuw talent
een kans? Uiteraard is er vooral ook waardering.
“Een dag in de week minder schoolleiderstaken
geeft me heel veel steun en lucht.”
Verder is het daadwerkelijk invullen van de cao-
uren voor duurzame inzetbaarheid nog lang
niet overal gemeengoed. Het Tilburgs onderwijs
sloeg de handen ineen en gebruikt ze vooral om
werkdruk bespreekbaar te maken en beheersen.
Door zelf inzicht te krijgen in wat helpt. Of het nu
gaat om mindfulness of collegiale consultatie.
Een betrokken P&O’er: “Mensen realiseren zich:
als ze een half uurtje eerder weggaan om te
ontspannen, kunnen ze dat ook als duurzame
inzetbaarheid schrijven.” Bij een schoolbestuur
in Leusden kunnen oudere medewerkers die
uren gebruiken voor het Generatiepact: met
plezier (minder) blijven werken.
Dat het inzetten van arbeidsbeperkten in het
funderend onderwijs onderwijsgevenden ook
kan ontlasten, blijkt uit twee goede voorbeelden.
Toch loopt de sector achter bij de doelen van
de banenafspraak. Hoe maak je er een win-win-
situatie van?
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Op je tenen lopen Met de nieuwe vervangingsrege
ling wil het ministerie van OCW ook tegemoetkomen aan
een door directeuren veel genoemde belemmerende factor:
tijd. Van Ek: “Onze schoolleiders hebben nu één dag stu
dieverlof. Voor die dag regelen we vervanging uit het MT.
Met de nieuwe schoolleiderstegemoetkoming zou dat twee
dagen per week zijn. Dat is een verruiming waar school
leiders bij gebaat zijn. Zij lopen nu vaak op hun tenen om
studie en werk te combineren. Je kunt je daarnaast ook
afvragen of directeuren een paar hele dagen in de week
misbaar zijn. Twee kapiteins op een schip kan lastig zijn.”
Hetty Hendriks (55), schoolleider van basisschool
Het Molenven in Vught en onderdeel van stichting

‘Ik weet nu: mijn school lijdt er
in elk geval niet onder’

Leijestroom, begon september 2015 met de master
Leadership in Education. Van de vijf schoolleiders zijn
er intussen twee afgehaakt vanwege de zware studie
last in combinatie met hun baan. Hendriks heeft een
aanvraag voor de nieuwe regeling ingediend en hoopt
zo op een extra dag vervanging. “Begin dit jaar werd
het me allemaal even te veel. Je moet veel ballen in de
lucht houden. Op directieniveau blijven er altijd din
gen liggen. Maar de opleiding vind ik zo supergoed en
waardevol, daar ga ik echt mee door. Ondertussen heb
ik geleerd een evenwicht te vinden. Je moet goed kun
nen delegeren en alert blijven. Als er iets misgaat blijf jij
verantwoordelijk.”

Het kan zijn dat een teamlid met leidinggevende ambitie vrij geroosterd wordt vanwege de studie van een directeur. “Dat moet je kunnen
financieren vanuit deze pot met geld.” (de personen op de foto komen niet in het artikel voor)

11k ader prim air mei 2017

931086-02_011_15-May-17_10:48:49_walter



als beleidsvorming, gesprekkencycli en strategiebepaling
kunnen niet worden overgenomen. Je zult goed moeten
definiëren welke organisatorische zaken door een vervan
ger opgepakt kunnen worden. Ik heb een masteropleiding
gevolgd en het was heftig om daar ruimte voor te vinden
naast mijn werk. Toch zou ik het zo weer doen, ook zonder
regeling. Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Je krijgt
verrijkende inzichten en gaat kritischer kijken naar je
school.”

Kansen voor jong talent Jeroen Sturkenboom (60)
is als zijinstromer sinds een jaar directeur van basisschool
De Beiaard in Utrecht. Onlangs rondde hij zijn master
schoolleidersopleiding af. “Voor mij persoonlijk is de rege
ling niet meer interessant, maar ik kan me heel goed voor
stellen dat deze regeling aantrekkelijk is voor een schoolbe
stuur, omdat het regelen van vervanging extra kosten met
zich meebrengt. Daarnaast is het mooi dat hiermee jong
talent een kans krijgt zichzelf in de kijker te spelen. De
mogelijkheden in het onderwijs zijn beperkt om talenten
met leidinggevende kwaliteiten en ambities een directeurs
positie te laten bekleden. Er zit overal een directeur in de
weg als je die plek ambieert. Ook adjunctdirecteuren zijn
er steeds minder.”
Dat de regeling jong talent een kans geeft vinden de mees
ten van de geraadpleegde schoolleiders een mooi neven
doel. Sijm: “Jong talent inschuiven is zeker wel een optie.
Het kan zijn dat een teamlid met leidinggevende ambitie
vrij geroosterd wordt vanwege de studie van een directeur.
Dat moet je kunnen financieren vanuit de pot met geld
die nu beschikbaar is.” Dat vindt ook Joke Broekema (44),
schoolleider van basisschool Calluna in Ede: “Ik heb zelf
ervaren dat stimuleren helpt. Ik had eerst helemaal niet

Taken goed definiëren Een vervanger vínden is niet
het probleem. De vraag is eerder of vervanging wenselijk
is. Afke Sijm (36) is drie dagen per week schoolleider van
basisschool De Gouwzee in Monnickendam. “Als ik een
studie start, zou ik in de praktijk nog minder aanwezig
zijn op school. Hoewel ik bof met een heel zelfstandig team
wordt dat wel lastig. Het regelen van vervanging blijft
ingewikkeld. Ik zie het niet snel gebeuren. Nog los van
de psychische ruimte die je moet voelen om ‘afstand’ te
nemen van je school. Ik zou ervoor kiezen om op een vrije
dag lessen te volgen en in mijn vrije tijd te gaan studeren.
Schoolleiderstaken op je nemen is een doorlopend proces,
die kun je niet even een dag in de week bij iemand van
buiten neerleggen. Dat wordt waarschijnlijk een teamlid
uitroosteren om een aantal uren over te nemen, maar dan
verschuif je in feite het vervangingsprobleem. Ik bof dat ik
een voormalig adjunctdirecteur als administratieve kracht
heb; de mogelijkheid is er om diens uren tijdelijk uit te
breiden.”
Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden
zijn niet altijd makkelijk over te nemen, vindt ook Marcel
Janssen (56), directeur van basisschool Sint Pieter in
Maastricht. “De regeling laat zien dat het vak van school
leider serieus wordt genomen, maar leidinggevende zaken

s u b s i d i e r e g e l i n g  v e r v a n g i n g  s c h o o l l e i d e r s

Voor de vervangingstegemoetkoming

voor schoolleiders in het primair

onderwijs is 7,8 miljoen euro beschikbaar

voor schooljaar 2017/2018. Voor de

vier daaropvolgende schooljaren

wordt het bedrag jaarlijks vastgesteld.

Omgerekend kunnen jaarlijks ongeveer

250 schoolleiders die nog gaan starten

met een master gebruikmaken van de

regeling. Er is veel belangstelling. De

eerste aanvragen kwamen al een paar

dagen na de start van de subsidieregeling

op 1 april 2017 binnen. Het ministerie van

OCW verwacht dat deze mogelijkheid

voor veel schoolleiders net het laatste

zetje is om zich in te schrijven voor een

masteropleiding. De aanvraagperiode

loopt van 1 april tot 15 oktober. De

aanvragen worden op volgorde van

binnenkomst behandeld. Jitske Heeg (37),

directeur van IKC Het Palet in Leeuwarden,

was een van de eerste schoolleiders

die een aanvraag instuurde. Ze gaat,

in overleg met haar bestuur, de master

Management in Education doen. Heegs

vervanger is de bovenbouwcoördinator,

die in de toekomst eventueel een functie

als adjunct-directeur ambieert. Deze

roostert een dag per week vrij voor

managementtaken. “Ik krijg van mijn

bestuur geen uren voor vervanging.

Zonder de regeling start ik ook met een

master, maar een dag in de week minder

schoolleiderstaken geeft me heel veel

steun en lucht. Ik weet nu: mijn school

lijdt er in ieder geval niet onder!”

Meer informatie en aanvraagformulier:

www.dus-i.nl/subsidies/s/

schoolleiderstegemoetkoming

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

Jitske Heeg was een van de eersten die de
subsidie aanvroeg.

12

931086-02_012_15-May-17_10:48:48_walter



de ambitie om schoolleider te worden. Totdat mijn team
vroeg: wil jij het doen tot er een nieuwe directeur is aan
genomen? We zien in jou een goede. Dat heeft me enorm

verder geholpen. Soms weet je niet waar je goed in bent of
ervaar je datgene waarin je goed bent niet zo snel als een
talent.” _

thema _ zorg voor personeel

z e l f h u l p s c a n s  vo o r  p r o f e s s i o n e l e
o n t w i k k e l i n g

Schoolleidersregisters PO (SRPO)

en VO (SRVO) maken gebruik van

ontwikkelingsinstrumenten/scans die

schoolleiders helpen bij het maken

van keuzes in hun professionele

ontwikkeling. Het vorig jaar opgezette

SRVO, dat overigens geen verplichte

registratie ambieert, biedt twee scans

aan: de BC-scan biedt inzicht in de eigen

competenties en de zelfscan – ontwikkeld

door SRVO en Bureau Sterk – bepaalt

de eigen professionele identiteit en

leiderschapsstijl. Leezan van Wijk,

schoolleider en directeur van SRVO:

“Schoolleiders in het vo ervaren de scans

als behulpzame instrumenten waarmee

ze hun competenties goed in beeld

brengen en handvatten krijgen voor wat

ze de komende periode wilt aanpakken,

maar ook wat de eigen sterktes en

zwaktes zijn. Scholen maken gebruik van

ontwikkelingsinstrumenten in hun eigen

hr-cyclus. De schoolleiding, die vaak

bestaat uit teams, gebruikt het ook bij

de verdeling van portefeuilles en in de

collegiale consultatie.”

Het voortgezet onderwijs kent overigens

(nog) geen soortgelijke subsidie voor

studievervanging als in het po. Het SRVO

pleit samen met partnerorganisaties wel

voor meer ruimte, tijd, geld en middelen

voor de professionele ontwikkeling van

schoolleiders in deze sector.

Leezan van Wijk, schoolleider en directeur van
Schoolleidersregister VO

Ontdek AMN
Loopbaanleren
De doorlopende leerlijn
in LOB

Wij geloven dat iedereen met talent is geboren. Op zijn
of haar niveau. Wij geloven dat talent gekoesterd moet
worden om het te laten groeien. Elk jaar, en al 18 jaar
lang, ondersteunt AMN 100.000 leerlingen met hun
keuze in het MBO.

AMN Loopbaanleren
onderbouwt persoonlijke keuzes
AMN Loopbaanleren omvat tientallen opdrachten. Via deze
opdrachten onderzoeken en onderbouwen leerlingen hun
keuze voor een profiel en vervolgstudie. Alle opdrachten zijn
gekoppeld aan competenties en linken aan de TalentMatch.
De TalentMatch toont voor elke leerling de best passende 5
opleidingen. Zo wordt de keuze goed onderbouwd en
geborgd.
Ook werken leerlingen aan de ontwikkeling van hun
loopbaancompetenties zoals door Marinka Kuijpers opgesteld.
Alles wordt opgeslagen in een digitaal portfolio. Dit portfolio
is eigendom van de leerling en kan mee naar het
vervolgonderwijs. Op die manier werkt AMN aan een
doorlopende lijn in loopbaanleren.
Met AMN Loopbaanleren voldoet u aan alle eisen die OCW
en de Inspectie aan LOB stellen.

Claim vandaag nog uw gratis proefaccount :
info@amn.nl of 026 3557332

AMN_advBijDeLes185x132  02-05-17  13:37  Pagina 1
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‘ w e  w il l en  m ed e w er k er s  h el pen  d e  w er k d ru k  t e  b eh eer s en ’

De cao maakt tijd vrij voor duurzame inzetbaarheid. Toch worden deze uren nog maar

mondjesmaat ingevuld. Het gesprek aangaan over dit onderwerp en jezelf als leraar wat

gunnen, blijken lastige hordes. In Tilburg steken ze hier veel energie in. En in Leusden kunnen

oudere leraren en schoolleiders de cao-uren voor duurzame inzetbaarheid gebruiken voor het

Generatiepact: minder werken mét – grotendeels – behoud van het oorspronkelijke salaris,

pensioendoorbetaling en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

tekst lisette blankestijn

Duurzaam inzetbaar

thema _ zorg voor personeel

Enthousiaste leraren na een workshop Pink Boxing op een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid in Tilburg. Foto: Larissa Rand
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‘ w e  w il l en  m ed e w er k er s  h el pen  d e  w er k d ru k  t e  b eh eer s en ’

Duurzaam inzetbaar

Een stressballetje, een kookboekje en een kleurboek voor
volwassenen. Een saunabon, maar ook een gesprekskaart
van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
over duurzame inzetbaarheid. Het zat allemaal in de Duur
zame InzetbaarheidsBox, die medewerkers van vrijwel alle
basisscholen in Tilburg en omstreken vorig jaar kregen.
Plus een spiegel, om de eigen duurzame inzetbaarheid
eens goed te bekijken. En een flesje Schrobbelèr. Dit typisch
Tilburgse kruidenbittertje riep wel wat vragen op. Alco
hol is toch niet gezond? “En daarmee diende het precies
het doel”, vertelt Larissa Rand, beleidsmanager onderwijs
en kwaliteit en voormalig schooldirecteur bij Stichting
Opmaat, een van de deelnemende besturen. “We willen dat
leraren en schoolleiders in gesprek gaan over duurzame
inzetbaarheid en werkdruk bespreekbaar maken.” De box
werd aangeboden aan de medewerkers van vijf schoolbestu
ren in Tilburg en omgeving, verenigd in onderwijscoöpera
tie TPrimair. Naast de box was er een Proeverij, met allerlei
workshops. Inmiddels is een jaar verstreken. Wat zijn de
resultaten van deze Tilburgse aandacht voor duurzame
inzetbaarheid? Karlijn Verheggen, personeelsmanager:
“Tijdens de proeverij konden mensen allerlei activiteiten
doen. Van een workshop Werkdruk tot yogales, en van
een mindfulnesssessie tot een workout Pink Boxing. Met
activiteiten die aansloegen zijn we verdergegaan in een
Ontwikkelacademie. Medewerkers kunnen inschrijven op
activiteiten en die inzetten in het kader van hun duurzame
inzetbaarheid.”

Sauna “Er is veel animo voor, maar het duurzame
inzetbaarheidsdenken zit nog niet tussen de oren”, vindt
Marius Liebregts. Hij is bestuurder van de Tilburgse
Stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep en voorzitter van >

TPrimair. “De activi
teiten vinden plaats na
schooltijd, maar onder
werktijd. Sommige
leraren ervaren ze des
ondanks als een extra
belasting, en gaan dan
’s avonds als ze thuisko
men de lessen voor de
dag erop voorbereiden.
Ook ontstaan er discus
sies. Bijvoorbeeld: een
leraar wil na schooltijd
naar de sauna om te ont
spannen. Mag dat binnen
de duurzame inzetbaar
heidsuren? Het gesprek

moet gaan over: wat helpt je?” “Het gaat hier om ook
eigenaarschap”, vult kwaliteitsmanager Rand aan. “In
hoeverre durf je het gesprek aan te gaan? Dat heeft ook
te maken met jezelf wat gunnen.”

