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Inhoud december Kaderspel _ door ingrid doornbos

Vragen? Vraag!

Het was de eerste van de elfde toen het nieuws over het noodpakket naar

buiten kwam. Direct gevolgd door een weekend met een wervelwind van

complimenten, boosheid, opluchting, frustratie en verwijten. Oordelen vlogen

alle kanten op en soms uit de bocht. Waar oordelen sneller gaan dan objectieve

informatie ontstaat ruimte voor fake news. En daarin kan iedereen zijn eigen

waarheid vinden.

In dat weekend hebben schoolleiders ons veel vragen gesteld. Wij hebben

schoolleiders vragen gesteld. Wij hebben elkaar binnen de AVS vragen gesteld,

zoals: hadden we als bonden de staking wel moeten afblazen? Hebben we

duidelijk genoeg gecommuniceerd dat het toegekende noodpakket datgene

was waar de gezamenlijke bonden en raden om hadden gevraagd? En dat dit

noodpakket de vraag naar structurele middelen niet uitsluit? Hoe gaan we

ervoor zorgen dat zij die het noodpakket het hardst nodig hebben – denk aan

de ‘moeilijke’ scholen of de scholen in het speciaal onderwijs – ook het meest

gaan profiteren van het extra geld? Is het eerlijk dat een schoolleider of leraar

die nu het noodpakket afwijst straks toch het geld krijgt, via de salarisstrook?

En ga zo maar door.

Het stellen van vragen veronderstelt een luisterend oor, een open houding.

Het stellen van vragen opent het gesprek. Dat lukt alleen als de ander ook het

gesprek wil aangaan. Velen van jullie willen dat. De AVS wil dat. Daarom wens

ik jullie en de AVS in 2020 heel veel vragen toe. Dat we elkaar veel mogen gaan

bevragen om te komen tot goede resultaten voor het geweldige en belangrijke

vak van schoolleider.

Namens de medewerkers en het bestuur van de AVS wens ik je ook fijne

feestdagen toe en het allerbeste voor 2020. _

Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).

Kaderspel en tweets van de (vice)voorzitter van de AVS zijn terug te lezen op

www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur

1k ader prim air december 2019

941485-02_001_22-Nov-19_11:08:38_walter



ac tueel

‘werkgevers laten schoolleiders in de kou staan’

Onderhandelingen nieuwe cao
primair onderwijs afgebroken
De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken.
Het is bij het ter perse gaan van deze Kader Primair nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan.
“We zijn boos en teleurgesteld”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

“Met dit loonbod laten de

werkgevers het onderwijs – en

zeker ook de schoolleiders –

gewoon in de kou staan. Daar-

bij staan er nieuwe functiebe-

schrijvingen en salarisschalen

klaar voor directeuren.

Iedereen is het erover eens,

maar we kunnen er niets mee.

Onbegrijpelijk.”

De bonden en de werkgevers-

organisatie PO-Raad konden

het 20 november niet eens

worden over een akkoord voor

een nieuwe cao. Het betekent

dat nieuwe salarisschalen voor

schoolleiders en een loonsver-

hoging voorlopig uitblijven,

terwijl die wel hard nodig zijn

om het beroep van schoollei-

der aantrekkelijker te maken.

“We hebben ons keihard inge-

zet. Maar dit loonbod is zo

laag dat het niet uit te leggen

is aan de schoolleiders en hun

teams”, aldus Van Haren.

“Voor dit geld hebben we

massaal gestaakt als sec-

tor. Het niet komen tot een

akkoord in deze toch al roe-

rige tijd is desastreus voor de

kwaliteit van het onderwijs.”

De Algemene Vereniging

Schoolleiders heeft alles

geprobeerd om tot een nieuwe

cao te komen, maar het gaat

volgens Van Haren niet lukken

met de huidige opstelling van

de werkgevers. Het ging al mis

bij de looptijd van de cao en

het loonbod.

Loonbod
De PO-Raad biedt een loons-

verhoging van 3 procent

over 18 maanden, terwijl de

bonden volgens Van Haren

gaan voor 3 procent over

12 maanden. “Er is geld en

we moeten echt de loonont-

wikkeling van andere sec-

toren volgen. Dat willen de

werkgevers niet”, aldus Van

Haren. “Maar dit loonbod

van de werkgevers is zo laag

dat het niet uit te leggen

is. Met het convenant – ook

al is het nog niet de struc-

turele investering die we

willen – is er wat extra geld

gekomen. Onze leden ver-

dienen een cao waarmee dit

geld kan worden ingezet.”

De onderhandelingen liggen

voorlopig stil. Wanneer de

gesprekken verder gaan is nog

niet bekend.

Het voorstel van de PO-Raad

na het afbreken van de onder-

handelingen om geld eenma-

lig uit te keren is voor de AVS

onacceptabel. “Om het veld

aantrekkelijker te maken zijn

er structurele gelden nodig.”

Bemiddelaar
De vakbonden AVS, CNV

Onderwijs, AOb en FvOV heb-

ben de PO-Raad daags na het

vastlopen opgeroepen om de

onderhandelingen over een

nieuwe cao direct te hervat-

ten. Juist in deze tijd waarin

het primair onderwijs met

zulke grote problemen kampt

moeten alle partijen, ook

werkgevers, over hun scha-

duw heenstappen, vinden zij.

De bonden roepen de PO-Raad

op het niet bij hun eindbod

te laten en zo snel mogelijk

alsnog een cao voor iedereen

in het primair onderwijs te

sluiten.

Minister Slob heeft voorge-

steld een bemiddelaar in te

schakelen om de cao-onder-

handelingen vlot te trekken.

Daar is de AVS het van harte

mee eens, stelt vicevoorzit-

ter Ingrid Doornbos. “Voor

schoolleiders is een cao met

nieuwe salarisschalen voor

(adjunct)directeuren van

groot belang. Dus JA, de AVS

is vóór een bemiddelaar.

Hoe eerder een nieuwe cao,

hoe beter!”

Zelf in actie komen
De AVS roept bestuurders en

schoolleiders op om zelf in

beweging te komen en stap-

pen te zetten om de balans

voor schoolleiders te regelen.

Meerdere besturen hebben

dit in de afgelopen periode

na eerdere oproepen door de

AVS al opgepakt en hebben

nieuwe functiebeschrijvingen

voor schoolleiders opgesteld

en gewaardeerd. _

‘e r  i s  g e l d  e n  w e  m o e t e n  e c h t  d e
lo o n o n t w i k k e l i n g  v a n  a n d e r e
s e c to r e n  vo lg e n ’

‘d i t  lo o n b o d  v a n  d e  w e r k g e v e r s
i s  z o  l a a g  d at  h e t  n i e t  u i t  t e
l e g g e n  i s ’

2
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koffertjes voor ondernemende directeuren op kick-off

Schoolleiders in gesprek over Toekomstagenda
De inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap van nu en de toekomst. Dat was het thema van de kick-
off van de Toekomstagenda schoolleiders, begin november in Wychen. Aan de hand van uitgereikte koffertjes
gaan schoolleiders hierover in gesprek met collega’s en omgeving.

De opbrengsten van deze en

volgende bijeenkomsten – tot

aan de zomer – vormen de

input om de Toekomstagenda

schoolleiders vorm te geven.

De AVS heeft de regie in dit

landelijke proces. Bijna twin-

tig schoolleiders ontvingen

bij de eerste bijeenkomst een

koffertje voor ondernemende

schoolleiders. Daarin vonden

zij onder andere rubrieken

om in kaart te brengen wat

de schoolleider nodig heeft:

professionele ruimte, toerus-

ting, voorzieningen, wettelijke

kaders en regelgeving, onder-

zoek, innovatie & ontwikke-

ling, arbeidsvraagstukken en

actualiteit/anders. Ook hier-

over gaan de deelnemers de

komende maanden in gesprek

met hun collega’s, teams en

netwerkpartners in het veld.

In totaal worden rond de 800

koffertjes uitgedeeld. Maar

ook zonder kunnen school-

leiders en andere organisaties

meedenken via speciale web-

site De Leiderschapsagenda.

Interactie met de wijk
De bijeenkomst startte met

gesprekken aan de hand van

kaartjes met eenvoudige vra-

gen die iets zeggen over de

aanwezigen als persoon en hoe

zij in hun werk staan. Ange-

lien van Beekveld, directeur bij

IKC De Wieken in Nijmegen,

heeft bijvoorbeeld ondanks

veel belemmeringen alle

partijen rondom het IKC bij

elkaar kunnen brengen in een

gesprek. Als advies geeft ze

mee: “Denk niet in schotten.

Maak persoonlijk contact met

belanghebbenden en regel

feedback van en interactie

met de wijk. Elkaar zien en

spreken levert begrip op in de

latere samenwerking.”

Lastige subsidie-
aanvragen
Volgens IKC-deskundige Henk

Derks kunnen schoolleiders

het verschil maken en de ver-

bindende actor zijn. Daarvoor

is het belangrijk dat duidelijk

wordt welke stappen nodig

zijn om het vak en het werk

van schoolleiders beheersbaar

en de moeite waard te hou-

den, meent hij. Kortom, wat

moet er in de toekomst op

de agenda van schoolleiders

komen te staan? Wat hebben

schoolleiders nodig om het

vak goed te kunnen uitoefe-

nen? Schoolleiders geven in de

discussies onder andere aan

dat het aanvragen van subsi-

die lastig is, de regelgeving

belemmerend en tijdrovend

en de omgang met gemeente

of politiek stroperig. Daardoor

blijft meestal maar weinig

tijd over om na te denken over

structurele veranderingen of

innovaties.

Landelijke bijeenkomst
De Toekomstagenda School-

leiders is bedoeld om het

gesprek met collega-schoollei-

ders en partners te faciliteren.

De diverse betrokken organisa-

ties, bestuurders en leidingge-

venden van een school kunnen

ideeën aandragen. Naast de

AVS zijn ook CNV Schoollei-

ders, AOb, PO-Raad, Schoollei-

dersregister PO en het minis-

terie van OCW betrokken bij

het project. In juni wordt de

rapportage besproken op een

landelijke bijeenkomst voor

schoolleiders. �

Meer informatie:

www.deleiderschapsagenda.nl

en www.ondernemendleider-

schap.nl

s ym p o s i u m  ‘s c h o o l l e i d e r s  v a n  d e  to e ko m s t ’
De Toekomstagenda Schoolleiders staat ook centraal tijdens symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’ op 16 januari in de

Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak. Met sprekers als Microsoft-ceo Ernst-Jan Stigter en bestuurlijk aanjager René

Peeters. Ook zijn er rondetafelgesprekken onder leiding van schoolleiders. Meer informatie: www.avs.nl/symposium

3k ader prim air december 2019
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wetswijziging vroegpensioen gepubliceerd

Minder kans op pensioenverlaging
Door een verlaging van de dekkingsgraad en een tijdelijke versoepeling van de
pensioenregels is de kans groot dat het ABP de pensioenen volgend jaar niet hoeft
te verlagen.

Dat blijkt uit een brief van

minister Wouter Koolmees

van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid aan de Tweede

Kamer. Hiermee geeft hij

ook uitvoering aan de motie

van Gijs van Dijk c.s. over het

voorkomen van onnodige

pensioenkortingen.

Voor de dekkingsgraad gaat

een ondergrens gelden van

90 procent. Dit was 104,3

procent. Pas als de dekkings-

graad onder de 90 procent

komt, is een verlaging van de

pensioenen nodig. De dek-

kingsgraad van het ABP is in

oktober met 2,2 procentpunt

gestegen naar 93,2 procent.

Als dit aan het einde van het

jaar zo blijft, dan hoeft het

ABP de pensioenen volgend

jaar dus niet te verlagen.

De financiële situatie van

een groot aantal pensioen-

fondsen is kwetsbaar, meldt

Koolmees: de gemiddelde

dekkingsgraad schommelt

rond 100 procent.

De rente is niet alleen histo-

risch laag, maar kent ook een

sterke daling, stelt Koolmees.

Omdat rust en stabiliteit

nodig zijn, geeft Koolmees

pensioenfondsen langer de

tijd om te voldoen aan de

huidige gestelde financiële

eisen. In 2020 verlengt de

minister onder voorwaarden

de hersteltermijn van 10 naar

12 jaar.

Vroegpensioen
vanaf 2021
Vanaf 1 januari 2021 kunnen

werknemers weer vervroegd

met pensioen. Met hun werk-

gever kunnen zij een afspraak

maken om drie jaar voordat

zij AOW krijgen te stoppen

met werken. Ook kunnen

werknemers zelf verlofda-

gen opsparen om twee jaar

eerder te stoppen. Dit wil

de minister bewerkstelligen

met inmiddels gepubliceerde

wetswijzigingen. Op de

internetconsulatie kan tot

9 december gereageerd

worden. �

advies onderwijsraad: samen ten dienste van de school

Aanbod educatieve dienstverlening
sluit niet aan op vraag
De Onderwijsraad vindt dat scholen en aanbieders beter samen moeten
optrekken bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod.

Het aanbod van educatieve

dienstverleners sluit op dit

moment niet goed aan op de

vraag van scholen. Dit stelt de

Onderwijsraad in het advies

Samen ten dienste van de

school. Een goede afstemming

is belangrijk, omdat educa-

tieve dienstverlening, zoals

methodemakers, toetsontwik-

kelaars, adviseurs, trainers en

onderzoekers, moet bijdragen

aan kwaliteit en vernieuwing

van onderwijs. De Onderwijs-

raad pleit er daarom voor dat

scholen en aanbieders samen

de behoeften van scholen vast-

stellen en samen het aanbod

ontwikkelen en evalueren.

Daarvoor is het belangrijk dat

alle betrokkenen een gelijk-

waardige inbreng hebben en

het eigenaarschap van leraren

versterkt wordt.

Lerende cultuur
stimuleren
Schoolleiders moeten volgens

het advies zorgen dat school

niet een plek is waar alleen

leerlingen leren, maar

waar ook leraren(teams) en

andere professionals kunnen

leren over hun vak en over

goed onderwijs. Oftewel,

schoolleiders moeten een

lerende cultuur stimuleren

en daar tijd, ruimte en

middelen voor vrijmaken.