Uren labelen Wordt er in Tilburg inmiddels meer
gebruikgemaakt van de uren voor duurzame inzet
baarheid uit de cao? Dat lijkt nog niet hard te maken.
Personeelsmanager Verheggen: “Vaak vinden mensen
het lastig om de uren te labelen. Ze moeten ze weg
schrijven in de normjaartaak, maar is het nu profes
sionalisering of duurzame inzetbaarheid? Toch gaat
het beter, nu deze uren zijn geïntegreerd in het norm
jaartaakformulier. Vroeger zagen we veel ‘niet tijd en
plaatsgebonden werkzaamheden’, dat wordt nu beter
ingevuld. Mensen realiseren zich: als ze een half uurtje

‘ z e l f  d e  r e g i e  vo e r e n ’

Paul van Hees, directeur van Opmaat-

scholen ojbs de Mussenacker in Udenhout

en obs Darwin in Oisterwijk: “Werkdruk

stond al hoog op onze agenda. We moeten

veel doen met een klein team, en in het

jenaplanonderwijs ontwikkelen we ook

nog eens veel lesprogramma’s zelf. Met

de nieuwe cao hebben we gekozen voor

het overlegmodel. We besloten om onze

scholen anders te organiseren, zodat

leerkrachten zich kunnen concentreren

op hun primaire taak. Daarvoor heb

ik een eventmanager aangesteld. Zij

organiseert de feesten, onderhoudt

contacten met bijvoorbeeld bibliotheek

en ouderraad, en bereidt het kamp en

projecten voor. Dat heeft de rest van het

team veel lucht gegeven.” Daarnaast

volgen zijn leerkrachten cursussen uit het

Tilburgse ontwikkelaanbod. “Mindfulness

bijvoorbeeld. Ze schrijven die cursusuren

onder duurzame inzetbaarheid, en

verwerken het geleerde in de klas. Dat

lukt, omdat ze voelen dat er dankzij

de eventmanager van alles niet meer

hoeft. Anderen besteden de uren aan

collegiale consultatie of scholing.

Sommige activiteiten kunnen ook onder

professionalisering vallen, maar ik voer

daar als directeur geen strakke regie

op. Belangrijker is dat we met elkaar in

gesprek gaan en kritisch kijken naar de

werkdrukbeleving. En dat teamleden

leren om daarin zelf de regie te voeren.

Dit komt allemaal ter sprake in het

normjaartaakgesprek.”

Omslag
“Ik zie nu een omslag ontstaan”, vertelt

Van Hees. “Werkt iemand ’s avonds lang

door? Dan compenseert hij dat op een

woensdagmiddag. We accepteren steeds

meer de keuzes die we maken. Zelf heb

ik net een NLP-opleiding afgerond. Dat

gaat ook over afstemming, verbinding

maken met jezelf. Ik vermoed dat mijn

collega’s vinden dat ik mijn grenzen wel

weet te bewaken, ja. Ik probeer het goede

voorbeeld te geven.”

Marius Liebregts, onderwijs-
bestuurder in Tilburg: “Het
gesprek moet gaan over: wat helpt
je?”
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Generatiepact: met opgeheven hoofd
door tot je pensioen
Maar weinig leraren en schoolleiders bereiken op school de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Veel mensen uit het onderwijs zwaaien eerder af, en
vertrekken regelmatig met stille trom: oudere collega’s zitten vaak lang ziek
thuis. Hoe zorg je ervoor dat scholen hun oudere, ervaren krachten kunnen
behouden? Twee schoolleiders lieten zich inspireren door een model voor
gemeenteambtenaren en bedachten een oplossing.

Het Generatiepact – voor leraren,

schoolleiders en anderen in het onderwijs

– van clusterdirecteuren John Mulder

en Gert Broekhuizen van Stichting

Voila in Leusden is een mooi voorbeeld

van leeftijdsgebonden duurzame

inzetbaarheid in het onderwijs. Hoe het

werkt, leggen ze uit met een formule.

Stel: iemand gaat 50 procent werken.

Met het Generatiepact houdt hij dan 80

procent van zijn oorspronkelijke salaris;

de pensioenopbouw blijft 100 procent.

Als iemand vier dagen per week werkte,

blijft zijn werktijdfactor 0,8. Belangrijk

voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Met deze constructie zal het meer mensen

uit het onderwijs lukken om vitaal,

trots, gewaardeerd en met plezier hun

schoolcarrière af te sluiten, verwachten

Mulder en Broekhuizen. De AVS, het ABP

en de Belastingdienst keken mee naar het

Generatiepact en hadden geen bezwaren.

Kostenneutraal
Mulder en Broekhuizen spraken al

heel wat sceptische controllers: zo’n

constructie kost veel te veel geld.

Toch niet, denken de directeuren, die

verwachten dat het Generatiepact

budgettair neutraal uitpakt. Broekhuizen:

“De dagen dat de oudere leraar er niet

is, wordt hij vervangen door een jongere

collega. Als die bijvoorbeeld in schaal

LA 7 zit, is hij stukken goedkoper dan

zijn 60-jarige collega. Bovendien: wie

gebruikmaakt van het Generatiepact

ziet af van BAPO en de cao-uren

voor duurzame inzetbaarheid, met

uitzondering van de 40 uur waar je als

oudere medewerker volgens de cao

recht op hebt. Ook zit er een besparing

besloten in de pensioenleeftijd: op

65-jarige leeftijd stopt het Generatiepact.

En: het ziekteverzuim van de oudere

leraar zal waarschijnlijk flink afnemen. Bij

Voila kennen we een verzuimpercentage

van 8,4 procent, dat voor meer dan

de helft op het conto van 60-plussers

komt. Als dat met 1 procent daalt,

levert dat al een enorme besparing

op.” Dit laatste betekent wel dat het

Generatiepact voor schoolbesturen met

een laag verzuimpercentage minder snel

kostenneutraal is.

Jonge vervangers
Wat betekent dit voor jongere werk-

nemers? “We verwachten dat oudere en

jongere leraren meer gaan samenwerken”,

zegt Mulder. “Iedere generatie heeft

zijn sterke en zwakke kanten. Een jonge

leraar schudt een groepsplan misschien

zo uit zijn mouw. Terwijl hij veel van zijn

oudere collega kan leren als het gaat om

bijvoorbeeld oudergesprekken.” Maar

zijn die jongere leraren wel te vinden?

“Daar zit een lastig punt,” beaamt Mulder.

“Hier in Leusden kunnen we bij vacatures

kiezen uit een ruim aantal kandidaten,

maar dat is niet overal zo.”

Aantrekkelijke werkgever
Het Generatiepact maakt bij Voila deel uit

van een breed personeelsbeleid, dat ook

allerlei trainingen en loopbaangesprekken

omvat. Voila biedt de regeling vanaf 1

augustus 2017 aan medewerkers vanaf

60 jaar aan. “We verwachten dat zo’n

zeven collega’s hier dan aan meedoen,

maar onze informatiebijeenkomst is door

meer collega’s die die leeftijd naderen

bezocht”, vertelt Mulder.

De clusterdirecteuren zijn ook met het

voortgezet onderwijs in gesprek. “Er is

voor sommige vakken een schreeuwend

tekort aan leraren. Een school die het

Generatiepact aanbiedt, maakt zich

daarmee een aantrekkelijke werkgever

om de concurrentie met het bedrijfsleven

aan te gaan.”

Gert Broekhuizen (links) en John Mulder, www.inpro6.nl
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thema _ zorg voor personeel

eerder weggaan om te ontspannen, dan kunnen ze dat
ook als duurzame inzetbaarheid schrijven. Daar komt
bij: wie zijn uren duurzame inzetbaarheid niet invult,
is inzetbaar voor andere taken.” “Het gaat erom dat we
medewerkers willen helpen om de werkdruk te beheer
sen. Dan maakt het eigenlijk niet uit waaronder het valt.
Wat heb je nodig? Wat heb je gedaan en wat heeft het
opgeleverd? Daar moet het over gaan”, vindt Rand.

‘ v e e l  l e r a r e n  d e n k e n :  w e
m o e t e n  w e e r  w at ’

Kruisbestuiving Het Tilburgse onderwijs heeft de
handen ineen geslagen: vijf besturen werken samen.
Helpt dat? Liebregts: “Ja, we hebben een groter bereik en
zien kruisbestuiving tussen bestuurders. Die gezamenlijke
basis is uiteindelijk beter voor de kinderen. Maar of duur
zame inzetbaarheid op schoolniveau werkt, hangt af van
de dynamiek in een team. Zijn de leraren sceptisch? Dan
zal de directeur ook terughoudend zijn. Toch zal hij het
onderwerp ter sprake moeten brengen, ook bij verzuimge
sprekken. Ben je uit balans? Wat doe je aan je duurzame
inzetbaarheid? Wat kan je verlichting geven? Toen we
begonnen hadden we een werkgroep die het begrip duur
zame inzetbaarheid zou gaan definiëren. Dat moet je niet
willen. Het gaat om de houding van mensen.”
Met alleen uren budgetteren ben je er overigens niet,
stelt Liebregts. Onderwijsorganisaties (vakbonden, PO
Raad) zouden volgens hem meer met hun achterban in
gesprek moeten. “Wij als bestuurders willen het wel – het
onderwijs kent pieken en dalen en die willen we met
duurzame inzetbaarheid opvangen. Maar veel teamleden
denken: we moeten weer wat.” Bovendien: de cao voor
ziet in uren, niet in financiële middelen. Verheggen: “Dat
betekent in de praktijk dat schooldirecteuren financiële
keuzes moeten maken. Wil iemand collegiale consulta
tie? Dan moet die collega dus vervangen worden, en dat
kost wat.” _
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Tijd voor een U-turn!
Van langer wachten wordt niemand
beter. U-center scoort significant hoger
dan het landelijk gemiddelde.
U, uw mensen en organisatie hebben
baat bij de beste zorg.
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Workshop Krav Maga (zelfverdediging)
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‘deze mensen zijn met hun talenten een a anwinst voor de school’

Als samenleving hebben we ervoor gekozen

om mensen met een arbeidsbeperking aan

het werk te helpen. Het funderend onderwijs

loopt echter nog niet volop warm voor deze

banenafspraak en dreigt de doelstellingen

niet te halen. Wat zijn de bottlenecks? En hoe

slagen sommige schoolbesturen er wel in om

deze mensen aan het werk te zetten?

tekst marijke nijboer

Collega’s met een
arbeidsbeperking

thema _ zorg voor personeel

Bij een meting in juli 2016 bleek dat zowel reguliere
werkgevers zoals de overheid meer mensen met een
arbeidsbeperking dan afgesproken hadden tewerkge
steld1. Het voortgezet onderwijs realiseerde sinds 1 janu
ari 2013 vijftig formele aanstellingen. Hierbij zijn echter
de inleenverbanden en detacheringen nog niet meege
rekend. “Het cijfer ligt dus waarschijnlijk hoger”, zegt
een woordvoerder van de VOraad. “Maar het einddoel
halen we in dit tempo niet.” Binnen de posector lijkt het
beeld ongeveer hetzelfde. “Het ministerie schat in dat we
nog behoorlijk onder de streefgetallen zitten”, zegt een
woordvoerder van de PORaad. “Het onderwijsveld is er
echter mee bezig; wij worden steeds vaker gebeld met
vragen over de banenafspraak.”
Er leven verschillende bedenkingen in het onderwijsveld.
Sommige scholen met kleine teams vinden het lastig om
een functie voor iemand met een arbeidsbeperking te
creëren. Er wordt ook gewezen naar de voormalige ID of
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‘deze mensen zijn met hun talenten een a anwinst voor de school’

Collega’s met een
arbeidsbeperking

‘Melkertbanen’: die waren geen groot succes. Waarom
weer zoiets doen? En: verdringen deze nieuwe mensen
niet het zittende personeel? Sommige schoolbesturen
willen of kunnen bovendien geen geld steken in de bege
leiding van deze nieuwe medewerkers.
Volgens Ton Groot Zwaaftink, bestuursvoorzitter van het
Arbeidsmarktplatform PO, speelt mee dat schoolleiders
nog onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden voor
financiering en ondersteuning. “Er zijn verschillende
financiële regelingen (zie kader) en scholen kunnen met
het Werkgeversservicepunt in de regio de begeleiding
regelen.” Volgens hem is er geen sprake van verdringing
van zittend personeel. “Op veel scholen worden de onder
steunende taken waar het om gaat, nu niet ingevuld.”
De nieuwe krachten schelen scholen juist tijd, zegt hij,
omdat de ondersteunende medewerkers deze taken
overnemen zodat de leraren zich op lesgeven kunnen
richten.

Fantastisch Er zijn schoolbesturen die meerdere
mensen met een arbeidsbeperking hebben binnengehaald
en hen als een aanwinst zien. Het Arentheem College
in Arnhem heeft zeven van zulke krachten. Sommigen
kwamen binnen als stagiaire vanuit een vsoschool en zijn
gebleven. Anderen zijn inmiddels uitgestroomd naar een
reguliere baan, vertelt directeur Eelco van der Kruk. “We
hadden een jongen met spierdystrofie die heel systema
tisch kon werken. Hij deed het fantastisch bij ons. Hij is
doorgestroomd naar een mooie baan op een hogeschool in
zijn woonplaats. Ik mis hem nog steeds.”
Op het Arentheem College werkt onder andere een hulp
conciërge met een aandoening in het autistisch spectrum.
“We hebben gekeken wat hij kan en vervolgens bepaalde
taken van de conciërge, de administratie en de schoonma
kers bij elkaar gevoegd. Onze conciërges haalden altijd het
oud papier op. Dat doet de hulpconciërge nu. Hij kopieert
ook. Geen ingewikkelde boekwerken, maar repetities kopi
eren gaat prima.”
In EttenLeur werken drie onderwijsstichtingen en de
gemeente samen bij het tewerkstellen van mensen
met een arbeidsbeperking. Directeurbestuurder Jac
Verschueren van Stichting Katholiek Primair Onderwijs

EttenLeur (SKPOEL): “De gemeente heeft toegezegd om de
huismeesters voor onbepaalde tijd te blijven financieren.
De samenwerking is geweldig; we doen dit echt samen.”
Ook in EttenLeur werd met enige creativiteit een mooi
takenpakket samengesteld. “We maakten eerder een
strikt onderscheid tussen onze conciërges en de nieuwe
huismeesters”, vertelt Verschueren. “Maar dat was niet
handig, sommige taken overlapten. Daarna zeiden we: de
huismeester is van het pand, de conciërge van de organi
satie. Nou, zie dat maar eens vol te houden in de praktijk.”
De oplossing: elke locatie heeft een facilitair medewerker;
een baan die half wordt bekleed door een conciërge en
half door een huismeester. Het streven is om deze functie
overal te laten vervullen door één persoon. “Zo voorkom
je discussies over taken”, zegt Verschueren. “De facilitair
medewerker zorgt voor de hele club.” De gemeente betaalt
de huismeesters en de scholen de conciërges.
De scholen van SKPOEL waren maar voor 50 procent voor
zien van conciërges. Dankzij de komst van de huismees
ters is er de hele dag zo’n kracht in de gebouwen. De brede
scholen hebben vaak avondactiviteiten. Ook dan worden
de facilitair medewerkers ingeschakeld. De compensatie
van dat avondwerk levert echter nog wel eens praktische
problemen op.

Goede begeleiding Een goede begeleiding helpt
deze medewerkers om een succes te maken van hun baan.
In EttenLeur betalen de scholen samen de coördinerend
huismeester, Pascalle Strijdonk. Zij begeleidt zeven huis
meesters op zeven locaties. “Ik spreek ze allemaal bijna
dagelijks”, vertelt ze. Sommigen hebben geen overzicht
over hun taken; die helpt zij met het stellen van prioritei
ten. Strijdonk: “Deze mensen zijn toegewijd, voelen zich
waardevol voor de maatschappij en genieten van de con
tacten. Het merendeel voelt zich als een vis in het water.”
Het Arentheem College had tot voor kort externe job
coaches, maar is nu zelf een jobcoach aan het oplei
den. Een collega uit de zorg die zin heeft in deze taak.
Directeur Van der Kruk: “Nu we meer mensen met een
arbeidsbeperking in huis hebben, vinden we het beter
om één eigen jobcoach te hebben. Hij begeleidt de werk
begeleiders en de nieuwe collega’s. Deze mensen moeten
één aanspreekpunt hebben, anders gaat het verkeerd. Je
moet iets meer ondersteuning geven en soms iets meer
uitleggen.”
Het is ook belangrijk om met alle partijen goede afspraken
te maken. Verschueren van SKPOEL: “Alle partners in een
brede school vinden zichzelf het belangrijkste en menen
dat de huismeester primair bij hen in dienst is. We probe
ren getouwtrek te vermijden met goede afspraken.”
Belangrijk is ook om oog te hebben voor iemands gren
zen. Op het Arentheem kan hulpconciërge Pascal niet
met leerlingen omgaan. Van der Kruk: “Dat weet hij en
de leerlingen ook. Zij bemoeien zich niet met elkaar.”
Maar onlangs was deze Pascal even de held. “Wij hadden
al maanden last van een insluiper. We hadden een foto

d e  b a n e n a f s p r a a k

De banenafspraak vloeit voort uit het sociaal akkoord en de

Participatiewet. De afspraak is dat de publieke sector tot 2023

25.000 banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hiervan moet het primair onderwijs 4.020 extra banen creëren;

het vo 2.640. Het is de bedoeling dat werkgevers hier op

vrijwillige basis aan meewerken. Als blijkt dat dat onvoldoende

gebeurt, kan de quotumwet in werking treden als stok achter de

deur.
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KIJK VOOR MEER EDUCATIEVE
PROGRAMMA’S EN TARIEVEN OP:

NMM.NL

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
EEN UITDAGEND EN
INDRUKWEKKEND DAGJE UIT!

DE KLAS VAN ’45
Stap in de schoenen van schoolkinderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in ‘de klas van ’45’ en
ervaar hoe zij de oorlog beleefden. Deze ervaring
is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

BOOTCAMP
Werk je in het zweet tijdens een bootcamp op
het museumterrein! Ga met de hele klas de
stormbaan over onder begeleiding van een echte
sportinstructeur. Een beetje militaire discipline
kan geen kwaad, toch?!

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_E.indd   1 10-05-17   13:11
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van hem, maar niemand kon hem pakken. Pascal heeft
een fotografisch geheugen. Hij herkende de man, sloot
hem op en belde de politie.”

Leraren ontlasten Wanneer de taakverdeling, bege
leiding en onderlinge afspraken goed zijn geregeld, heb je
er prima krachten bij, zeggen beide schoolleiders. Van der
Kruk: “Ze nemen de onderwijsgevenden allerlei eenvou
dige taken uit handen. Pascal werkt bijvoorbeeld enquêtes
uit. Dat scheelt de docent veel tijd. Die is blij en hij vindt
het leuk om te doen en krijgt waardering. Wij hopen deze
mensen echt voor langere tijd aan ons te binden. Al zijn
ze voor een deel in dienst bij het werkvoorzieningsschap,
voor ons horen ze er helemaal bij. Ze krijgen een kerst
pakket, doen mee aan werkoverleg en komen naar per
soneelsfeestjes.” Hij sluit niet uit dat sommigen een vast
contract zullen krijgen. “Zij krijgen net als de anderen
functionerings en beoordelingsgesprekken. Als ze goed
functioneren, kunnen ze bij ons in dienst komen.”

h o e  z i t  h e t  f i n a n c i e e l ?

Er zijn verschillende subsidieregelingen voor het tewerkstellen

van mensen die vallen onder de Participatiewet. Op deze kaart

staan de contactgegevens van de Werkgeversservicepunten in alle

regio’s: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/kaart

Als een schoolbestuur onverhoopt een participatiebaan moet

beëindigen, kan bij het Participatiefonds een vergoeding van

de uitkeringskosten worden aangevraagd. Via de no-riskpolis

kunnen werkgevers bij ziekte van een werknemer met een ziekte of

handicap een Ziektewetuitkering van het UWV krijgen.

De CAO 2016-2017 bevat een salarisschaal die uitgaat van het

wettelijk minimumloon voor medewerkers die tot de doelgroep

behoren. De werkgever betaalt de productieve uren; UWV of

gemeente kan het gat tussen de productiviteit en het wettelijk

minimumloon dichten via verschillende subsidieregelingen.

Meer informatie over de banenafspraak en handige rekentools:

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/ wet-banenafspraak

thema _ zorg voor personeel

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

Hoe creëert u banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Welke functies zijn geschikt? Wie kan u helpen bij het realise-

ren ervan? Wat kost een plaatsing en wat levert het op? Hoe

zorgt u voor begeleiding? Het Arbeidsmarktplatform PO orga-

niseert in mei en juni 2017 een drietal regionale bijeenkomsten

voor leidinggevenden in het po over de banenafspraak. Werk-

geversservicepunten en ervaren schoolbesturen vertellen er

meer over. Zie www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/

wet-banenafspraak/goed-van-start-met-de-banenafspraak-

regionale-bijeenkomsten

Verschueren heeft weinig begrip voor schoolbesturen die
niet openstaan voor deze collega’s. “Het gaat om mensen
met fysieke beperkingen en mensen die niet kunnen
functioneren in een productiegerichte omgeving. Zij heb
ben wat aandacht en ruimte nodig om goed aan het werk
te blijven. Dat kan binnen het onderwijs. Als wij mensen
willen voorbereiden om straks goed in de maatschappij
te functioneren, moeten we zelf ook ruimte bieden om
iedereen mee te laten doen.”
Daar is Van der Kruk het roerend mee eens. “De school
heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We
laten onze leerlingen zien dat mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt erbij horen, talenten hebben en kun
nen werken. Bovendien kunnen wij deze talenten heel
goed gebruiken. Het heeft echt een meerwaarde om zo
iemand in je organisatie te krijgen, daar kom ik steeds
meer achter.” _

1 Eind 2015 waren er 15.604 banen bij de sector markt en

5.453 banen bij de sector overheid gerealiseerd, zo schreef de

staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid op 13 juli

2016 aan de Tweede Kamer. De doelstelling was respectievelijk

6.000 en 3.000 banen.

Het Arbeidsmarktplatform PO zoekt goede voorbeelden van

inclusief werkgeverschap, om te verspreiden in het primair

onderwijs. Deze kunnen worden gemeld bij Jonas Westhoek,

j.westhoek@caop.nl

Het Arbeidsmarktplatform PO en de AVS houden op

vrijdagmiddag 2 juni bij de AVS in Utrecht een informatieve

bijeenkomst voor schoolleiders (kaderleden van de AVS;

op uitnodiging) over inclusief werkgeverschap en de

banenafspraak.
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Werk je in het zweet tijdens een bootcamp op
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(Advertorial)

Het is een universele taal die we allemaal begrijpen.
Iedereen weet dat dit zo is, maar gek genoeg weet niemand
precies waaróm het zo is. Dat is het wonder van muziek. Die
magie overbrengen op alle leerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs, dat is de missie van Het Concertgebouw.
Het educatieprogramma is zo ingericht dat elke leerling in
Het Koninklijk Concertgebouw intensief bezig kan zijn met
muziek bedenken, uitvoeren en beluisteren.

In het primair onderwijs gaan de leerlingen eerst in de klas
aan de slag met het voorbereidend lesmateriaal: ze studeren
liedjes in, maken verrijkingsopdrachten en krijgen les in
bodypercussie. In Het Concertgebouw laten ze vervolgens,
samen met professionele musici, de muziek horen die ze op
school hebben ingestudeerd. Niet in een klaslokaal, maar
in een echte concertzaal. En dan horen ze… dat echt alles
mooier klinkt in Het Concertgebouw!

De beste orkesten en ensembles doen mee
De afdeling Educatie ontwikkelt het educatieve programma
samen met onder meer Amsterdam Sinfonietta, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Calefax en met diverse musici,
muziekdocenten en andere professionals. De leerlingen
musiceren dus met de allerbesten. De educatieve program-
ma’s sluiten aan bij het curriculum, de SLO leerdoelen en de
belevingswereld van de kleuter tot en met de achtstegroeper.
De kleuters kunnen naar KleuterSinfonietta of naar Zing met
ons mee: Ik sta paf! om mee te zingen met alle bekende
liedjes van Annie M.G. Schmidt. Voor groep 3 en 4 is er
Sofie en de mannetjes van de tijd, groep 5 en 6 kan deel-
nemen aan een heel bijzonder, nieuw project in de Grote
Zaal: Duizend-en-een-nacht en voor groep 7 en 8 is er het
programma Van mythen en muziek.

Digitale lesmethode muziek
Om muziek een vaste plaats in nog meer klaslokalen te
geven, is Het Concertgebouw aan de slag gegaan met de
ontwikkeling van een digitale lesmethode muziek. Deze
doorlopende leerlijn is er voor alle groepen van het basison-
derwijs.

Meer informatie
Meer informatie over de educatieprojecten vindt u op educa-
tie.concertgebouw.nl. Kijkt u vooral eens om inspiratie op te
doen of om het voorbereidend lesmateriaal te bekijken. De
kosten voor deelname aan de projecten is € 4 per leerling
en/of begeleider, inclusief voorbereidend lesmateriaal.  Het
openbaar vervoer binnen de stad Amsterdam met het GVB
is gratis.

Heel graag tot ziens in Het Concertgebouw!

Muziek maakt blij, bevrijdt, geeft
energie en je wordt er slimmer van.

Foto: Jordi Huisman

Foto: Ronald Knapp
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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!: Basisschool De Kleine Keizer in Den Haag schenkt

structureel aandacht aan seksuele diversiteit en wint daarmee de John

Blankensteinprijs. tekst susan de boer

Voorlichting geven over seksuele diversiteit

is volgens de Tweede Kamer een belangrijke

taak voor scholen. Bij het niet vervullen van

die taak zou zelfs een boete moeten volgen.

Een school die deze boete in ieder geval

níet krijgt, is basisschool De Kleine Keizer in

Den Haag. “Actief burgerschap en sociale

integratie staan in het schooljaarplan en

daar hoort aandacht voor seksuele diver-

siteit bij”, zegt schoolleider Erwin Toet.

“De Kleine Keizer is een school met een zeer

diverse populatie op sociaaleconomisch,

etnisch en religieus gebied. Leren omgaan

met seksuele diversiteit is in onze ogen

onderdeel van een open en veilig school-

klimaat. Dit schooljaar hebben we met het

voorlichtingsteam van COC Haaglanden

onze invulling van het onderwerp uitge-

breid.” De school won afgelopen december

met de aanpak de John Blankensteinprijs

2016: een prijs die de gemeente Den Haag

jaarlijks uitreikt aan een organisatie die

bijdraagt aan de emancipatie van lesbische

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksue-

len, transgenders en interseksuelen.

De Kleine Keizer doet mee aan de Week van

de Lentekriebels, een landelijke projectweek

waarin scholen en ouders extra aandacht

besteden aan relationele en seksuele

vorming bij kinderen. Daarnaast brengen

twee voorlichters van COC Haaglanden een

bezoek aan de bovenbouwgroepen. “In het

gesprek gaan de voorlichters in op vragen

van leerlingen, en bespreken ze bijvoor-

beeld stereotypering”, vertelt Tamar Tuit,

leerkracht van groep 8. “Hoe weet je of

iemand homo is of hetero? Het grappige

was dat de leerlingen van de mannelijke

voorlichter dachten dat hij heteroseksueel

zou zijn, en de vrouw niet, terwijl het

andersom was. Naderhand bespreken we

het na in de klas. Ook later komt het onder-

werp weer ter sprake, bijvoorbeeld naar

aanleiding van het nieuws, en tijdens de

lessen biologie, wanneer we het menselijk

lichaam en seksualiteit bespreken.” Van de

leerkrachten op De Kleine Keizer is niemand

homoseksueel. Maar dat is ook niet nodig

om over seksuele diversiteit te praten.

“Een leerkracht moet een open houding

hebben en zich professioneel opstellen”,

zegt schoolleider Toet. “Het is niet het enige

gevoelige onderwerp dat langskomt. Het

gaat erom dat een leerkracht feitelijke infor-

matie kan geven en weet hoe je hierover

het gesprek kunt voeren.” Ouders reageren

over het algemeen positief op de lessen,

maar niet alle ouders zullen zich uitspreken,

denkt hij. “De culturele achtergronden in

deze wijk zijn zo divers, natuurlijk zijn

er ook ouders bij wie het onderwerp op

weerstand stuit. We willen respectvol

omgaan met andersdenkenden en verwach-

ten dat respect ook terug. We proberen onze

woorden zorgvuldig te kiezen, we willen dat

iedereen zich veilig voelt.”

Het winnen van de John Blankensteinprijs

ziet de schoolleider als een waardering voor

en erkenning van de cultuur van openheid

en acceptatie op De Kleine Keizer. “We laten

zien waar de school voor staat, dat vinden

we belangrijk, en het winnen van deze

prijs draagt daaraan bij. Het prijzengeld

besteden we voor een deel aan aanvullende

lectuur over sociale veiligheid en we vervul-

len er ook een paar andere wensen mee.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

kinderen leren omgaan met
seksuele diversiteit

Het winnen van de John Blankensteinprijs betekent waardering voor en erkenning van de cultuur van
openheid en acceptatie op De Kleine Keizer.
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Het is een universele taal die we allemaal begrijpen.
Iedereen weet dat dit zo is, maar gek genoeg weet niemand
precies waaróm het zo is. Dat is het wonder van muziek. Die
magie overbrengen op alle leerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs, dat is de missie van Het Concertgebouw.
Het educatieprogramma is zo ingericht dat elke leerling in
Het Koninklijk Concertgebouw intensief bezig kan zijn met
muziek bedenken, uitvoeren en beluisteren.

In het primair onderwijs gaan de leerlingen eerst in de klas
aan de slag met het voorbereidend lesmateriaal: ze studeren
liedjes in, maken verrijkingsopdrachten en krijgen les in
bodypercussie. In Het Concertgebouw laten ze vervolgens,
samen met professionele musici, de muziek horen die ze op
school hebben ingestudeerd. Niet in een klaslokaal, maar
in een echte concertzaal. En dan horen ze… dat echt alles
mooier klinkt in Het Concertgebouw!

De beste orkesten en ensembles doen mee
De afdeling Educatie ontwikkelt het educatieve programma
samen met onder meer Amsterdam Sinfonietta, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Calefax en met diverse musici,
muziekdocenten en andere professionals. De leerlingen
musiceren dus met de allerbesten. De educatieve program-
ma’s sluiten aan bij het curriculum, de SLO leerdoelen en de
belevingswereld van de kleuter tot en met de achtstegroeper.
De kleuters kunnen naar KleuterSinfonietta of naar Zing met
ons mee: Ik sta paf! om mee te zingen met alle bekende
liedjes van Annie M.G. Schmidt. Voor groep 3 en 4 is er
Sofie en de mannetjes van de tijd, groep 5 en 6 kan deel-
nemen aan een heel bijzonder, nieuw project in de Grote
Zaal: Duizend-en-een-nacht en voor groep 7 en 8 is er het
programma Van mythen en muziek.

Digitale lesmethode muziek
Om muziek een vaste plaats in nog meer klaslokalen te
geven, is Het Concertgebouw aan de slag gegaan met de
ontwikkeling van een digitale lesmethode muziek. Deze
doorlopende leerlijn is er voor alle groepen van het basison-
derwijs.

Meer informatie
Meer informatie over de educatieprojecten vindt u op educa-
tie.concertgebouw.nl. Kijkt u vooral eens om inspiratie op te
doen of om het voorbereidend lesmateriaal te bekijken. De
kosten voor deelname aan de projecten is € 4 per leerling
en/of begeleider, inclusief voorbereidend lesmateriaal.  Het
openbaar vervoer binnen de stad Amsterdam met het GVB
is gratis.

Heel graag tot ziens in Het Concertgebouw!

Muziek maakt blij, bevrijdt, geeft
energie en je wordt er slimmer van.

Foto: Jordi Huisman

Foto: Ronald Knapp

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 10-05-17   13:10
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pa ssend onderwijs

In het Walhallab in Zutphen kunnen
kinderen met én zonder problemen
naar hartenlust samen leren,
ontwerpen, maken en ondernemen.
Met succes: kinderen zien het nut van
leren en thuiszitters keren terug naar
school.

tekst daniëlla van ‘t erve

Midden in de werkplaats van het Walhallab

staat een molen met wieken van openge-

werkte petflessen. Vol trots legt Coen (14)

de werking van zijn ‘recyclewindwatermo-

len’ uit. Hij is een van de thuiszitters die hier

ook figuurlijk zijn draai vond en nu weer

naar school gaat. “School is saai, maar hier

is het wel lachen”, vertelt hij. “Vooral omdat

ik mag doen wat ik zelf wil.”