Co-creatie
De redenen dat vraag en

aanbod niet goed op elkaar

aansluiten zijn een ver-

snippering van markt en

financiering, dreigende

monopolievorming op het

terrein van leermiddelen,

onvoldoende inzicht in de

kwaliteit van het aanbod

en de moeite die scholen

hebben om de juiste onder-

steuningsvraag te formuleren.

De raad vindt dat co-creatie

de meest vruchtbare weg is

om tot duurzame kwaliteit

en innovatie in het onderwijs

te komen. �

4
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techniekchallenge vakkanjers nu ook voor po

Leerlingen bedenken oplossingen voor bedrijven
De techniekchallenge Vakkanjers, voorheen alleen voor het vmbo en mbo, is er nu ook voor het po. Dit leidt tot
een doorlopende leerlijn van po naar vo.

Met de Vakkanjer Junior

Innovation Challenge gaan

leerlingen uit groep 7 en 8

aan de slag met een echt pro-

bleem van een bedrijf uit de

regio. De challenge legt de ver-

binding tussen technologie,

innovatie en maatschappelijke

vraagstukken. Het bedrijf

komt in de klas en vertelt over

de uitdagingen waar zij voor

staan. In twee uur tijd gaan de

leerlingen met het bedrijf aan

de slag en bedenken allerlei

innovatieve oplossingen voor

het bedrijf. De teams met de

beste ideeën pitchen hun idee

tijdens de landelijke finale.

10.000 leerlingen
Vakkanjers is een educa-

tief programma waarin

leerlingen vanuit onder-

zoekend en ontwerpend leren

een innovatieve oplossing

bedenken voor een probleem.

Het is een initiatief van de

technische sectoren om meer

jongeren te interesseren

voor techniek. Jaarlijks doen

zo’n 10.000 leerlingen en

studenten mee. �

Scholen en bedrijven kun-

nen zich aanmelden op

www.vakkanjers.nl/junior.In twee uur tijd bedenken leerlingen innovatieve oplossingen.
De teams met de beste ideeën pitchen die tijdens een landelijke finale.
(Foto: Olivier Huisman)

minister vindt reserves te hoog

Vermogen
samenwerkingsverbanden
weer toegenomen
Het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden
is in 2018 opnieuw toegenomen, van 240 naar
260 miljoen.

Minister Slob vindt dit ‘zorgelijk’, blijkt uit zijn reactie op

Kamervragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van

GroenLinks. “Je zou verwachten dat samenwerkingsverbanden

ten opzichte van schoolbesturen relatief weinig risico lopen en

vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan.

Geld dat is bedoeld voor het onderwijs, moet zo veel mogelijk

in de klas terechtkomen”, aldus Slob in zijn antwoorden.

Binnekort ontvangt de Kamer een onderzoek van Oberon dat

dieper ingaat op de redenen van de samenwerkingsverbanden

om reserves aan te houden. De Inspectie van het Onderwijs,

die op dit moment onderzoek doet naar een ‘passende

signaleringswaarde van reserves bij samenwerkingsverbanden’,

komt in het voorjaar van 2020 met een advies. �

van 1 december tot 31 januari

Scholen kiezen
uit vijf eindtoetsen
Alle basisscholen moeten tussen 1 december en
31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij in het
voorjaar in groep 8 willen gebruiken.

Scholen kunnen kiezen uit vijf eindtoetsen: de IEP Eindtoets

(Bureau ICE,) ROUTE 8 (A-VISION), de Centrale Eindtoets (College

voor Toetsen en Examens), Dia-eindtoets en AMN-eindtoets.

Elke school kiest voor één toetsaanbieder, die op alle locaties

van de school wordt aangeboden. Scholen die onder hetzelfde

bestuur vallen, hoeven niet voor dezelfde toets te kiezen.

Scholen melden zich voor een toets aan via de betreffende site

van die toetsaanbieder. �
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actueel

driekwart gaat curriculumgesprek met team nu al aan

AVS-ledenpeiling: ‘Vernieuwing
curriculum belangrijk’
Ruim 80 procent van de schoolleiders vindt het belangrijk dat het curriculum wordt
vernieuwd. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden naar aanleiding
van de recente Curriculum.nu-voorstellen.

Driekwart van de school-

leiders vindt de bottum-up

aanpak die heeft geleid tot

de bouwstenen en het eind-

advies van de ontwikkelteams

een goede. Driekwart is

tevreden over het advies een

curriculum in te richten met

70 procent verplichte kern en

30 procent keuze, waarvoor

de school autonoom is. Bijna

de helft ziet de bouwstenen

als aanknopingspunt om nu

al het curriculumgesprek

in het team aan te gaan.

Driekwart vindt dat het

nieuwe curriculum gefaseerd

moet worden ingevoerd.

Zo’n 250 schoolleiders vulden

de peiling in. _

ook diverse andere onderwijsmoties aangenomen

Onderzoek naar flexibilisering lesuren in po
De Onderwijsraad moet onderzoeken of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan.
Dat komt voort uit een van de vele onderwijsmoties die op 12 november jl. zijn aangenomen.

“Voor schoolleiders moet flexi-

bilisering van de onderwijs-

tijd vooral mogelijk zijn ten

behoeve van de kwaliteit van

het onderwijs, blijkt uit pei-

ling onder onze leden”, zegt

voorzitter Petra van Haren.

“Dit moet centraal staan.

Maatwerk voor leerlingen

waarbij we tegemoet kunnen

komen aan de leerbehoefte

van leerlingen en de tijd die

daarvoor nodig is. Het moet

niet ingericht worden om

werkdruk- of personeelstekort-

vraagstukken op te lossen.” De

AVS-peiling wees uit dat bijna

80 procent van de school-

leiders flexibeler wil kunnen

omgaan met onderwijstijd.

Ook wordt onderzocht of

het loont om parttimers in

po en vo meer uren te laten

werken. Meer dan de helft

van de leerkrachten in het po

werkt parttime en daarnaast

werkt nog eens 15 procent

minder dan 20 uur per week.

Van Haren: “Ook nu al voeren

veel schoolleiders gesprekken

met hun parttime werken-

den om meer uren te maken.

In veel gevallen is parttimen

een bewuste keus. Het vraagt

om een bredere maatschap-

pelijke aanpak om de cultuur

van parttime werken in Neder-

land niet alleen te betrekken

op onderwijs. Toch is het goed

om naar stimulerende prik-

kels te kijken, zonder daarbij

fulltime-medewerkers tekort

te doen. Juist prikkels waarbij

grote banen gewaardeerd

worden, vragen om verdere

uitwerking.”

Evenwichtiger
man-vrouwverhouding
Via een andere aangenomen

motie wordt de regering ver-

zocht wordt om tot een even-

wichtige man-vrouwverhou-

ding in het po te komen en tot

voorstellen om dit te bereiken.