“Dat is stoere praat”, reageert ‘eindbaas’

Marco Mout. “We zijn geen school, maar

hij leert hier wel belangrijke dingen die

fout gingen, zoals afspraken nakomen,

maar ook rekenen of leesbaar schrijven.”

Mout begon het leerwerkproject tien jaar

geleden met één leerling, inmiddels zijn dat

er zestig en is er een flinke wachtlijst. Elk

kind, ook zonder problemen, is welkom om

na schooltijd zijn of haar talent te ontwik-

kelen. Mout spreekt met ze af wat het doel

is, hoe en wanneer dat bereikt kan worden

en wat dat gaat kosten. Hij is wars van

labels, formulieren en eindeloze praatses-

sies. “Ik word gek van dat gepamper van

onze jeugd”, vertelt hij. “We hebben een

zorgindustrie gecreëerd die er baat bij heeft

dat zo’n drop-out therapie volgt. Er zijn

zware autisten die zonder enig effect op een

dure opleiding zaten, maar hier na een half

jaar normaal praten en een eigen lesgroep

draaien.”

Radicale omslag
Confronterend en ondernemend leren zijn

kernwoorden in Mouts aanpak, net als

leren door te doen. Een jongen die zichzelf

uitermate hoogbegaafd vond, lieten ze met

moeilijke opgaven zijn neus stoten. Toen

zijn haar zo lang werd dat hij ‘incommuni-

cabel’ werd, sleepten ze hem gillend naar

de kapper. Mout: “Tegelijkertijd zetten we

hem ook aan het werk waardoor hij de kans

kreeg zijn talent in te zetten. Binnen korte

tijd presenteerde hij op de Universiteit van

Twente een fantastisch project waaraan hij

meehielp. Iedereen heeft een knop die aan-

gezet moet worden. Als dat lukt, kun je heel

snel een radicale omslag bereiken.”

En tot nu toe lukt dat altijd. De sleutel

tot het succes ligt ‘m in de vrijwilligheid,

volgens Mout. “Niemand hoeft hier te zijn,

zelfs de schoolverlaters mogen zo weglo-

pen. Maar ze blijven omdat ze voelen dat

dat goed is.” Het geven van vertrouwen is

een tweede sleutel. “We gebruiken hier de

gevaarlijkste machines. Een jochie van 6

jaar, dat thuis alles sloopte, mag hier met de

lintzaag werken. Geen kind zal hier echter

zomaar een machine of chemicaliën gebrui-

ken die het nog niet kent.”

Verantwoordelijkheidsbesef
Er werkt een team van vijftien gedreven

leraren en orthopedagogen: sommigen

vrijwillig, anderen lopen stage of krijgen

betaald. Dat leerlingen daarnaast zelf ook

leraar zijn, is een derde sleutel tot succes.

Een hoogbegaafd rekenwonder maakt

bijvoorbeeld samen met een meisje dat een

grote rekenachterstand heeft, constructie-

tafels voor de verkoop. Hierdoor kreeg ze

weer plezier in rekenen. Wout (11) is een

ander voorbeeld van meesterschap. “Mag ik

met de tank rijden?”, vraagt hij. “Ja, jij krijgt

mijn toestemming”, reageert de ‘eindbaas’,

“maar alleen jij, en niet de andere jongens.

Je zet het plein af met pylonen, en daarbin-

nen mag je ermee oefenen.” En terwijl

Wout glimmend wegloopt om de op afstand

bestuurbare minitank te halen, vertelt Mout:

“Die tanks zijn heel complex en duur. Wout

krijgt twee weken de tijd om het helemaal

in de vingers te krijgen en dan mag hij

het een ander leren. Ook al is hij hier de

jongste, hij kan dat, omdat hij een enorm

verantwoordelijkheidsbesef heeft. Hij is nu

‘Wout-tankonderhoud’.”

Er gelden enkele duidelijke regels, zoals

eerst toestemming vragen, respect voor

elkaar en het materiaal. Roken is taboe en

drugs al helemaal. Jongeren krijgen daarbij

maar één kans. De jongen die drie jaar

geleden met rode ogen van het blowen de

werkplaats in kwam, kon meteen vertrek-

ken. “Dat was dramatisch, maar het had

ook een enorme impact op hem die goed

uitpakte”, vertelt Mout. “Hij ging aan de

slag bij een aannemersbedrijf, waar hij nu

als voorman werkt.”

Geen subsidie
Ondanks dat Mout geen enkele reclame

maakt en geen subsidie krijgt, blijft het

Walhallab groeien. De oud-mediaman en

beeldhouwer vindt het een sport om geld

thuiszitters gaan graag
naar het walhallab

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

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

24

931086-02_024_15-May-17_10:49:00_walter



te vinden. Toen zijn werkplaats in de mid-

deleeuwse Kruittoren te klein werd, kon

hij de leegstaande etage van het naastlig-

gende moderne pand erbij huren voor een

schappelijk prijsje. Hij heeft een groot

netwerk van ondernemers, organisaties

en particulieren die het lab faciliteren. Zo

print een bedrijf de 3D-ontwerpen, krijgt

het Walhallab hout van Staatsbosbeheer en

doneerde een voormalig techniekdocent al

zijn gereedschap en materiaal. Steeds meer

scholen bezoeken het Walhallab bovendien

voor een project: vorig jaar kwamen er

ongeveer 2.900 leerlingen, à 6 euro per

leerling per uur (exclusief materiaal). Mout:

“Verder betalen de kinderen t 12,50 per les

en daarnaast werken we zelf loeihard: ik

geef lezingen en workshops, bouw gitaren

voor de verkoop en we halen opdrachten

binnen, zoals het inrichten van een winkel.”

Afgelopen najaar werd het Walhallab

bekroond met de Janus-Korczakprijs voor

vernieuwend en uitdagend onderwijs. De

jury is lovend over de bijzondere aanpak

waardoor ‘vastgelopen jongeren inzicht

krijgen in hun eigen kunnen en hun eigen-

waarde terugkrijgen’. Een hele eer, vindt

Mout. “Voor die thuiszitters heb ik nog

nooit een cent gezien en zolang ze ons niet

als onderwijs zien, kunnen we fluiten naar

het geld. Ik werk nauw samen met scholen

en jeugdzorg, maar hou niet van getreuzel.

Als een leerling hier binnenkomt, gaan we

direct aan de slag. Het doel is altijd zo snel

mogelijk terug naar school. Mede door die

Korczakprijs lijken steeds meer gemeenten

en scholen in te zien dat onze aanpak werkt.

Het is dan ook geweldig dat onlangs in deze

ruimte het regionale convenant voortijdig

schoolverlaten is getekend.” _

thuiszitters gaan graag
naar het walhallab

Het Walhallab in Zutphen is succesvol in het begeleiden van jonge talenten; velen zijn

landelijk bekend geworden. Beeldhouwer Merle Bouwmeester (19) bijvoorbeeld. Ze was

de allereerste leerling, werd bekend door haar grote beelden en geeft nu zelf les op het

Walhallab. Meer informatie: www.walhallab.nl

Arwen (10) en Hanna (11, rechts) zijn door het Walhallab beste vriendinnen geworden. Hanna: “Grote mensen denken vaak dat kinderen niets kunnen of
willen, nu zien ze eindelijk ook eens dat het anders kan.” Foto: Thomas Boelaars

‘ h e t  d o e l  i s  a lt i j d  z o
s n e l  m o g e l i j k  t e r u g
n a a r  s c h o o l ’
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achtergrond

s ta at  va n  d e  s c h o o l l ei d er 20 17

De schoolleider:
sleutelfiguur
in een dynamisch
krachtenveld

De redactie van de Staat van de Schoolleider: Harald Huijssoon, Annette van Oosten, Jasper Diele en Huub van der Wal (van links naar rechts)
Foto’s: Dirk Kreijkamp
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>

s ta at  va n  d e  s c h o o l l ei d er 20 17 Schoolleider	zijn	is	een	vak.	Sterker	nog,	de

schoolleider	heeft	als	sleutelfiguur	grote	invloed

op	de	kwaliteit	van	de	school.	In	een	dynamische

omgeving	waarin	schijnbaar	vaste	waarden

steeds	veranderen,	oefent	de	schoolleider	zijn

functie	uit. Wat	is	de	staat	van	de	schoolleider

anno	2017? tekst marijke nijboer

Het besef dat de schoolleider een belangrijke positie
vervult, groeit ook buiten het scholenveld. Zo heeft de
Onderwijsraad de functie van de schoolleider op haar werk
agenda voor 2017 gezet. Dat motiveert de raad zo: “Hun
sleutelrol is erin gelegen dat zij enerzijds in interactie
staan met de onderwijsgevenden en anderzijds – direct of
indirect – met het bestuur en de ruimere omgeving van de
instelling, waar bijvoorbeeld ouders en de gemeente deel
van uitmaken. Vanuit deze positie kunnen schoolleiders
invloed uitoefenen op onder andere het instellingsbeleid,
het school en opleidingsbeleid en, via de leraren, het
onderwijsleerproces zoals dat vorm krijgt in de klas.”
Onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs1 wees uit
dat de kwaliteit van de schoolleiding en de kwaliteit van
de lessen significant samenhangen. Hoe hoger de kwa
liteit van de schoolleider, hoe hoger de kwaliteit van de
lessen die leraren geven. De kwaliteit van de schoolleider
doet er dus toe.
Doordat onderwijsinstellingen de afgelopen decennia meer
autonomie hebben gekregen, is de functie van schoolleider
alleen maar invloedrijker geworden. Om al deze redenen
gaat de Onderwijsraad zich bezinnen op welke verdere pro
fessionalisering schoolleiders nodig hebben en welke extra
maatregelen er nodig zijn om hun positie te versterken.

Bevlogen doorzetter Schoolleiders bevinden zich
in een dynamisch krachtenveld. Het zijn niet alleen
onderwijskundige inzichten die regelmatig veranderen;
ook de maatschappelijke visie op de taak van de school
is steeds aan verandering onderhevig. Scholen ervaren
van veel kanten druk en dat maakt het moeilijk om
een schoolorganisatie professioneel te leiden, schetst
onderwijsadviseur Daniëlle Verschuren in haar proef
schrift2. Scholen moeten rekening houden met het over
heidsbeleid en regelgeving. Daarnaast hebben zij zich
te verhouden tot moeilijk grijpbare maatschappelijke
opvattingen over wat goed onderwijs is. Er worden veel
verwachtingen op het onderwijs geprojecteerd en alles
moet meteen: Passend onderwijs, aandacht voor burger
schap, overgewicht, antipestprogramma’s, et cetera.
Wat moet de schoolleider in huis hebben om binnen
dat krachtenveld goed z’n werk te kunnen doen? Daar
over bevraagt Verschuren een aantal schoolleiders en zo
komt zij tot een indrukwekkende lijst kwaliteiten. Een
succesvolle schoolleider toont doorzettingskracht. Hij3

kan goed luisteren, communiceren en analytisch den
ken, ook buiten bestaande kaders. Hij is gedreven, maar
ook betrokken bij z’n medewerkers en weet hen te
overtuigen van en mee op weg te nemen naar het geza
menlijke doel. Hij biedt hen ruimte en vertrouwen. Hij
is koersvast, toont lef en ondernemerschap. Bovendien
sluit hij met zijn tactisch en strategisch leiderschap aan
bij de mogelijkheden van de organisatie en legt hij een
relatie tussen ontwikkelingen in de samenleving en het
onderwijs. Het zal duidelijk zijn: schoolleiders leggen de
lat hoog voor zichzelf.

Professionalisering Een grote meerderheid van
de schoolleiders neemt dan ook deel aan professiona
liseringsactiviteiten, blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van de VOraad werd uitgevoerd4. De meeste
in 2016 geënquêteerde schoolleiders volgden in het
afgelopen jaar een meerdaagse cursus of training. Ook
eendaagse cursussen en netwerkleren waren populair.

Harald	Huijssoon,	locatiedirecteur	Bonhoeffer	College	van	der	Waalslaan,	Enschede:

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

“Ik	vind	het	belangrijk	dat	wij	ons	als	beroepsgroep	laten	zien	in	het	onderwijs	en	in	de

maatschappij.	Het	schoolleiderschap	vraagt	om	mensen	met	lef	en	het	is	een	baan	waar

je	voor	geleerd	moet	hebben.	Je	krijgt	van	alles	op	je	bordje:	van	huisvesting	tot	maat-

schappelijke	gezondheidsvraagstukken.	Je	hebt	te	maken	met	ouders,	leerlingen,	personeel

en	eisen	vanuit	de	overheid.	Er	is	echt	leiderschap	nodig	om	verandering	in	een	school

aan	te	sturen.	In	de	zorg	moet	je	elk	jaar	een	aantal	punten	halen	om	je	BIG-registratie	te

behouden.	Dat	hoeven	wij	in	het	vo	nog	niet,	maar	laten	we	wel	blijven	werken	aan	onze

ontwikkeling,	zodat	we	goed	kunnen	blijven	aansluiten	bij	de	jeugd	en	kunnen	anticiperen

op	wat	de	maatschappij	van	ons	vraagt.	Als	we	ons	verenigen	en	daarvoor	een	register

gebruiken,	laten	we	zien:	dit	is	een	echt	beroep	waar	het	verschil	wordt	gemaakt.”
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bekwaamheden en loopbaanontwikkeling en afspraken
over beschikbare middelen voor scholing. Ook vinden
schoolleiders het aanbod van inwerk en begeleidings
programma’s voor nieuwkomers in schoolleidersfuncties
weinig gestructureerd.
De meeste schoolleiders voeren jaarlijks of vaker een for
meel gesprek over hun professionele ontwikkeling. Drie
kwart ervaart geen belemmeringen voor deelname aan
scholing of professionalisering. Een kwart worstelt met
tijdgebrek, de waan van de dag en werkdruk.
Ook binnen het primair onderwijs, zo blijkt uit een
enquête5 onder 691 schoolleiders, bovenschools mana
gers en bestuurders die zijn aangesloten bij de AVS, wordt
professionalisering gezien als essentieel voor kwalitatief
goed onderwijs. Toch voert een op de vijf schooldirecteu
ren geen actief beleid op professionalisering. Maar het
aantal scholen dat wel een professionaliseringsbeleid
voert is gegroeid van 72 procent in 2012 tot 81 procent
in 2014. Vaak richt professionalisering zich op coachend
leiderschap. Andere populaire thema’s zijn organisatie en

Jasper	Diele,	directeur	Onderwijsgemeenschap	het	Web	(Dinkelland,	Twente):

‘ b lo e i e n  o p  b a s i s  v a n  r u i m t e ,  v e r t r o u w e n ,
t i j d  e n  m i d d e l e n ’

“Er	zijn	vier	voorwaarden	voor	succesvol	schoolleiderschap:	dat	de	schoolleider	van

de	overheid	en	van	zijn	eigen	bestuur	voldoende	ruimte,	vertrouwen,	tijd	en	middelen

krijgt	om	zijn	werk	goed	te	doen.	Het	is	aan	de	schoolleider	om	de	gegeven	ruimte	op

een	ondernemende	en	energieke	manier	goed	te	benutten.	Bij	de	in	de	Staat	van	de

Schoolleider	beschreven	‘scholen	die	stralen’	zijn	die	voorwaarden	aanwezig	en	ze

presteren	uitstekend.	Dat	gun	je	alle	scholen.	Zelf	heb	ik	ook	het	geluk	dat	mijn	bestuur	mij

vertrouwt	en	ruimte	geeft.	Dat	werkt	op	alle	niveaus	door.	Als	schoolleiders	vertrouwen

krijgen,	geven	zij	dat	ook	aan	hun	leraren.	En	die	geven	het	aan	hun	leerlingen.	Daardoor

gaan	kinderen	veel	mooier	en	vrijer	groeien.”

h o e  h o g e r  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e
s c h o o l l e i d e r ,  h o e  h o g e r  d e
k w a l i t e i t  v a n  d e  l e s s e n  d i e
l e r a r e n  g e v e n

De meeste professionaliseringsactiviteiten richten zich op
persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Daarna volgen
drie competenties van de beroepsstandaard: het creëren
van een gezamenlijke visie en richting in de school, het
realiseren van een coherente organisatie ten behoeve
van het primaire proces, en het bevorderen van samen
werking, leren en onderzoeken. De scholing heeft vooral
effect op de eigen professionele ontwikkeling en minder
op ontwikkelingen in de school, zeggen schoolleiders.
Zij vinden dat de afspraken en regelingen op voscholen
over professionalisering verbetering behoeven. Met name
waar het gaat om structurele afspraken over prestaties of
behaalde doelen, het onderhouden of ontwikkelen van

Annette	van	Oosten,	conrector	Stanislas	College,	Delft:

‘ b i e d  s c h o o l l e i d e r s  o n t w i k k e lt i j d  e n  z o r g
vo o r  v e r v a n g i n g ’

“De	scholing	van	docenten	krijgt	veel	prioriteit	van	de	overheid,	maar	ik	denk	dat	het	ook

belangrijk	is	om	te	investeren	in	de	professionalisering	van	schoolleiders;	de	mensen	in

het	middenmanagent	en	daarboven.	Zij	bepalen	ook	voor	een	belangrijk	deel	de	kwaliteit

van	het	onderwijs	in	de	klas.	We	willen	ons	allemaal	graag	ontwikkelen,	maar	dat	kost	tijd.