In het po is 85 procent van de

leerkrachten vrouw en slechts

15 procent man. Van Haren:

“Schoolleiders hebben een

belangrijke rol om waarbor-

gen voor het welbevinden

van instromende mannelijke

studenten en leerkrachten te

faciliteren. Maar hier hoort bij

dat werken in het onderwijs

een goed imago heeft, met

aantrekkelijke arbeidsvoor-

waarden en carrièrepaden,

waar juist ook mannen zich in

aangesproken voelen.”

Versobering
bovenwettelijke
uitkeringen
Ook stemde de Kamer in met

een motie die de regering

verzoekt concrete afspraken

te maken met sociale part-

ners om de bovenwettelijke

werkloosheidsuitkeringen

significant te versoberen.

Zij moet alles in het werk stel-

len om werkloze leraren weer

aan het werk te helpen. Slob

benadrukte in het debat dat

de bovenwettelijke uitkerin-

gen door afspraken in de CAO

PO de komende jaren vanzelf

dalen. Ook doet volgens de

bewindsman in het po veel

minder personeel een beroep

op de ww. Dit onderwerp is

nog bespreekpunt voor de

sociale partners.

Flexibele
in- en doorstroom
De regering is voorts verzocht

een pilot te starten waarbij

een aantal schoolbesturen

met zowel po als vo binnen

hun bestuur de vrijheid krij-

gen om zo flexibel mogelijk

om te gaan met de instroom

in het po en de doorstroom

naar het vo. Daarbij moet

rekening gehouden worden

met het individuele niveau

en snelheid van de leerling.

Ook is de regering gevraagd

de huidige wettelijke belem-

meringen en inperkingen

voor het oprichten van scho-

len voor speciaal onderwijs

weg te nemen. _
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Wetenschap en Techniek expliciet in de leerlijn

van het primair onderwijs. Met ruimte voor

eigen invulling van leerkrachten, maar zonder

dat zij overal het wiel zelf moeten uitvinden.

Zo zien de leerkrachten van ontwikkelteam

Mens & Natuur van Curriculum.nu het voor

zich. Dat kan alleen van de grond komen waar

directies en besturen erg betrokken zijn.

tekst astrid van de weijenberg

Van een projectweek over energie tot samen afval verzame-

len en aandacht voor plastic soep: goede lokale techniek-

initiatieven voor en door scholen zijn er te over. Materiaal

en faciliteiten ook, in de vorm van techniektorens, maak-

boxen en op sommige scholen techniekruimtes. Ook de

pabo’s werken eraan Wetenschap en Techniek in hun

curriculum op te nemen. En toch is wat er op de meeste

basisscholen structureel aan W&T-onderwijs aangeboden

wordt ondanks al die goede bedoelingen nog steeds

beperkt, vindt Anna Hotze, lector aan Hogeschool iPabo in

Amsterdam. Zij was als extern adviseur betrokken bij ont-

wikkelteam Mens en Natuur van Curriculum.nu. Dat komt

door een combinatie van factoren, legt ze uit. “Ten eerste is

er vaak een bepaalde handelingsverlegenheid bij leerkrach-

ten bij het geven van wetenschap- en techniekonderwijs.

Dat zien we ook bij pabo-studenten. Veel komen van havo

of mbo en hadden daar geen Natuur en Techniek-profiel.

Ze zijn meer alfa-georiënteerd, hebben meer affiniteit met

taal dan met natuurkunde. De meeste pabo-studenten vin-

den wetenschap en techniek daarom lastig te geven. Ze mis-

sen de kennis en daardoor het zelfvertrouwen. Je ziet dat

de meer bèta-georiënteerde studenten wel een meer onder-

zoekende houding hebben en meer vertrouwen hebben in

het geven van W&T-onderwijs.”

Leren van de kleuterklas Een tweede reden is

dat de lessen wetenschap en techniek over het algemeen

opener zijn, vrijer, zegt Hotze. “Dat maakt het geven

van die lessen lastiger. Welke mate van sturing moet je

geven? Moet je zelf een onderzoeksvraag bedenken? Als je

leerlingen vrijlaat in wat ze onderzoeken, leren ze dan

wel genoeg? En hoe begeleid ik ze daarbij? Weke vragen

moet ik dan stellen?” Als derde reden noemt Hotze het al

behoorlijk volle curriculum, met begrijpelijkerwijs veel

aandacht voor de kernvakken. “Door de focus op taal- en

thema _ wetenschap en techniek

Over het thema

Nederland heeft een snel groeiend gebrek
aan technisch geschoold personeel. Terwijl
in potentie bijna elk kind er belangstelling
voor zou kúnnen hebben, blijkt uit het recente
Bèta & TechMentality-onderzoek, uitgevoerd in
opdracht van Platform Talent voor Technologie.
Het is dus belangrijk om alle kinderen er al
vroeg mee kennis te laten maken.

‘Techniekonderwijs verplicht op alle
basisscholen in 2020’ was zes jaar geleden
de ambitie van het Nationale Techniekpact
dat drie ministeries sloten met onder andere
onderwijsinstellingen, werkgevers en regio’s.
Zo ver zijn we nog niet. Er zijn veel goede
lokale en regionale initiatieven ontplooid,
maar de vertaling naar landelijk beleid moet
nog gemaakt worden, vertelt pactvoorzitter
Thea Koster. Leerkrachten en schoolleiders
– meestal zelf geen bèta’s – hoeven daarvoor
geen vrees te hebben, stelt voormalig
astronaut en ambassadeur André Kuipers.
Je hoeft niet zelf expert te zijn, als je maar
verwondering kunt opwekken.

Een van die mooie regionale projecten vormen
de ‘leerecosystemen’ in Leiden en Amsterdam,
waarin leerlingen buitenschools onderwezen
en geïnspireerd worden door musea Naturalis
en NEMO. Dat leverde gebiologeerde kinderen
op, blijkt alleen al uit de prachtige foto’s.

Het ontwikkelteam Mens & Natuur van
Curriculum.nu diende afgelopen maand
voorstellen en adviezen voor Wetenschap
en Techniek in bij de minister. De teamleden
zijn leerkrachten die uit eigen ervaring
kunnen spreken. Dat doen zij ook in het
openingsartikel hiernaast.

De visies zijn er, de bouwstenen ook. Nu de
puzzel nog leggen. In de woorden van een
van de ontwikkelteamleden: Daar hoeven
schoolleiders niet voor op de politiek te
wachten. Neem vooral zelf vast een voorschot.
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rekenopbrengsten is er afgelopen jaren in het onderwijs

minder tijd besteed aan wetenschap en techniek.”

Hoe mooi zou het zijn, zegt ze, als de onderzoekende hou-

ding die jonge kinderen hebben vastgehouden wordt in

de hogere klassen. Van spelend leren naar onderzoekend

leren. “In de kleuterklassen wordt al heel veel gedaan aan

onderzoeken, bijvoorbeeld in de bouwhoek met het con-

structiemateriaal, bij de waterbak en in het winkeltje. Hier

zijn leerlijnen van taal, rekenen en wetenschap als vanzelf

geïntegreerd in het spel. In hogere klassen is dat voorbij:

daar worden ze aangeboden als losse activiteiten.”

Vakoverstijgend werken
vanuit onderzoekende
houding

mens & natuur in curriculum.nu

De kerndoelen voor het onderwijs moeten na dertien jaar

hoognodig geactualiseerd worden, vond het ministerie

van Onderwijs. 125 leraren, 18 schoolleiders en talloze

andere experts ontwierpen mee aan een nieuw curriculum.

In oktober jl. presenteerde Curriculum.nu de minister

de resulterende voorstellen, verdeeld over diverse

leergebieden, waaronder Mens & Natuur. Het bijbehorende

ontwikkelteam hield zich onder andere bezig met een betere

verankering van wetenschap en techniek in het curriculum.

Als je op een school twee W&T-specialisten opleidt, krijg je
massa aan kennis en kunde, stelt Curriculum.nu-adviseur

Anna Hotze. "Zij kunnen het team meenemen en het
onderwerp op de agenda zetten. Dat moet dan wel gesteund

zijn door de directie."

w & t - o n d e r w i j s  v o l g e n s  c u r r i c u l u m . n u
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Zelfde kerndoelen De gemeenschappelijke taal

noemt ontwikkelteamlid en docent biologie Saskia van der

Jagt van het Coornhert Gymnasium in Gouda een van de

geslaagde aspecten van het curriculum. “Nu zijn de kern-

doelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

heel anders geformuleerd. Door de nieuwe curriculum-

plannen wordt helder wat een leerling inhoudelijk leert

op de basisschool. Dat is prettig, want de ene basisschool

doet veel aan wetenschap en techniek en de andere weinig.

Daardoor ben ik in de brugklas een half jaar verder voordat

iedere leerling op hetzelfde niveau zit. Hopelijk kunnen we

dan meteen aan het begin van het schooljaar de diepte in.

Dat is ook minder frustrerend voor leerlingen voor wie het

allemaal herhaling is.”

In de leerlijn
De voorstellen voor het

nieuwe curriculum zijn

echt niet hemelbestor-

mend, zegt Van der Jagt

bij wijze van geruststel-

ling. “Waar we als ont-

wikkelteam langskomen,

leggen we uit wat we

hebben gedaan en nemen

we de zorg weg dat alles

gaat veranderen.” Van der

Jagt deed eerder promo-

tieonderzoek over leren

onderzoeken en kwam

verschillende mooie voorbeelden tegen van scholen waar

met onderzoeksvragen werd gewerkt en veel onderzoek in

de natuur plaatsvond. Ook de leden van het ontwikkelteam

zelf doen in hun eigen lespraktijk al veel aan wetenschap

en techniek. Van der Jagt: “Het is meer dat er nu een nieuwe

ordening wordt aangebracht. Beter benoemen wat som-

migen eigenlijk al doen. Waar heb ik het over? Waarom

doe ik wat ik doe? Dat zorgt er ook voor dat het niet meer

afhankelijk is van de leerkracht of school dat onderwerpen

als klimaatverandering of seksualiteit aan de orde komen.

Het wordt nu expliciet in de leerlijn opgenomen.”

Methodeschrijvers Zowel Ada Oldenburg als Saskia

van der Jagt hopen dat het ontwikkelteam een rol krijgt bij

het uitwerken van het curriculum tot de uiteindelijke kern-

doelen. Van der Jagt: “Als leraar staan wij dicht bij de prak-

tijk en vanuit het ontwikkelteam weten we welke gedachten

achter de bouwstenen zitten. Ik hoop dat de minister het

niet alleen aan bijvoorbeeld SLO overlaat om onze ideeën

uit te werken.”

Terug naar de methode Basisschoolleerkracht

Ada Oldenburg geeft les aan plusklassen bij Stichting

Klasse, groep 3 tot en met 8. Zij is een van de leden van

Curriculum.nu-ontwikkelteam Mens & Natuur. Meer

samenhang tussen vakken is een van de algemene doelen,

bij projectonderwijs ziet zij dat heel goed gaan. “Als we bij-

voorbeeld thema ‘Zuinig met energie’ kiezen, dan maken

en onderzoeken we stroomkringen, ofwel elektrische cir-

cuits. We nemen meterstanden op en rekenen het verbruik

uit. Tegelijkertijd leren we nieuwe woorden en maken

een muurkrant.” Zo worden vakken met elkaar verweven.

“Bij projectonderwijs vinden we dat heel normaal. Maar

daarna gaan we weer terug naar

de methode. Zelfs die begint

soms met een leuke en prak-

tische les om kinderen zich te

laten verwonderen, maar ik

merk dat mijn collega’s juist

die les vaak overslaan. Te inge-

wikkeld, geen tijd, we moeten

leerlingen klaarstomen voor de

toets. Ze focussen meer op ter-

men leren dan op begrijpen.”

IJsbeervacht Het ont-

wikkelteam adviseerde de

minister een combinatie van

bouwstenen: referentiekaders,

vraagstukken, denkwijzen,

werkwijzen en concepten

als kracht, energie, voedsel,

weer en klimaat. Oldenburg

geeft als voorbeeld het thema

biomimicry – imitatie van de

natuur voor menselijke toepas-

singen – met als vraagstuk:

hoe ontwerp je goede isolatie?

Bijvoorbeeld door te kijken

naar organismen die overleven

in een koude leefomgeving,

zoals een ijsbeer. De vacht is zo

geëvolueerd dat de samenstel-

ling, haarlengte en hoeveelheid

haren de beer optimaal warm

houden. De vorm sluit dus aan

bij de functie. Aan de hand

van zo’n voorbeeld kan een leerling andersoortige isola-

tie voorstellen. Concept: biodiversiteit en leefomgeving.

Referentiekader: de gebruikte technologie. Werkwijze:

het ontwerp. Denkwijze: verbanden tussen isolatie en ijs-

beervacht. Aan de bekende thema’s worden persoonlijke

en maatschappelijke dilemma’s toegevoegd die leerlingen

tegenkomen in het dagelijks leven, zoals duurzaamheid,

gezondheid en technologische ontwikkelingen: interdisci-

plinaire vraagstukken die met kennis uit de natuurweten-

schap te begrijpen en te verklaren zijn.

iPabo-docent	en	Curriculum.nu
adviseur	Anna	Hotze:	“Dat	lessen
W&T	over	het	algemeen
opener	en	vrijer	zijn,	maakt	het
geven	ervan	lastiger.”

Zelfs	de	leuke	praktische
verwonder-les	uit	de	methode
slaan	mijn	collega’s	juist	vaak
over,	ziet	basisschoolleerkracht	en
ontwikkelteamlid	Ada	Oldenburg:
“Te	ingewikkeld,	geen	tijd.”

Biologiedocent	en	ontwikkelteam-
lid	Saskia	van	der	Jagt:	“Laten	we
niet	weer	vervallen	in	alleen	maar
aandacht	voor	taal	en	rekenen.”