En	het	is	buitengewoon	moeilijk	om	de	waan	van	de	dag	te	doorbreken	en	weg	te	gaan.

Na	een	dag	buiten	de	school	moet	je	’s	avonds	alles	inhalen	waar	je	niet	aan	toe	bent

gekomen.	De	overheid	zou	ook	schoolleiders	in	het	voortgezet	onderwijs	mogelijkheden

voor	vervanging	moeten	bieden.	Schoolleiders	hebben	ontwikkeltijd	nodig	om	de	kwaliteit

van	het	onderwijs	maximaal	tot	bloei	te	laten	komen.	Als	jouw	taken	tijdens	je	afwezigheid

worden overgenomen, maakt dat de professionalisering doenlijk en aantrekkelijk.”
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beleid (met name Passend onderwijs en opbrengstgericht
werken); vakspecifieke scholing (taal/lezen, gedrag, ict,
didactisch handelen) en leren leren (de leercultuur/pro
fessionele leergemeenschap).
Cursussen, intervisie en collegiale consultatie zijn de meest
toegepaste leervormen onder schooldirecteuren in het po.
Verder laten e-learning en blended learning een groei zien. Po
schoolleiders denken dat de eis voor registratie een impuls
geeft aan professionalisering op de school. Zij menen ech
ter dat dit sterker geldt voor het Lerarenregister dan het
Schoolleidersregister.

Onderwijskundig leiderschap Voorheen lag bin
nen het takenpakket van de schoolleider de nadruk meer
op zakelijke aspecten als financiën en HRM. De afgelopen
jaren is echter het onderwijskundig leiderschap steeds
belangrijker geworden. En dat is terug te zien in de school.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit ‘Schoolleadership for learning,
Insights from Talis 2013’, een onderzoek uitgevoerd in
opdracht van de OECD. In de meeste landen, zo blijkt,
geven schoolleiders actief leiding aan het leerproces. Ze
stimuleren dat leraren samen nieuwe onderwijsmethodes
ontwikkelen; dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de
onderwijsresultaten van hun leerlingen en hun eigen les
vaardigheden vergroten. In dergelijke teams vinden meer
reflectieve dialogen plaats. Leraren merken dat zij beter
gaan lesgeven door de feedback op hun functioneren in
de klas. Ze analyseren ook vaker leerresultaten om het
leren te verbeteren.

Sturen op verbetering Hoe dat in de praktijk kan
uitpakken, illustreert een onderzoek door het Welten
instituut6 Een team bloeit op wanneer de schoollei
der benaderbaar is; als hij open staat voor de ideeën
van teamleden en deze waardeert en ondersteunt.
Tegelijkertijd zie je op scholen die nieuw onderwijs ont
wikkelen, dat de schoolleider stuurt op verbetering en
vernieuwing door bijvoorbeeld werkgroepen in te rich
ten en van leraren te verwachten dat zij deelnemen aan
onderwijsontwikkeling.
Een krachtige schoolleider geeft de richting aan en is
voor zijn team een bron van inspiratie en vertrouwen.
We zeiden het al: schoolleider zijn is een vak. _

Noten
1 	Inspectie	van	het	Onderwijs	(2014).	De	kwaliteit	van	schoolleiders

in	het	basisonderwijs,	speciaal	onderwijs	en	voortgezet	onderwijs.
2 	Daniëlle Verschuren.	Het	geheim	van	de	innovatieve	schoolleider

(2013). Tilburg	University.
3 Waar	‘hij’	staat,	wordt	‘hij	of	zij’	bedoeld
4 Wouter	Schenke	ea.	(2016).	Monitor	professionele	ontwikkeling

schoolleiders	vo	2014/2015.	Kohnstamm	Instituut.
5 	Zie	www.avs.nl/artikelen/professionaliseringsbeleidniet

opelkeschoolgemeengoed
6 	Frank	Hulsbos,	Stefan	van	Langevelde	en	Arnoud	Evers	(2016).

Combining	forces.	Distributed	leadership	and	a	professional
learning	community	in	primary	and	secondary	education. Welten-
instituut.

Dit	artikel	is	verschenen	in	De	Staat	van	de	Schoolleider	2017,

uitgegeven	door	de	AVS	en	de	VO-raad.	De	vier	schoolleiders

in	dit	artikel	vormden	de	redactie.	De	Staat	van	de	School-

leider	2017	staat	op www.avs.nl/artikelen/inspirerende

voorbeeldencentraalindestaatvandeschoolleider2017

achtergrond

Huub	van	der	Wal,	directeur	basisschool	De	Vijf-er,	Deventer:

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

“De	overheid	zou	meer	geld	moeten	uittrekken	voor	de	professionalisering	van

schoolleiders	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs,	en	hen	hierin	gelijk	moeten

behandelen.	In	het	po	is	er	geld	beschikbaar	voor	vervanging	van	schoolleiders	tijdens

hun	scholing,	in	het	vo	niet.	Beschikbare	budgetten	voor	scholing	blijven	achter	bij	de

werkelijke	kosten.	Op	ons	niveau	zijn	opleidingen	duur.	Het	bedrag	dat	de	cao	hiervoor

beschikbaar	stelt,	is	absoluut	niet	toereikend.	Een	masteropleiding	kost	al	gauw	ergens

tussen	de	10.000	en	20.000	euro.	Als	de	overheid	de	functie	van	schoolleider	echt	als

een	vak	beschouwt	en	professionalisering	belangrijk	vindt,	moet	zij	hier	adequaat	in

investeren.”

e e n  t e a m  b lo e i t  o p  w a n n e e r  d e
s c h o o l l e i d e r  b e n a d e r b a a r  i s ;  a l s
h i j  o p e n  s ta at  vo o r  d e  i d e e ë n  v a n
t e a m l e d e n  e n  d e z e  w a a r d e e r t  e n
o n d e r s t e u n t
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m eer  m a at w er k  d o o r  f l e x ib el e  o n d erw i j s t i j d

De	wet	Onderwijstijd	moet	scholen	in	het	voortgezet	onderwijs	meer	mogelijkheden	geven	voor

maatwerk,	zoals	eigen	leerroutes,	eerder	examen	doen,	alleen	onvoldoende	vakken	herkansen.

Werkt	dat	in	de	praktijk	ook	zo? tekst astrid van de weijenberg

Met de wet Onderwijstijd, die per 1 augustus 2015 is
ingegaan, is de urennorm in het voortgezet onderwijs
per leerjaar vervangen door een urennorm voor de hele
schoolloopbaan. In de nieuwe wet moet het vmbo kun
nen aantonen in vier jaar 3.700 uur te maken, havo 4.700
uur in vijf jaar en vwo 5.700 uur in zes jaar. Doel: meer
ruimte en flexibiliteit om het onderwijs beter in te rich
ten, meer mogelijkheden om een aangepast programma
voor bijvoorbeeld excellente leerlingen of leerlingen met
een achterstand te ontwerpen.

In het onlangs uitgebrachte rapport van de onderwijs
inspectie, de Staat van het Onderwijs 2015/2016, ziet de
VOraad een pleidooi om de ontwikkeling “naar meer
flexibilisering en het bieden van gelijke kansen aan alle
leerlingen versterkt door te zetten.” In een reactie op dit
onderwijsverslag zegt de raad: “Het is daarom belangrijk
dat de beweging naar flexibilisering en maatwerk waar
veel scholen mee bezig zijn, wordt voortgezet.” (website
VOraad 12 april 2017)

achtergrond

‘Leraren zouden meer ontwerptijd moeten krijgen’
Het Twents	Carmel	College	Denekamp	doet	mee	aan	de	pilot	Recht	op	Maatwerk.
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m eer  m a at w er k  d o o r  f l e x ib el e  o n d erw i j s t i j d Versoepeling Hoe ging en gaat de inspectie om met
de controle van de onderwijstijd? Dat lijkt te verschillen
per regio en per inspecteur, maar ook door de jaren heen
liep het uiteen.
Jeroen van Grunsven, rector van het Picasso Lyceum
in Zoetermeer, herinnert zich nog de tijd van staats
secretaris/minister Marja van Bijsterveldt (20072012).
“Toen werd er wel degelijk per leerling gekeken of die
voldoende uren maakte. Wij waren altijd al eigenwijs,
aan het experimenteren hoe we onze leerlingen zoveel
mogelijk maatwerk konden bieden, dus hadden daar
last van. We deden bijvoorbeeld mee aan een pilot van
OCW om meerdere examenmomenten in te lassen
(januari, mei en augustus). Dat betekent ook schuiven
met uren natuurlijk. Iemand die in de eerste helft van
het jaar al veel uren heeft gestopt en examen heeft
gedaan in verschillende vakken, kan in de tweede helft
bij Albert Heijn gaan werken bij wijze van spreken.
Maar dat lag moeilijk. Daarmee riskeerde je een boete
van de inspectie.”
Het is door allerlei omstandigheden niets geworden
met die meerdere examenmomenten. Van Grunsven:
“Je ziet wel dat er sinds die tijd ieder jaar een versoepe
ling is opgetreden rond die onderwijsuren. Nu gaat het
erom dat je een programma aanbiedt met voldoende
uren en niet meer of alle leerlingen die uren ook daad
werkelijk volgen.”

Dat vergt wat van de docent, maar ook een goed ictsys
teem is een voorwaarde. En daarin is nog niet veel keus.
Het Picasso werkt met Kunskapsskolan, een Zweeds sys
teem dat gericht is op gepersonaliseerd leren. “Dat werkt
heel goed”, zegt Van Grunsven, “maar is wel prijzig.”

Vanaf dag een zijn de leerlingen eigenaar van hun leren.
De docent heeft daarbij een coachende rol. Op het
Picasso zijn ze daarvoor speciaal opgeleid en hebben ze
uren en toegewezen leerlingen: wat doe je vandaag, wat
doe je thuis, hoe ga je het doen, wat heb je nodig? Bang
dat leerlingen te weinig uren maken, is niemand. Ze zijn
iedere dag van half 9 tot ongeveer kwart voor drie op
school. Lesuitval is er ook niet, want het rooster is heel
flexibel. Het docententeam kan iedere dag opnieuw extra
instructiemomenten inroosteren of zelfwerktijdsessies
toevoegen.

Van Grunsven is blij met de wet en hoopt dat die ervoor
gaat zorgen dat scholen minder bang zijn om afgerekend
te worden door de inspectie voor een andere manier van
werken. “Ons brengt de wet niet zoveel. Ja, dat we nu niet
officieel een tik kunnen krijgen. Wij hebben altijd buiten
de kaders gedacht. En daarover altijd veel contact gehad
met de inspecteur. Laat zien wat je doet en waarom je het
doet. Nodig de inspecteur uit. Dan kan veel.”

Voorwaarden Op het Picasso gaan leerlingen bijvoor
beeld over voor de vakken waarvoor ze voldoende staan en
blijven ze zitten voor de vakken die onvoldoende zijn. Ze
horen dus feitelijk bij twee klassen. Ook zijn er havoleer
lingen die vakken op vwoniveau doen. Van Grunsven: “Het
ingewikkelde is dat zij zes jaar in vijf jaar moeten doen.
Als je daar pas in de bovenbouw achter komt, is dat wel
erg kort dag. Daarom zijn we dit schooljaar begonnen met
twee brugklassen van mavo tot vwo. Volgend jaar zullen al
onze brugklassen breed zijn. Leerlingen doen ieder vak op
het niveau dat bij hen past. Dat werkt heel stimulerend.
Veel van onze leerlingen die op mavo/havoniveau zijn bin
nengekomen werken nu op havoniveau.”

‘Leraren zouden meer ontwerptijd moeten krijgen’
Mopperopmerking Elly Loman is rector van het
Hyperion Lyceum in Amsterdam, een jonge school voor
atheneum+ en gymnasium. Hiervoor was ze rector
van het Vathorst College in Amersfoort. Beide scholen
zijn volop bezig met maatwerk en vernieuwing. “Ik
wil even beginnen met een mopperopmerking”, zegt
ze. “De belemmering voor maatwerk en vernieuwing
van het programma zit niet zozeer in de onderwijstijd,
maar in het feit dat leraren te veel uren voor de klas
staan. Ze zouden meer ontwerptijd moeten krijgen. Als
ze niet elke dag opgeslokt worden door de lessen krijg
je pas een rijk programma. Dan kun je vakoverstijgend
werken en maatwerk leveren.”
Maar los daarvan vindt Loman het prettig dat de onder
wijstijd niet meer zo strak ingestoken wordt door de
inspectie. Wat haar betreft mag dat nog veel verder
gaan. Inspecteurs kijken nog erg vanuit hun eigen
middelbareschoolervaring, vindt ze. Ze zou het boven
dien gedurfd vinden als de inspectie echt alleen zou
letten op de output. “Het is heel goed dat de inspectie
de lesuitval in de gaten houdt. Maar reken scholen
verder alleen af op resultaten, durf ze vrijheid te geven

h e t  d o c e n t e n t e a m  k a n
i e d e r e  d a g  o p n i e u w  e x t r a
i n s t r u c t i e m o m e n t e n
i n r o o s t e r e n  o f  z e l f w e r k t i j d 
s e s s i e s  to e vo e g e n
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achtergrond

om het programma zelf vorm te geven. Nu moet ik nog
steeds verantwoorden hoe ik tot de resultaten kom. En
met resultaten bedoel ik niet alleen het eindexamen. Wij
leiden op tot kritisch denkende en empathisch mensen.
Ook dat is een onderwijsdoel. Bovendien is er uit onder
zoek nooit een directe correlatie gebleken tussen resulta
ten en contacturen.”

Vakoverstijgend Het Hyperion maakt uren vrij voor
project based learning, vakoverstijgend werken. Dat kan
door economisch met geldstromen om te gaan en min
der taakuren in te roosteren. Verder worden sommige
vakken geperiodiseerd aangeboden, bijvoorbeeld een
half jaar aardrijkskunde in plaats van een heel school
jaar. Daarvoor in de plaats komen dan vakoverstijgende
projecten. Daarnaast kent het Hyperion Bureau V (voor
VerbredenVersnellenVerdiepenVerrijken). Leerlingen
kunnen kiezen voor uiteenlopende cursussen als extra
uitdaging, naast of in plaats van normale lesuren.
Vijfdeklassers kunnen bovendien al eindexamen doen in
bepaalde vakken. En sommige zesdeklassers zijn al begon
nen vakken aan de universiteit te volgen.
Loman: “Natuurlijk moet je je steeds afvragen wat goed
is voor de leerling. Wat past bij deze leerling? Welke vrij
heid kan hij aan? En ook de communicatie naar ouders
moet goed zijn. Wij doen veel buiten de lessen om. Als je
dat niet goed communiceert, denken ouders: doen ze daar
nog wat op school.”