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

10

941485-02_010_21-Nov-19_12:02:08_walter



Ook voor de methodeschrijvers is er werk aan de winkel,

ziet Anna Hotze. “Je wil niet dat leerkrachten uren moeten

zoeken naar goede W&T-lessen met – bijvoorbeeld – het

thema duurzaamheid. Aan de ene kant laat dit curricu-

lumvoorstel ruimte om een eigen invulling te geven aan de

lessen, aan de andere kant wil je ook niet dat leerkracht X

in stad of dorp Y uitvindt wat een andere leerkracht elders

al bedacht heeft. De leerkracht kan het dan prima verder

vormgeven. Want hoeveel sturing je moet geven is tenslotte

ook erg afhankelijk van de klas.”

Schoolleiders Ada Oldenburg kijkt vol verwachting

naar de schoolleider. “Wat heeft die een mooie baan.

Die kan bepalen wat leerkrachten in teamverband gaan

doen, want de curriculumwijziging legt meer eigenaar-

schap bij de scholen.” Op scholen waar W&T als thema

goed van de grond komt, blijken schoolbesturen en direc-

ties erg betrokken te zijn, ervaart Anna Hotze. “Je ziet het

terug in de schoolplannen, in de aandacht voor profes-

sionalisering. Mijn advies zou zijn om op een school twee

wetenschap-, natuur- en techniekspecialisten op te leiden.

Dan krijg je massa aan kennis en kunde. Zij kunnen het

team meenemen en het onderwerp ook op de agenda

zetten bij vergaderingen. Dat moet dan wel gesteund

zijn door de directie. Je kunt ook het hele team trainen.

Dat zorgt echter voor een veranderproces op school. En ga

ook eens kijken bij andere scholen.” “Laten we niet weer

vervallen in alleen maar aandacht voor taal en rekenen”,

zegt Saskia van der Jagt. “Ook wetenschap en techniek kan

kansengelijkheid bevorderen. En laat schoolleiders niet

afwachten, maar alvast aan het werk gaan. Het vastleggen

van de implementatie in meerjarenplannen kan bijvoor-

beeld nu al. Laat schoolbesturen nadenken hoe ze leer-

krachten kunnen bekwamen. Wacht niet tot de Tweede

Kamer een oordeel heeft gegeven over het curriculum.

Er is zoveel tijd en expertise in gestopt. Ik verwacht dan

ook dat de Kamer zich erachter schaart.” _

thema _ wetenschap en techniek

Op	scholen	waar W&T	als	thema	goed	van	de	grond	komt,	blijken	schoolbesturen	en	directies	betrokken	te	zijn.	“Je	ziet	het	terug	in	hun
schoolplannen	en	aandacht	voor	professionalisering.”

‘ l a at  s c h o o l l e i d e r s
n i e t  a f w a c h t e n ,  m a a r
a lv a s t  i e t s  v a s t l e g g e n  i n
m e e r j a r e n p l a n n e n ’
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Meer leerlingen naar technische opleidingen en uiteindelijk beroepen. Met dat doel sloten

onderwijsinstellingen, werkgevers, regio’s en rijksoverheid alweer zes jaar geleden het Nationaal

Techniekpact 2020. Thea Koster is sinds dit jaar voorzitter en staat voor de taak de vele

regionale initiatieven te vertalen naar voorstellen voor de ministeries van EZ, OCW en SZW.

tekst lisette blankestijn

techniekpac t 2020 :  van regionale init iatie ven na ar l andel ijk  beleid

thema _ wetenschap en techniek

is niet de enige mogelijke oplossing’
‘W&T als apart vak
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Welke ambities van het pact zijn al verwezenlijkt?
“Het streven was om tot afspraken te komen tussen bedrijfs-

leven, onderwijs en overheid. Om meer mensen in de

techniek te krijgen, moet de aansluiting met het onderwijs

verbeteren. Het is gelukt kennis over hoe we dat kunnen

doen regionaal aan te jagen, er is geen regio die géén expe-

rimenten heeft. In Gelderland geven ze techniek al een plek

in het basisonderwijs, er zijn elders experimenten met tech-

nische leerlijnen voor vmbo-mbo. Zo zijn er nog honderden

initiatieven. De komende periode is extra aandacht nodig

voor leerkrachten-instroom, Leven lang ontwikkelen, tech-

niekonderwijs en hybride docenten.”

Wat wilt u de komende tijd nog bereiken?
“Ik wil de rode lijnen van al deze experimenten ont-

dekken. Het idee was: laat duizend bloemen bloeien.

Als Techniekpact weten wij wat er speelt, maar de regio’s

hebben de regie op hun projecten. Wat werkt daar zó

goed dat we het landelijk moeten overnemen? Dat gaan

we nu ophalen. Met die kennis kunnen we voorstellen

ontwikkelen, bijvoorbeeld rond het om- en bijscholen

van mensen. Als mensen zich moeten scholen, is daar

natuurlijk ook budget voor nodig. Dan hebben we het over

systeemhervormingen.”

Welke taak ligt er voor het basisonderwijs?
Moet techniek een basisvak worden?
“Het is vooral van belang dat kinderen een manier van

denken ontwikkelen die nodig is voor technische beroepen:

onderzoekend en ontwerpend leren. Dat zou tot de basis-

vaardigheden van leerlingen moeten behoren en speelt

dus een rol in de discussie rond het nieuwe curriculum.

Wetenschap en Techniek zou een vak kunnen vormen, maar

dat is niet de enige mogelijke oplossing. W&T-vaardigheden

kunnen tijdens de rekenles gestimuleerd worden, maar

ook bij natuur-, taal- en geschiedenisonderwijs. Het speelt

vakoverstijgend.”

De meeste leerkrachten hebben zelf geen bèta-achtergrond
en staan niet te springen om ‘weer een taak erbij’.
“Natuurlijk weet ik van de druk in het onderwijs. We moeten

kijken wat haalbaar is, zonder iets voor te schrijven. De eer-

ste vraag is: zijn leerkrachten hier klaar voor, kunnen ze

het? We moeten ook naar de lerarenopleidingen kijken: in

hoeverre zit dit aspect al in het opleidingsprogramma? Of is

W&T een thema waar leraren of scholen zich in zouden moe-

ten kunnen specialiseren? Is het een idee om met vakdocen-

ten te werken? Dit zijn allemaal vragen die het onderwijs zelf

mag beantwoorden, zij hebben daar vrije keuze in.”

Hoe kunnen schoolbesturen dit financieren?
“Voorop staat dat we de doelstellingen niet moeten laten

inperken door financiële beslommeringen. Dit speelt op

systeemniveau. Kosten voor bij- en nascholing horen niet op

het bordje van het onderwijs. Daarom is het ook goed dat

Sociale Zaken is aangehaakt.”

techniekpac t 2020 : van regionale init iatie ven na ar l andel ijk beleid

U bent lid van het College van Bestuur van Deltion, een groot
ROC in Zwolle. Waarom belde het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat u om het Techniekpact voor te zitten?
“Het Techniekpact is opgezet vanuit de regio’s. Als voor-

malig wethouder van Leeuwarden weet ik hoe het op dat

niveau werkt. Daarnaast heb ik als bestuurder van Deltion,

met zestig procent technische studenten, veel contacten

met het technische bedrijfsleven. Ook weet ik de weg in

Den Haag. Ik had trouwens zelf ook een bèta-pakket.”

is niet de enige mogelijke oplossing’
‘W&T als apart vak

Techniekpact-voorzitter Thea Koster ziet
de druk in het onderwijs. “We moeten
kijken wat haalbaar is, zonder iets voor
te schrijven. De eerste vraag is: zijn
leerkrachten hier klaar voor?”
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Niet alleen bèta-talenten maar íedere leerling is te interesseren
voor techniek en technologie, blijkt uit onderzoek van het Platform
Talent voor Technologie. Hoe doen we dat?
“Het mooie is dat we niet alleen wiskundigen, systeem-

bouwers of andere harde bèta’s nodig hebben, maar ook

mensen die breder geïnteresseerd zijn in technologie.