Pilot Recht op maatwerk “Bevlogenheid en ver
trouwen heb je nodig”, zegt Maaike Morsink van het
Twents Carmel College Denekamp. De school met in
totaal dertig voscholen mee aan de pilot Recht op
Maatwerk, omdat maatwerk de perfecte manier is om
kansengelijkheid in NoordOost Twente te creëren, denkt
Morsink.
Met de pilot willen de VOraad, het ministerie van OCW
en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe maat
werk in de praktijk kan worden vormgegeven en wat het
oplevert. Leerlingen worden bijvoorbeeld aangemoedigd
om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen,
extra vakken te volgen of alvast vakken te volgen op een
vervolgopleiding.
TCC Denekamp is nog in de onderzoekende fase.
Morsink: “We zijn nu nog aan het kijken hoe we dat
volgend schooljaar gaan inrichten, met flexroosters of
iedere dag een keuzeuur. We zijn er nog niet uit. Het
ontwerp komt vanuit het team.”
Belangrijk bij vernieuwing is dat je vertrouwen krijgt,
vindt Morsink. Van de inspectie, van ouders en van het
bestuur, zodat de school zelf ook kan leren. “Ik geloof
dat iedere leerling wil leren en dat iedere leraar hem
daarbij wil helpen. Aan de school is het om die ontmoe
ting te creëren, zodat iedere leerling op zijn niveau kan
excelleren.” _
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AMSTERDAM T: +31 (0)20 570 02 00
www.schoolfinancien.nl

Onderwijsaccountants

Bijzonder door gewoon te zijn
Verstand van zaken, afspraken nakomen, pragmatische oplossingen en focus op
waar het echt om gaat. Wij vinden dit heel normaal.
Respectvol naar elkaar, integer en objectief met oog voor detail, gezond
relativeringsvermogen met een vleugje humor. Dat is hoe wij zijn.
Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020-570 02 00 of crabe@horlings.nl

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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UNIEK CONCEPT:
Samenwerking met scholen

Interne payroll

Verbreding van het dienstenpakket

Actieve samenwerking
met de markt

Dé samenwerking om
(commerciële) doelstellingen
te behalen.

078 3031640 | www.payroll-collectief.nl

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

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_T.indd   1 01-03-17   11:5334

931086-02_034_15-May-17_10:49:08_walter



Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan Bente Becker,

onderwijswoordvoerder	namens	de VVD	in	de Tweede	Kamer.

politieke column

schoolleiders
maken verschil

Nog	geen	drie	weken	ben	ik	–	op	het

moment	van	schrijven	–	onderwijswoord-

voerder	voor	de VVD	en	ik	moet	zeggen:

ik	ben	met	mijn	neus	in	de	boter	gevallen.

Onderwijs	was	werkelijk	elke	dag	in	het

nieuws!	Zo	was	er	de	roep	van	basisschool-

leerkrachten	om	meer	salaris	en	minder

werkdruk.	De VVD	vindt	dat	leraren	die

presteren	ook	meer	ruimte	en	waardering

verdienen;	maar	of	er	extra	geld	komt	is

onderdeel	van	de	kabinetsformatie.	Een

ding	is	wel	zeker:	een	zak	met	geld	is	niet

dé	oplossing.	In	de	voorbije	weken	werd

duidelijk	dat	er	los	van	geld,	enorm	veel

kansen	liggen	om	de	kwaliteit	van	onder-

wijs	en	de	werkomgeving	op	scholen	te

verbeteren.	Dagelijks	wordt	op	veel	scholen

keihard	gewerkt	aan	die	verbetering.	En	het

zal	u	niet	verbazen:	de	sleutel	tot	succes	is

de	schoolleider	in	een	goede	samenwerking

mét	de	leraar.

Kijk	naar	het	onderzoek	van	de	NOS,	waar-

uit	bleek	dat	maar	liefst	36	procent	van	de

basisschoolleerkrachten	‘administratieve

rompslomp’	ziet	als	belangrijkste	oorzaak

van	werkdruk.	Op	sommige	scholen	ervaren

leraren	die	rompslomp	veel	minder	dan	op

andere.	Staatssecretaris	Dekker	stelde	eer-

der	al	dat	sommige	scholen	meer	bijhouden

en	rapporteren	dan	moet	van	de	onderwijs-

inspectie	en	kwam	daarom	met	het	project

‘Regels	ruimen’.	Ik	heb	hem	in	dat	kader

gevraagd	met	een	inzichtelijke	brochure

te	komen	waarin	staat	wat	echt	verplicht

is	door	de	inspectie,	zodat	schoolleiders

samen	met	leraren	de	papierwinkel	én	de

werkdruk	verder	kunnen	terugdringen.

Ook	de	onlangs	verschenen	Staat	van

het	Onderwijs	laat	zien	dat	er	nog	veel

kansen	liggen	op	scholen	zelf.	Opvallende

uitkomst:	er	zijn	te	grote	kwaliteitsverschil-

len	tussen	gelijke	scholen. Vergelijkbare

leerlingen	presteren	op	de	ene	basisschool

maar	liefst	een	of	twee	niveaus	lager	dan

op	een	andere	basisschool.	Dat	verschil

kan	niet	verklaard	worden	uit	beschikbare

middelen,	maar	vooral	uit	hoe	de	goed

presterende	school	het	onderwijs	inricht.

De	inspectie	stelt	dat	er	op	goede	scholen

vaak	een	goede	schoolleider	is,	die	samen

met	een	hecht	team	van	leraren	optrekt

vanuit	gedeelde	visie	en	ambitie.	Meten	en

toetsen	gebeurt	er	om	te	leren	verbeteren

en	het	onderwijs	daadwerkelijk	aan	te

passen.

Ik	gun	iedere	leerling	zo’n	school.	Niet	een

‘niets-aan-de-hand-school’	zoals	de	inspec-

tie	het	noemt,	maar	een	school	die	continu

wil leren en verbeteren. Een school die geen

genoegen	neemt	met	het	predicaat	‘vol-

doende’,	maar	in	het	schoolplan	beschrijft

hoe	de	school	over	vijf	jaar	‘goed’	of	zelfs

excellent	is.	Met	een	schooleider	die	zorgt

voor	een	hechte	en	professionele	omgeving

voor	leraren,	die	de	administratieve	belas-

ting	beperkt	houdt	en	stimuleert	dat	er	echt

wat	wordt	gedaan	met	toetsen	en	meten.

Dat	is	het	verschil	dat	u	als	schoolleider

kan	maken!	Ik	daag	u	uit	de	komende	jaren

samen	het	onderwijs	verder	te	verbeteren.

U	mag	de	politiek	aanspreken	op	investe-

ringen	en	ondersteuningen	die	u	daarvoor

vanuit	Den	Haag	verdient.	U	mag	van	Den

Haag	verwachten	dat	onderwijspolitiek	niet

over	u	gaat,	maar	mét	u.	Maar	mijn	vraag

aan	u	is	om	ook	steeds	naar	uw	eigen	rol	te

blijven	kijken	en	op	uw	school	de	vraag	te

stellen:	wat	kunnen	wij	nog	verbeteren	in

het	streven	naar	het	beste	onderwijs?	Ik	ga

het	gesprek	graag	met	u	aan! _

Reageren?
Mail	naar b.becker@tweedekamer.nl

i k  g u n  i e d e r e  l e e r l i n g
e e n  s c h o o l  d i e
c o n t i n u  w i l  l e r e n  e n
v e r b e t e r e n

e e n  z a k  m e t  g e l d  i s
n i e t  d é  o p lo s s i n g
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Van de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Pesten en toetstraining
AVS-voorzitter Petra van Haren had op 19 april – tijdens de lan-

delijke dag tegen pesten – in het Radio 1-programma ‘Dit is de

dag’ een scherp debat met opvoedcoach Bamber Delver over het

aanpakken van het pestprobleem op scholen. Delver is van mening

dat het anti-pestbeleid van overheid en onderwijs niet helpt en

dat daarom nu de leerlingen aan zet zijn om het probleem op te

lossen, bijvoorbeeld via een rechtbank of leerlingenraad. Van

Haren vindt een rechtbank veel te veroordelend en pleit ervoor

kinderen juist wel te begeleiden: “Pesten is een onderdeel van

opgroeien en grenzen verkennen. Het is wel van belang dat daar

correctie op plaatsvindt door hulp van ouders en opvoed- en

onderwijsprofessionals.”

In dagblad de Stentor van 19 april gaat de AVS-voorzitter in op de

grote waarde die nog steeds – ten onrechte – wordt gehecht aan de

eindtoets terwijl het schooladvies leidend is. Dit is onder andere

zichtbaar door de vraag van ouders naar citotraining en –bijles voor

hun kind in de periode voor de afname van de eindtoets. “Als het

goed is ben je als school al jaren met de ouders in gesprek. Dan zou

het schooladvies nooit een verrassing moeten zijn.”

Hoe zit het precies met calamiteitenverlof en kort zorgverlof?

tekst avs helpdesk

Calamiteitenverlof is een verlofregeling voor het geval een werk-

nemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene

persoonlijke omstandigheid. Werknemers kunnen recht hebben op

calamiteitenverlof of kort zorgverlof (ook wel kort verzuimverlof

genoemd) voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoon-

lijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar

dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het

salaris door.

Kort zorgverlof
Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner

of ouder de zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk

voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en

bekenden, zoals bijvoorbeeld buren. Gedurende elke periode van

twaalf achtereenvolgende maanden heeft een werknemer recht op

ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week met behoud van

salaris (CAO PO artikel 8.7 lid i en Wet Arbeid en Zorg WAZO artikel

5.1 lid 2).

Calamiteitenverlof
Moet een werknemer vrij nemen om een dringend privéprobleem

op te lossen, dan kan hij/zij calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof

is breder dan het zorgverlof (CAO PO artikel 8.8). Het moet gaan

om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verlof dient

gemeld te worden bij de werkgever. Het salaris loopt door.

Wanneer opnemen?
In de volgende gevallen heeft een werknemer recht op calamiteiten-

of kort zorgverlof:

• als hij* door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen

• als hij een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen

door vrij te nemen

• als hij door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet

nemen

Voorbeelden van omstandigheden waarin een werknemer recht

heeft op dit verlof:

• als hij zijn kind van school moet halen dat opeens ziek is

geworden

• als de partner moet bevallen

• als de waterleiding thuis is gesprongen en hij moet meteen een

loodgieter regelen;

• als een direct familielid overlijdt

• als hij alleen onder werktijd kan stemmen

• als hij naar de dokter moet en dit alleen onder werktijd kan. Of

als hij iemand uit zijn naaste omgeving naar de dokter moet

begeleiden.

Verlof melden
Een werknemer meldt het calamiteitenverlof of kort zorgverlof zo

snel mogelijk bij de werkgever. Daarbij geeft hij/zij aan hoe lang het

verlof naar verwachting gaat duren. De werkgever mag een redelijk

verzoek voor calamiteitenverlof of kort zorgverlof niet weigeren

en achteraf pas aan de werknemer vragen om aan te tonen dat het

verlof nodig was.

*of zij

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

Advies: ‘Geen aparte WEC meer
voor so’

Zowel de leden van de commissie Onderwijs van de AVS
als die van de AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden &
Personeelsbeleid vergaderden op 7 april in Utrecht.

In	de	commissie	Onderwijs	kwam	onder	andere	het	onderwerp

‘geïntegreerde	voorzieningen	voor	specialistische	onderwijszorg

samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs’	(po)	aan	de	orde.

Spreken	over	lichte	(sbo)	en	zware	(so)	ondersteuning	is	oud	den-

ken.	De	commissie	Onderwijs	adviseert:	werk	toe	naar	één	wet	voor

het	po.	Geen	aparte WEC	meer	voor	het	so.	Houd	rekening	met	de

expertise	van	sbo	en	so.	Met	meer	ruimte	voor	initiatieven	op	lokaal

en	schoolniveau,	waarbij	samenwerking	tussen	scholen	centraal

staat.	En	meer	bestuurlijke	vrijheid.	Organiseer	het	zo	dat	er	geen

strategisch	handelen	vanuit	financieel	perspectief	meer	is.	Niet

denken	vanuit	indiceren,	maar	vanuit	arrangeren	in	het	belang	van

kind	en	ouders.

Anki	Duin	en	Gerdi	Meyknecht	van	Pedagogisch	PACT

(pedagogischpact.nl)	namen	de	commissieleden	vervolgens	mee

in	hun	ontwikkelingen	en	ervaringen	op	scholen	en	bij	gemeenten.

De	commissie	constateert	dat	de	rol	en	taak	van	de	gemeente

bij	de	ontschotting	tussen	onderwijs	en	zorg	heel	belangrijk	is.

Schoolbesturen	moeten	daarbij	de	ruimte	krijgen	voor	actief	beleid

waarbij	zij	schoolleiders	stimuleren	dit	op	te	pakken.	Pedagogisch

PACT	ondersteunt	als linking pin	en	voorziet	in	de	wetenschappe-

lijke	basis	en	helicopterview.	Op	19	juni	organiseert	het	samen	met

Kindcentra2020	een	conferentie.

Tot	slot	krijgt	de	commissie	een	doorkijkje	in	het	instrument

‘Riskmanager’,	met	daarin	onder	andere	zelfevaluatie	en	toezicht.

Een	middel	om	alles	wat	je	hebt	en	doet	te	vereenvoudigen	en

ontzorgen.	Handig	voor	besturen	in	het	licht	van	de	kwaliteitsont-

wikkeling	op	scholen	en	voor	het	overzicht	van	de	school	zelf.	Het

biedt	een	mooi	kader	voor	gesprekken	over	schoolontwikkeling.

De	commissie	adviseert	de	AVS	deze	initiatieven	goed	te	volgen	en

waar	nodig	aandacht	aan	te	besteden.

De	laatste	vergadering	van	de	commissie	Onderwijs	dit	schooljaar

is	op	23	juni.	Dan	staan	de	centrale	eindtoets	en	het	advies	van	de

Taskforce	Samenwerking	Onderwijs	en	Kinderopvang	op	de	agenda.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
De	AVS-commissie	Arbeidsvoorwaarden	&	Personeelsbeleid

werd	op	de	hoogte	gebracht	van	de	ontwikkelingen	op	arbeids-

voorwaardengebied.	De	leden	spraken	over	hun	ervaringen	met

bijvoorbeeld	de	40-urige	werkweek,	werkdruk	en	invalproblematiek

(WWZ).	Daarnaast	is	het	onderhandeltraject	voor	de	volgende	cao

besproken.

Ook	kwam	het	thema	duurzame	inzetbaarheid	aan	de	orde.

De	laatste	bijeenkomst	van	de	commissie	Arbeidsvoorwaarden

&	personeelsbeleid	dit	schooljaar	is	op	9	juni	2017.	Dan	staat	het

onderwerp	functiemix	centraal.

Meer weten?
Voor	meer	informatie	over	de	beleidscommissie	Onderwijs	kunnen

AVS-leden	terecht	bij	adviseur	Jan	Stuijver, j.stuijver@avs.nl

Contactpersoon	voor	de	commissie	Arbeidsvoorwaarden	&

Personeelsbeleid	is	adviseur	Harry	van	Soest, h.vansoest@avs.nl

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Jaargids PO – inclusief agenda
2017/2018

De	AVS	Jaargids	PO	voor	schooljaar	2017/2018	is

onlangs	verschenen.	Alle	AVS-leden	hebben	een

exemplaar	ontvangen.	Met	veel	vakinformatie

voor	schoolleiders	(zoals	wet-	en	regelgeving,

vakantieroosters	en	verwijzingen	naar	de	CAO	PO),

het	professionaliseringsaanbod	van	het	AVS	Centrum	Educatief

Leiderschap	en	informatie	over	de	AVS.	Alles	verzameld	in	een

handzaam	boekwerk.	De	jaargids	bevat	ook	een	agenda,	met

vermelding	van	feestdagen,	vakanties	en	andere	belangrijke	eve-

nementen	of	bijeenkomsten	voor	schoolleiders.	Kortom:	een	goede

ondersteuning	bij	het	dagelijks	werk	van	leidinggevenden	in	het

primair	onderwijs.

De	jaargids/agenda	is	voor t	15	per	stuk	(na)	te	bestellen	via

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

o r g a n i s at i e

Nieuwe governance-structuur AVS
De bestuurlijke structuur van de AVS verandert na de
zomer van 2017.

Waar	het	huidige	bestuur	nu	nog	bestaat	uit	een	bezoldigd	voorzit-

ter	en	drie	toezichthoudende	bestuurders	vanuit	de	leden,	zal	dit	na

de	zomer	gaan	bestaan	uit	een	bezoldigd	voorzitter	en	een	bezol-

digd	vicevoorzitter.	De	sollicitatieprocedure	voor	de	vicevoorzitter	is

in	gang	gezet.

Gelijktijdig	zal	Roelf Willemstein,	de	huidige	directeur	van	de	AVS

en	van	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap,	zich	dan	nog	uitslui-

tend	gaan	concentreren	op	zijn	functie	van	bestuurder/directeur	van

het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap.

Dit	betekent	dat	de	(overige)	directietaken	van	de	AVS	zullen

worden	overgenomen	door	het	nieuwe	College	van	Bestuur	met

ondersteuning	vanuit	het	AVS-bureau.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
juni	en	september	2017

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

• Diferenci,	de	wereld	van	verschillen:	basis***	(po	en	vo) 6	juni	 Angelique	Janssen

• Training	Begroten,	budgetteren	en	bezuinigen:	verdieping***	(po	en	vo) 8	juni	 Joke	Walraven

• Pensioen	in	zicht	voor	een	van	uw	teamleden:	wat	zijn	de	pensioenregels

en	hoe	voert	u	een	gesprek?***	(po	en	vo) 15	juni	 Fred	Lardinois,	Tom	Roetert

• Training	Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	lust	of	last?***	(po	en	vo) 14	september	 Jan	Stuijver

• Training	Mediationvaardigheden	voor	schoolleiders***	(po	en	vo) 18	september	 Jan	Plevier,	Ruud	de	Sain

• Training	Jaartaak	in	het	primair	onderwijs	–	van	werkdruk	naar

gedeelde	arbeidsvreugde	(po) 19	september	 Jan	Stuijver

• Leergang	Strategische	communicatie	&	PR**	(po) 21	september	 Noud	Cornelissen,	Hans	Scholten

• Training	Een	goed	personeelsdossier	is	het	halve	werk!***	(po) 21	september	 Jan	Stuijver

• Masterclass	Geluk	voor	leidinggevenden***	(po) 22	september	 Clara	den	Boer

• Leergang	Directeur	Integraal	KindCentrum**	(po) 25	september	 Henk	Derks,	Peter	Vereijken

• Training	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?***	(po	en	vo) 25	september	 Joke	Walraven

• Training	Zelfevaluatie	in	de	school***	(po	en	vo) 26	september	 Jan	Stuijver

• Training	Win-win	in	personeelsbeleid:	goed	werkgeverschap

voor	tevreden	medewerkers***	(po) 28	september	 Jan	Stuijver

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl	— adviesopmaat@avs.nl

Of	bel	030-2361010	en	vraag	naar Vera	Ruitenberg.

Foto’s:	Hans	Roggen
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6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
U	leert	leidinggeven	aan	een	bouw	of	afdeling

door	het	ontwikkelen	van	professionele	en

persoonlijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van

collega’s.	Na	afloop	fungeert	u	binnen	de	directie

als	sparringpartner	en	bent	u	in	staat	om	op	een	concreet	vraagstuk

actieonderzoek	uit	te	voeren.	De	Leergang	Middenkader	is

opgenomen	in	het	Lerarenregister	(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings-

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

positie	te	vervullen.

Startdatum: 8	november	2017	of	7	februari	2018

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

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U	leert	hoe	u	met	veranderingen

omgaat:	door	ze	direct,	van	binnenuit,

te	realiseren.	Na	afloop	kunt	u	een

Action	Learningproces	inrichten	als

oplossingsmethode	voor	vraagstukken	op	de	werkvloer	en	bij

gewenste	veranderingen.	Cruciaal	daarbij	is	de	ontwikkeling	van

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

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

stimuleren	van	frontaal	naar	activistisch	onderwijs.	In	samenwerking

met	Business	School	Nederland.

Doelgroep: middenkader,	schoolleiders,	directeuren,	interim-

managers	en	bestuurders

Startdatum: 3	november	2017	of	8	maart	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven	aan Verandering’

en	het	deelthema	‘Professionele	Leergemeenschap’	(hoort	bij	het

thema	‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

‘o m  t e  v e r a n d e r e n  m o e t  j e  s o m s
b e w u s t  e e n  c r i s i s  v e r o o r z a k e n ’

1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U	oriënteert	zich	op	een	bestuurlijke	rol	als	volgende	stap	in	uw	car-

rière	en	wilt	daarin	meer	inzicht	krijgen.	U	krijgt	de	gelegenheid	om

vanuit	theorie	en	praktijk	meer	kennis	te	nemen	van	de	inhoud	en

complexiteit	van	een	functie	als	onderwijsbestuurder.	Daarbij	vindt

doorlopend	reflectie	plaats	op	uw	persoonlijke	waarden,	drijfveren

en	visie.	Centraal	staan	de	vragen:	Hoe	ziet	een	bestuurlijk	profiel

eruit? Wil	ik	een	bestuurlijk	leider	worden?	Past	bestuurlijk	leider-

schap	bij	mij?	Ook	loopt	u	vier	dagen	in	de	praktijk	mee	met	een

onderwijsbestuurder	buiten	de	eigen	organisatie.

Doelgroep:	ervaren	(adjunct-)directeuren,	clusterdirecteuren,	meer-

scholendirecteuren	of	interim-managers	die	zich	willen	oriënteren

op	een	bestuurlijke	rol

Startdatum:	12	oktober	2017

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

1  t wee en 7 eenda agsen
(incl. terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als	schoolleider	heeft	u	te	maken	met

diverse	doelgroepen	en	leeft	u	in	een

glazen	huis.	Hoe	organiseert	u	de

communicatie	van	uw	school	zo	effec-

tief	mogelijk?	Laat	u	niet	meer	leiden	door	de	waan	van	de	dag,

maar	neem	zelf	de	regie.	U	leert	hoe	u	uw	eigen	rol	kunt	versterken

en	hoe	u	mensen	en	middelen	beter	kunt	inzetten.	In	samenwerking

met	Cornelissen	Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden	po

Startdata:	21	september	2017	of	25	januari	2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	Leiderschap’,

‘In	relatie	staan	tot	de	omgeving’	en	het	deelthema	‘Organisatie	van

de	school’	(hoort	bij	het	thema	‘Regie	en	Strategie’).

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

Foto’s:	Hans	Roggen

39k ader prim air mei 2017

931086-02_039_15-May-17_10:49:11_walter



9 eendaagsen

Leergang Ondernemend
leiderschap

Schoolleiderschap	in	deze	tijd	vraagt

om	ondernemend	leiderschap.	In	deze

leergang	(her)ontdekken	schoolleiders

samen	met	directeuren,	managers	en

ondernemers	uit	andere	sectoren	hoe

je	als	leider	anticipeert	op

veranderingen	die	zich	(gaan)

aandienen	in	onze	samenleving.	In	lokale	en	regionale communities

gaan	schoolleiders	met	leidinggevenden	van	maatschappelijke	en

culturele	instellingen	en	uit	het	bedrijfsleven	samen	aan	de	slag.

Zo	versterk	je	als	schoolleider	je	eigen	rol,	de	positie	van	je	school

en	de	kansen	van	de	kinderen.	Je	bouwt	aan	een	solide	netwerk	en

bovenal	aan	een	goede	toekomst	voor	de	leerlingen.	Deelnemers

werken	samen	aan	leiderschapsvraagstukken	zoals

visieontwikkeling,	veranderingsprocessen,	inzet	van	technologie,

innovatie,	governance	en	ondernemerschap.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Startdata:	27	september	2017	(regio	5),	4	oktober	2017	(regio	7),

28	september	2017	(regio	10)*

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Toekomstgericht	onderwijs’	en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

*zie www.avs.nl/cel/ol	voor	regiokaart	en	startdata	per	regio

eendaagse training

Hoe lees ik een begroting,
jaarrekening en kengetallen?

Het	lezen	van	financiële	documenten	en	het

leggen	van	verbanden	ertussen	staat	centraal.

Iedereen	met	managementverantwoordelijkheid

moet	deze	documenten	als	hulpmiddel	kunnen

gebruiken	om	(onderwijs)doelen	te	realiseren.	Met	aandacht	voor

begrippen	als	solvabiliteit	en	kapitalisatiefactor.	Ook	reserveringen,

voorzieningen	en	andere	financiële	begrippen	worden	helder	en	in

onderwijstaal	uitgelegd.	Deelnemers	leren	van	en	met	elkaar	aan	de

hand	van	oefen-	en	vooral	praktijkvoorbeelden.

Doelgroep:	schoolleiders,	teamleiders,	bouwcoördinatoren	(po	en

vo)

Datum:	25	september	2017

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Regie	&	strategie’

tweedaagse training

Diferenci, de wereld van
verschillen – basis en
verdieping

Diferenci	is	gebaseerd	op	de	theorie	van	Human

Dynamics,	over	fundamentele	verschillen	tussen

mensen	die	het	persoonlijk	leiderschap	aardig

onder	druk	kunnen	zetten.	Inzicht	hierin	maakt

het	mogelijk	ongewenste	patronen	te	beïnvloeden,	zowel	op

individueel	als	teamniveau.	Alleen	als	deze	inzichten	verbonden

worden	met	concreet	handelen,	ontstaat	optimaal	rendement.

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

Ze	leren	elkaars	kwaliteiten	niet	alleen	zien,	begrijpen	en

waarderen,	maar	bovenal	benutten.

De	interactieve	basistraining	is	gericht	op	inzicht	krijgen	in	eigen

en	andermans	functioneren	en	communiceren.	In	de	hierop

voortbouwende	verdiepingstraining	staan	vooral	de	toepassing

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

samenwerken	centraal.

In	samenwerking	met	Janssen Training	&	Advies.

Doelgroep:	leidinggevenden	po	en	vo	die	het	welbevinden	op

de	werkvloer	door	hun	persoonlijke	manier	van	leidinggeven

constructief	willen	beïnvloeden.

Data basis:	6	en	7	juni	of	3	en	4	oktober	2017

Data verdieping:	7	en	8	november	2017,	10	en	11	april	of	11	en

12	december	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

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

cel/diferenci-verdieping

 eendaagse training

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

Hoe	houdt	een	schoolleider	regie	op	het	gesprek

met de onderwijsinspecteur en hoe zorgt hij voor

een	effectieve	informatie-uitwisseling	met	het

bestuur?	Met	onder	andere	theorie	over	de

werkwijze	van	de	inspectie,	het	waarderingskader	2017,	handvatten

voor	de	voorbereiding	van	een	inspectiebezoek	en	het	omgaan	met

het	uiteindelijke	inspectierapport. Verder	veel	aandacht	voor	goede

en	effectieve	communicatie,	hoe	de	visie	en	strategie	van	een

school	onderdeel	zijn	in	het	gesprek	en	het	managen	van

verwachtingen.	De	aanwezigheid	van	een	onderwijsinspecteur	is

onderdeel	van	de	training.

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

Data:	14	september,	3	oktober	of	7	november	2017

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

‘In	relatie	staan	tot	de	omgeving’

Nieuw!
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training jaartaak – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde

‘Behoed je medewerkers voor werkdruk’
De jaartaak is niet alleen van belang om aan allerlei
verplichtingen uit de wetgeving en cao te voldoen, maar
vooral ook om te kijken naar werkdrukverlaging en goed
werkgeverschap. Twee deelnemers, die vorig schooljaar de
eendaagse training volgden, vertellen wat het hen heeft
opgeleverd. tekst winnie lafeber

Jeroen Pas, directeur van basisschool de Rieburch in Sint-Maartens-

dijk:	“De	uitleg	over	wat	de	jaartaak	inhoudt	en	hoe	je	die	toepast,

was	heel	verhelderend.	Ik	had	alle	ruimte	om	vragen	te	stellen.

Vooral	de	veranderingen	rondom	de	40-urige	werkweek	en	hoe	je

taakbeleid	in	uren	omzet,	wilde	ik	goed	wegzetten	op	mijn	school.

Het is een praktische training waarin je leert berekeningen te maken

en	de	regelgeving	correct	toe	te	passen. Voor	mij	een	check	of	ik	er

op	de	juiste	manier	mee	bezig	ben.	Een	van	je	plichten	vanuit	goed

werkgeverschap	is	je	medewerkers	te	behoeden	voor	werkdruk.

Daarbij	is	het	belangrijk	met	het	personeel	individueel	in	overleg

te	gaan	over	de	taken	en	uren.	Het	geeft	ook	transparantie	over

hoe	het	werk	onderling	is	verdeeld.	Je	krijgt	inzicht	in	de	afspraken

die	je	met	elkaar	maakt	over	de	vakantie.	Als	de	kinderen	vrij	zijn,

betekent	dat	niet	dat	er	geen	werk	meer	is.	De	trainer,	Jan	Stuijver,

hebben	wij	naderhand	nog	vaker	ingeschakeld	voor	een	maatwerk-

traject	voor	directeuren.”

Roel Oost, directeur van de J.A. de Vullerschool in Gorssel:	“Ik	liep

tegen	een	aantal	dingen	aan	waar	ik	opheldering	over	wilde	krijgen.

Het	formulier	waar	we	mee	oefenden	was	duidelijk	en	pas	ik	nu

ook	in	de	praktijk	toe.	Je	beseft	dat	de	jaartaak	een	hulpmiddel	is,

dat	geen	effect	moet	hebben	op	je	werkplezier.	Ik	heb	geleerd	dat

je	niet	alle	uren	moet	dichttimmeren;	je	hebt	margetijd	nodig.	Er

is	nog	genoeg	speelruimte.	Naast	goed	werkgeverschap,	gaat	het

ook	om	goed	werknemerschap.	Het	is	prettig	hierover	te	sparren

met	collega-schoolleiders	en	de	ervaren	trainer,	die	put	uit	diverse

casussen.	Mijn	kennis	is	toegenomen.	Het	is	geen	gemakkelijke

materie,	maar	het	is	wel	belangrijk	de	wetgeving	goed	in	beeld	te

krijgen. Voor	directeuren	die	een	hulpvraag	hebben	over	de	jaartaak

of	voor	startende	schoolleiders	is	dit	een	prima	training	waar	je	echt

wat	aan	hebt.”

Doelgroep:	(adjunct-)directeuren	primair	onderwijs

Data:	22	mei	2017	of	19	juni	2018

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

training pensioen in zicht voor uw teamleden

‘Pensioenkeuzes beter uitleggen’
Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe leg je
die uit aan medewerkers en hoe voer je het gesprek? In
drie dagdelen komen deze onderdelen aan bod. Een oud-
deelnemer deelt haar ervaringen. tekst winnie lafeber

Diana	Brouwer,	directeur	van	drie	basisschool-

locaties,	volgde	de	training	afgelopen	najaar.

“Ik	wilde	weten	wat	de	mogelijkheden	waren

voor	vervroegd	pensioen	voor	mijn	60-plus	mede-

werkers	en	wat	de	financiële	consequenties	zijn.

Door	de	training	is	dat	duidelijk	geworden.	Je

kunt	toch	nog	een	redelijk	pensioen	overhouden

als	je	eerder	stopt	met	werken.	Nieuw	voor	mij	was	de	optie	deel-

tijdpensioen	en	daarnaast	gedeeltelijk	blijven	doorwerken.	Door	de

casussen	die	we	uitwerkten	heb	ik	ook	meer	inzage	in	hoe	het	werkt

binnen	‘Mijn	ABP’.	Dat	vond	ik	voorheen	erg	ingewikkeld.	Ik	kan	de

keuzes	die	je	binnen	het	deeltijdpensioen	of	keuzepensioen	kunt

maken	nu	beter	uitleggen	aan	mijn	medewerkers.