Het onderzoek benoemt vijf bètatypes die onderling sterk

verschillen in hun houding en elk een eigen aanpak ver-

gen. Daarom moeten we de cross-overs tussen techniek

en technologie zichtbaar maken. Veel jongeren hebben

belangstelling voor media, zie Instagram. Dat is ICT.

Interesseer je je voor de zorg? Dan kom je ook in aanraking

met zorgtechnologie. Of voor sport? Dat gaat ook over voe-

ding en het meten van effecten op prestaties.”

We proberen al decennialang meer meiden voor techniek te inte-
resseren. Waarom lukt het niet?
“In het VO kiezen steeds meer meiden voor een bètapro-

fiel, zeker op het havo en vwo. Maar als ze een beroep

kiezen, dan komen ze vaak op het snijvlak van techniek en

management en uiteindelijk kiezen ze dan toch vaak voor

management.”

Hoe komt dat? Hoe krijgen we vrouwen wel in de echt technische
beroepen?
“Meiden willen met meer zijn. Er zijn dus meer rolmodel-

len nodig, vooral in de bijzondere techniek. Denk aan

Luchtvaart, Mechatronica. Een vrouwelijke André Kuipers,

dát zou helpen. Naast meiden missen we ook jongeren

met een niet-westerse achtergrond, die kiezen vaak een

commercieel-administratief beroep. Ook daar ontbreekt

het aan rolmodellen.”

Wat kunnen schoolleiders doen?
“Techniek en de bredere technologie zitten in alle werk-

gebieden, niet alleen in elektrotechniek of werktuigbouw-

kunde. Ieder kind moet zijn of haar talent voor technologie

kunnen ontdekken en ontplooien. Ik hoop dat school-

leiders met dat besef hun leerlingen willen klaarstomen,

zodat ze met gelijke kansen naar de wereld van morgen

bewegen. Schoolleiders hoeven het uiteraard niet alleen

te doen of het wiel opnieuw uit te vinden. Voor ondersteu-

ning kunnen ze zich wenden tot een van de acht regionale

W&T-netwerken die actief zijn in Nederland.”

Meer weten?
www.wetenschapentechnologieindeklas.nl/wt-in-de-regio

Meer over het pact zelf vind je op techniekpact.nl

Als astronaut ging André Kuipers twee keer de ruimte
in. Mede daardoor zag hij hoe kwetsbaar onze planeet
is en zet hij zich nu in voor milieu en duurzaamheid.
Wetenschap en techniek spelen belangrijke rollen bij
het bedenken van oplossingen. Zijn missie: jongeren
ervoor interesseren. Dat hoeft – ook voor leerkrachten –
heus niet ingewikkeld te zijn, vindt hij.

“Kinderen zijn van nature al erg nieuwsgierig, willen

kijken hoe dingen werken. Ze staan helemaal open voor

nieuwe dingen. Dus als je techniek en wetenschap op een

leuke manier kunt brengen, pakken ze dat snel op.”

“Ze maken al op jonge leeftijd onbewust de keuze welke

kant zij op willen in hun toekomstige leer- en loopbaan.

Het is cruciaal hen dan al in aanraking te brengen met tech-

niek en wetenschap, zodat zij hun talenten kunnen ontdek-

ken en zien dat het niet moeilijk is, maar juist boeiend.”

“Alles wat ik als kind zelf deed – experimentjes
uitvoeren, met de handen werken, dingen uit elkaar
halen – dát is mij het beste bijgebleven. Dat zal voor
jullie leerlingen ook gelden. Laat ze proefjes doen
die hen versteld doen staan, zorg voor verbazing!
Die ontdekmomenten zorgen dat ze de leerstof
makkelijker opnemen.”

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

‘Het hoeft niet ingewik keld te zijn’
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thema _ wetenschap en techniek

“Dat kan heel laagdrempelig. Wrijving kun je bij-

voorbeeld zelf voelen door in je handen te wrijven.

Vloeistofverschuiving door gewichtloosheid kun je gewoon

zelf voelen als je je hoofd naar beneden doet. Je kunt dus

hun eigen belevingswereld gebruiken om moeilijke dingen

te laten zien.”

“W&T-onderwijs hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn,

echt iedere leerkracht kan het geven. Met wetenschap en

techniek stimuleer je als leerkracht juist je leerlingen om

vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan. Je hoeft niet

zelf alle antwoorden te hebben.”

“Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de talent
ontwikkeling van kinderen. Geef als schoolleider
jouw leerkrachten de vrijheid en ruimte om met
hun leerlingen aan de slag te gaan met techniek en
wetenschap. Faciliteer dit voor hen. Ze zullen merken
hoe leuk het is wanneer ze ervaren hoe enthousiast
hun leerlingen raken.”

“Ik sta er helemaal achter dat basisscholen structureel

wetenschap en techniek aanbieden in hun onderwijs.

De hele wereld draait om wetenschap en techniek, het is

overal om ons heen. Ik zie het als onze gedeelde verant-

woordelijkheid om alle kinderen kennis te laten maken met

de mogelijkheden, zodat iedereen gelijke kansen heeft.” _

Vanuit het Techniekpact verzorgde André Kuipers door

heel Nederland tot nu toe zo’n 50 collegetours voor

basisschoolleerlingen en leerkrachten om hen enthousiast

maken voor ruimtevaart, wetenschap en technologie. Daarmee

inspireerde hij ruim 16.000 leerlingen (en hun leraren en

ouders).

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

‘Het hoeft niet ingewik keld te zijn’
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Kinderen	warm	maken	voor	wetenschap	en	techniek:	dat	is	niet	alleen	aan	de	school,	maar

aan	de	hele	maatschappij.	In	zogenoemde	leerecosystemen	in	Leiden	en	Amsterdam	pakken

musea	Naturalis	en	NEMO	die	maatschappelijke	rol	op,	samen	met	lokale	scholen.	En	dat	werkt.