Na	het	diner	oefenden	we	met	gesprekstechnieken	en	rollen-

spelen.	Zo	ontdek	je	waar	je	op	moet	letten	of	welke	vragen	je	kunt

stellen.	In	de	praktijk	pas	ik	dit	toe	door	het	gesprek	aan	te	gaan

met	oudere	medewerkers	die	vaak	helemaal	geen	idee	hebben

hoe	om	te	gaan	met	hun	naderende	pensioen.	Samen	bekijken

we	nu	de	mogelijkheden	om	eventueel	eerder	te	stoppen,	en	ook

welke	salariscompensatie	ons	bestuur	hiervoor	biedt.	Ik	kan	de

training	zeker	aanraden	aan	andere	schoolleiders	die	de	moge-

lijkheden	over	(eerder	met)	pensioen	willen	bespreken	met	hun

medewerkers.”

Doelgroep:	schoolleiders	po	en	vo

Data:	15	juni,	30	november	2017	of	17	mei	2018

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

Trainer	Jan	Stuijver	put	uit	diverse	praktijkcasussen.
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voor: leraren en schoolleiders

van: OCW

wat: subsidiechecker

Nooit uitgeleerd
Om te stimuleren dat je in het onderwijs nooit bent uitge-

leerd, is het ministerie van OCW een campagne gestart. Deze

stimuleert gesprekken in onderwijsteams over persoonlijke

ontwikkeling. Via de reguliere bekostiging krijgt ieder school-

bestuur middelen voor professionele ontwikkeling van de

medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Op

leraar.nl/nooituitgeleerd staat een vragenlijst waarmee leraar

en schoolleider kunnen checken welke subsidies er zijn voor

professionele ontwikkeling.

voor: schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen,

bestuurders vo en andere geïnteresseerden

van: Voion

wanneer: 13 juni, 16.45-20.00 uur

waar: De Balie, Amsterdam

wat: gratis dialoogbijeenkomst

Docenten van de toekomst
Leerlingen, bedrijfsleven en de samenleving vragen om

onderwijs dat past bij de huidige én toekomstige tijd. Scholen

zoeken naar eigentijdse manieren om kwalitatief goed onder-

wijs aan te bieden, ook als er niet voldoende docenten voor

alle vakken te vinden zijn. Met medewerking van docenten

die grenzen opzoeken, onverwachte verbindingen maken

of experimenteren met een andere rol. Dialoog volgens de

methodiek van waarderend onderzoeken. Ook te volgen

via de livestream van De Balie. www.voion.nl/agenda/

dialoog-in-school-wie-zijn-de-docenten-van-de-toekomst

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: ib’ers, directeuren, leraren, orthopedagogen, rt’ers,

zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers po, vo en so

van: Bureau Meesterschap

wanneer: 13 juni

waar: Van der Valk hotel, Assen

wat: conferentie

Dag van de intern begeleider
Thema is ‘De ib’er als regisseur van onderwijs en ondersteu-

ning’. Met diverse workshops en lezingen van Marcel van

Herpen en Kees van Overveld. De conferentie is gevalideerd

door registerleraar.nl. Meer informatie en aanmelden:

www.bureaumeesterschap.nl

voor: schoolleiders

van: schoolleider Anne-Marie Vandoninck, uitgever

Pelckmans Pro

wat: uitgave

Survivalkit voor de schoolleider
De rol van schoolleider is de laatste jaren sterk veranderd en

schoolleiders leggen de lat hoog voor zichzelf. Het sturen van

ander professionals is niet altijd gemakkelijk. Je hebt de juiste

middelen, instrumenten en mensen nodig en wil samen met je

team bouwen aan een kwaliteitsvolle school van de toekomst.

Het boek reikt inzichten en tools aan om bepaalde zaken

– waarop schoolleiders vaak geen vat hebben – los te laten en

andere vast te houden. Een praktische leidraad voor beginners

en inspirerende gids voor ervaren collega's. Om een motive-

rende leidinggevende te zijn die teamleden aanspoort het beste

van zichzelf te geven. ISBN 9789463370295

voor: basisscholen

van: Wecycle

wanneer: vóór 30 juni

wat: campagnewedstrijd

Win een mini make-over
Maak kans op een opknapbeurt of nieuwe ledverlichting voor de

school ter waarde van 10.000 euro. Daartoe kunnen scholen een

campagne bedenken om het inleveren van afgedankte kleine

elektrische apparaten en spaarlampen te promoten. De door

leerlingen zelfbedachte campagne moet andere kinderen en hun

ouders oproepen om meer klein e-waste in te leveren. De twee

beste voorstellen winnen een mini make-over. Daarnaast zijn er

vijf troostprijzen in de vorm van een karaokeset. Scholen kun-

nen hun ideeën inzenden tot en met 30 juni. www.wecycle.nl/

educatie
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voor: schoolleiders

van:OCW

wat: toolkit en website

Operatie Regels Ruimen
Er is veel discussie over de werk- en regeldruk op scholen.

Niet alleen de regels zelf, maar ook het omgaan met en de

interpretatie van regels kan bijdragen aan regeldruk. In Operatie

Regels Ruimen zijn zes scholen aan de slag met het verminderen

van regeldruk. Hun praktijkervaringen en handreikingen zijn

verzameld in een toolkit, video’s en vlogs. Bevat ook een lijst

met inspiratiescholen voor contra-expertise. www.leraar.nl/

operatieregelsruimen

voor: schoolleiders, -besturen en gemeenten

van: Green Deal Scholen i.s.m. PO-Raad, VO-raad en VNG

wanneer en waar: 29 mei (Utrecht), 2 juni (Schiedam), 6

juni (Hoorn), 7 juni (Venlo), 8 juni (Bergen op Zoom), 14 juni

(Zwolle)

wat: gratis regionale kennissessies

Renovatie schoolgebouwen
Heeft u te maken met een verouderde schoolgebouw? Liever

een gezond, duurzaam en fris schoolgebouw voor uw leerlingen

en medewerkers? Denkt u aan renoveren, maar stuit u op

praktische bezwaren als tijd en geld? Laat u informeren over

de nieuwste ontwikkelingen, zoals het advies van de commis-

sie Nijpels aan staatssecretaris Dekker, en ontvang concrete

adviezen om direct met uw vraagstuk aan de slag te gaan.

www.greendealscholen.nl/regionale-kennissessies

voor: schoolleiders, MR-leden, (groot)ouders

van: partners van de Green Deal Scholen, Stichting Ouders

& Onderwijs i.s.m. Eco-Schools en Dutch Green Building

Council (DBGC)

wat: werkboek

Werken aan een Waardevolle
School

Met de Green Deal willen sectororganisaties en overheid

schoolbesturen actief op weg helpen hun schoolgebouwen te

verduurzamen. Het werkboek verkent op basis van vier pijlers

verschillende mogelijkheden waarop duurzaamheid kan worden

verankerd binnen het onderwijs. Handvat bij het gezamenlijk

opstellen van een mogelijk verbeterplan voor het vergroenen

van de eigen school. Op basis van opdrachten, tips en links naar

nuttige informatie. www.waardevolleschool.nl/aan-de-slag

1000-21-7000-1146 AVS KP Kleur:

De Leeuwarder Schoolvereniging, algemeen
bijzonder onderwijs, verzorgt met circa 30
medewerkers kwalitatief hoogstaand basis-
onderwijs aan 300 leerlingen. Brede talent-
ontwikkeling van alle leerlingen is dé drijfveer
van het team. Eénpitter met pit zoekt een

DIRECTEUR
focus ‘werken aan de school’

Verbindend & ondernemend leider

ADJUNCT DIRECTEUR
focus ‘werken in de school’

Onderwijskundig & coachend leider

Interesse?
Kijk op www.leeuwarderschoolvereniging.nl
of www.voorhetonderwijs.com

waar leren leuk is
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De	Stichting voor	Christelijk	Primair	Onderwijs in
het Vechtdal	zoekt		per	1	september	2017

een	directeur
voor	basisschool Het	Koloriet	in	Ommen

WTF	0,6	–	1,0

Informatie
De volledige vacaturetekst en profielschets kunt u vinden op
de	website	www.scpo-vechtdal.nl.
Meer	inlichtingen	over	de	functie	kunt	u	krijgen door	contact
op	te	nemen	met	W.A.	Dorleijn	-	van	Dijken,	College	van
Bestuur	SCPO	in het Vechtdal	(T	0529	–	45	10	28).

Procedure
Heeft	u	belangstelling voor	deze	functie	en	herkent	u	zich in
het profiel, dan nodigen wij u van harte uit voor een speciaal
voor	u georganiseerde open	middag	op woensdag
31	mei	2017	van	13:00	uur	-	15:00	uur.
Het	adres	van de	school	is:	Patrijsstraat 4,	7731	ZL	in Ommen.

Solliciteren kan vervolgens door	uw	sollicitatiebrief	en
curriculum	vitae	te	mailen	naar	pz@scpo-vechtdal.nl.

Stichting voor	Christelijk	Primair	Onderwijs in	het	Vechtdal

Ga	voor	informatie	over	de	school
Het	Koloriet	naar	www.hetkoloriet.nl

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 11-05-17   12:16
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boekbespreking

Najaar 2016 verscheen een populairwetenschappelijk boek van klinisch

neuropsycholoog en hoogleraar Jelle Jolles over de tiener en z’n ontwikkeling.

Hierin noemt Jolles de tiener steeds bewust ‘adolescent’ en geen ‘puber’. Hij

wil een opgroeiend jong mens positief benaderen en niet als probleemgeval,

de lading die toch een beetje kleeft aan het woord puber.
tekst tom roetert, avs

De meeste tieners maken immers een

normale en gezonde ontwikkeling door en

worden geen probleemkinderen. Het gaat

de auteur vooral om de tienerjaren als

periode van kansen door ontwikkeling en

stimulans vanuit de omgeving. ‘Omgeving’

moet breed gezien worden: school, ouders,

vrienden, werk, (sport)vereniging(en),

buurt/wijk, et cetera. Hoe meer stimulans in

het algemeen – dat wil zeggen hoe rijker de

leeromgeving (ook thuis) – hoe meer kans

op een gezonde ontwikkeling van de jonge,

opgroeiende mens.

De publicatie is geschreven aan de hand

van zes stellingen. Deze geven zelf al een

duidelijk beeld van de opvattingen en bevin-

dingen van Jolles over de adolescent, zoals:

1. De adolescentie is een periode van

mogelijkheden en kansen, niet van onrust

en verwarring.

2. De normale, gezonde ontwikkeling

verschilt van persoon tot persoon.

het tienerbrein
3. De lichamelijke, cognitieve, emotionele

en sociale ontwikkeling lopen gewoonlijk

niet in de pas.

4. Kennis zit niet in de genen, maar wordt

verworven door leren en ervaring.

5. Tijdens de adolescentie ontwikkelen zich

de controlefuncties van de hersenen

6. De leer- en leefomgeving van de tiener

bepaalt diens ontwikkeling.

Een flink aantal van bovenstaande stel-

lingen is naar mijn mening niet louter

van toepassing op adolescenten, maar

geldt voor alle kinderen. Vooral stelling 1,

4 en 6 zijn uitgangspunten waarvan elke

leraar zich bewust moet zijn, ook in het

primair onderwijs. Het zijn de oorzaken

en – soms verkeerde – opvattingen waarin

de kansenongelijkheid van kinderen veelal

zit opgesloten. Alleen hierom al is het boek

een aanrader voor onderwijsprofessionals

en hun leidinggevenden.

In de rijk geïllustreerde publicatie wordt

via foto’s, tekeningen en ondersteunende

artikelen een zeer compleet beeld gegeven

van de leefwereld van de tiener. De tiener

als mens, als jongen of meisje, de directe

omgeving, ouders en leraren: ze komen

allemaal aan bod. Naast leerzame artikelen

en nieuwe wetenschappelijke inzichten

bevat het prettig geschreven boek ook

praktische tips voor ouders, opvoeders en

(onderwijs)professionals die met tieners

werken. Het hoofdstuk over de verschillen

tussen jongens en meisjes is bijvoorbeeld

erg uitgebreid en geeft veel handvatten voor

opvoeding en onderwijs. Leraren worden

regelmatig direct als doelgroep aangespro-

ken en krijgen adviezen voor hun dagelijkse

werkpraktijk.

Kopen en lezen dit boek? Jazeker.

Misschien wel meerdere exemplaren.

Voor uzelf als schoolleider en om aan uw

collega’s op school uit te delen. Daarna

eens gezamenlijk bespreken en bekijken

wat ervan toepasbaar is in de klas. Laat u

niet te veel leiden door de titel. Veel is ook

van toepassing op leerlingen in het primair

onderwijs. _

Het Tienerbrein, Jelle Jolles, 2016, University Press BV, Amsterdam

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

onsaanbod/kaderprimair

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

l e r a r e n  w o r d e n
r e g e l m at i g  d i r e c t
a l s  d o e lg r o e p
a a n g e s p r o k e n  e n
k r i j g e n  a dv i e z e n
vo o r  h u n  d a g e l i j k s e
w e r k p r a k t i j k
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Uitgelicht
thema _ Studerende schoolleiders
Vanaf april 2017 is er een tegemoetkoming voor de

vervanging van directeuren in het primair onderwijs die

een masteropleiding gaan volgen. Schoolleiders en

-bestuurders zijn – uiteraard – blij met deze regeling,

maar er is ook nog koudwatervrees om de school even los

te laten. “Op directieniveau blijven er altijd dingen

liggen.” pagina 10

achtergrond _ Staat van de Schoolleider
De schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op

de kwaliteit van een school. In een dynamisch krachten-

veld waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen,

oefent hij zijn functie uit. En legt de lat hoog voor zichzelf.

Wat is de staat van de schoolleider anno 2017?

pagina 26

actueel

2 Politieke maatregelen tegen werkdruk pas na formatie
Debat in Tweede Kamer

3 ‘Cultuureducatie en -participatie voor alle leerlingen’
Oproep aan informateur Schippers en Tweede Kamer

5 ‘Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig’
Advies Onderwijsraad

Foto omslag: Hans Roggen
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Dr. Schaepmanstichting

Samen sterk in ontwikkeling
Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting

vraagt m.i.v. 1 januari 2017 een

DIRECTEUR m/v (wtf 0.8 - 1.0)
voor RK Daltonbasisschool St. Plechelmus

te Hengelo

De St. Plechelmus heeft een enthousiast team,
actieve ouders en 340 leerlingen.

Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en 

onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag
uiterlijk 24 oktober 2016.

De Dr. Schaepmanstichting
verzorgt het katholiek primair
onderwijs in de Gemeente
Hengelo. Onder de Stichting
ressorteren 11 katholieke
basisscholen en 1 school voor
speciaal basisonderwijs.
Op 17 locaties zitten
4200 leerlingen. Bij de
Stichting werken ruim 400
personeelsleden.

Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting
vraagt m.i.v. 1 augustus 2017 een

LOCATIEDIRECTEUR m/v
(wtf 0.8 - 1.0)

voor Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma,
locatie De Akker te Hengelo

De Akker heeft een enthousiast team,
actieve ouders en 290 leerlingen.

Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en

onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag
uiterlijk 2 juni 2017.
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Bekijk ons educatieve aanbod voor basis

en voortgezet onderwijs

Vraag ons naar de subsidiemogelijkheden van uw gemeente

Doe mee en maak uw schoolgaande jeugd bewust

Weg met die plastic soep!

Neem contact op met Stichting Technotrend:

030 699 1599 of info@stichtingtechnotrend.nl

www.stichtingtechnotrend.nl

De circulaire economie begint

met afval scheiden op scholen

Jong geleerd oud gedaan

1000-21-7000-1139 AVS KP 2016-2017-09 Kleur: fc

(Advertentie)
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