“De	leerlingen	stralen	van	oor	tot	oor.” tekst richard hassink

l eer eco s y s t e m en  l at en  k in d er en  b u i t en s c h o o l s  e x per im en t er en  m e t n at u u r  en  t ec h niek

thema _ wetenschap en techniek

Leerlingen	uit	de	bovenbouw	van	OBS
De	Singel	doen	mee	aan	een	Bijen-

evenement van museum Naturalis in Leiden.
(foto:	Naturalis)

Op ontdekking met
het museum
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>

“Aanvankelijk waren we wat huiverig omdat er in onze

ogen wéér wat bijkwam, maar na het gesprek waren we

om.” Harmanneke Ensing, directeur van basisschool De

Springplank in Leiden, kan zich nog goed herinneren

dat museum Naturalis, Hortus Botanicus Leiden en stich-

ting Naar buiten! anderhalf jaar geleden bij haar en haar

collega’s aanklopten met het plan om een gezamenlijk

“leerecosysteem” op te zetten. “We zagen heel snel de

mogelijkheden om verder te werken aan talentontwik-

keling bij onze leerlingen. En daarnaast weten we dat

projecten waarbij het accent ligt op zelf ontdekken en

onderzoeken een positief effect hebben op het zelfvertrou-

wen van kinderen. Dat zelfvertrouwen helpt ook weer bij

andere vakken zoals taal en rekenen.”

Natuurclub Sinds begin vorig schooljaar draait op

drie basisscholen in de Leidse achterstandswijk De Kooi

een pilot. De drie partners verzorgen er lessen natuur

en wetenschap in de groepen 5, 6 en 7. Leerlingen uit

de bovenbouw doen bovendien mee aan landelijke en

regionale activiteiten als de vogel- en bijentelling en de

Leidse Hooidagen. En elke maandag is er een naschools

programma, Natuur om de Hoek, waarvoor kinderen zich

vrijwillig kunnen aanmelden. Het eerste jaar waren er

acht aanmeldingen voor deze natuurclub, dit schooljaar

is de teller opgelopen naar 52.

l eer eco s y s t e m en  l at en  k in d er en  b u i t en s c h o o l s  e x per im en t er en  m e t  n at u u r  en  t ec h niek

Lifechanging Yuri Matteman, hoofd educatieve

ontwikkeling van museum Naturalis in Leiden, is blij

dat het leerecosysteem aanslaat op de drie scholen in De

Kooi. “Uit onderzoek blijkt dat vrijwel iedereen die in de

wetenschap, natuur en techniek werkt ooit eerder in hun

leven een lifechanging experience hebben gehad waardoor

ze uiteindelijk kozen voor hun vak. Met alle activiteiten

die we aanbieden hopen we de kans op zo’n ervaring

voor kinderen te vergroten.” Maar hij vindt het sowieso

logisch dat externe partijen zich bekommeren om onder-

wijs. “Het mandaat om kinderen dingen te leren ligt niet

alleen bij school maar ook bij de maatschappij. En dus

ook bij ons.”

w at  i s  e e n  l e e r e c o s ys t e e m ?

Een leerecosysteem is een lokaal samenwerkingsverband

van scholen, organisaties voor buitenschoolse opvang,

musea en science centers, natuurorganisaties, bibliothe-

ken, culturele instellingen, buitenschoolse clubs, maak-

plaatsen en buurtcentra, onder het motto “leren waar

nieuwsgierigheid ontstaat”. Binnen zo’n netwerk kunnen

kinderen eigen leerpaden samenstellen. Organisaties

stemmen hun aanbod af op de vragen, passies en interes-

ses van kinderen en jongeren. Door samen te werken kun-

nen ze hun eigen aanbod beter laten aansluiten op dat van

de andere partners.

Een praktijkles plantenkunde 
met betrokkenheid van de 

Leidse Hortus Botanicus.
(foto: Hielco Kuipersd)
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Kinderen uit Amsterdam Zuidoost
programmeren samen in NEMO. Ze maken

een lange baan voor een echte robot en
geven die met kleurcodes opdrachten mee.

Denken met je handen Daar is zijn evenknie bij

NEMO Science Museum in Amsterdam, hoofd educatie

Meie van Laar, het van harte mee eens. “Het is aan de

maatschappij om te laten zien welke mogelijkheden er

voor kinderen zijn, zodat zij een richting kunnen kiezen.

Een eerlijk is eerlijk, het is gewoon leuk om te zien hoe

enthousiast kinderen kunnen worden als ze iets nieuws

ontdekken.” Samen met drie andere partijen draait NEMO

een pilot op twee basisscholen in Amsterdam. Daarbij ligt

veel nadruk op maakkunde en ‘tinkeren’, lesmethodes

voor ontwerpend én onderzoekend leren waarmee leerlin-

gen op een laagdrempelige manier enthousiast gemaakt

worden voor wetenschap en techniek. Er is ook een club,

Denken met je handen, waar leerlingen na school allerlei

activiteiten doen op het gebied van hydrauliek, elektrici-

teit en robotica.

Zelf ontdekken Basisschool

IJplein in Amsterdam-Noord is een

van die twee scholen. “Het mooie

vind ik dat onze leerkrachten er ook

in getraind worden,” zegt directeur

Madeleen Ritsema. “Zo wordt het echt

iets van ons als team en loop je min-

der risico dat het later verzandt. Ander

sterk punt is dat je in dit systeem het leerproces bij het kind

zelf legt. Zelf ontdekken zit van nature in kinderen, alleen

moet je het weten te triggeren. Dat doe je hiermee.”

Het leerecosysteem kost hun teams tijd, maar de baten

wegen ruimschoots op tegen de kosten, vinden zowel

Ritsema als haar Leidse collega Ensing: “We halen hiermee

veel expertise en kennis in school. Daarnaast is de coördi-

natie en organisatie door onze partners van hoog niveau.

En de leerlingen stralen van oor tot oor.”

“ h e t  m o o i e  v i n d  i k  d at  o n z e
l e e r k r a c h t e n  e r  o o k  i n  g e t r a i n d
w o r d e n ”
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thema _ wetenschap en techniek

Leerlingen van groep 6/7 van OBS
IJplein maken een baan waarin een
knikker zo langzaam mogelijk naar

beneden gaat. Ze zoeken daarvoor de
meest geschikte materialen uit: van

wasknijpers en kunststof flesjes tot tape
en elastiek. Hun ouders helpen mee.

(foto’s: Digidaan)

p r i j s w i n n e n d  l e i d s
‘ v e r w o n d e r pa s p o o r t ’
v e r b i n d t  l e e r o m g e v i n g e n

Leiden won afgelopen jaar de Museumeducatieprijs

met het Verwonderpaspoort, waarmee kinderen

enthousiast gemaakt worden voor de wereld van

natuur, duurzaamheid, wetenschap en technologie.

Kinderen krijgen het paspoort als ze met hun familie of

via school deelnemen aan activiteiten in een museum.

Door daar hun paspoort te laten scannen, ontvangen

ze een nieuw, digitaal eiland in hun persoonlijke online

verwonderwereld vol informatie, schatkaarten, filmpjes

en opdrachten. Zo worden verschillende leeromgevingen

– thuis, school en museum – verbonden. Naast alle

basisscholen in de regio Leiden zijn elf partners betrokken

bij het project, waaronder Naturalis, Rijksmuseum

Boerhave en de gemeente Leiden.

Misverstand Bij pilots gaat het ook om leerpunten.

Zijn er zaken waar de betrokkenen zich op hebben ver-

keken? Van Laar (NEMO): “De start verliep moeizaam.

Het was een eyeopener om zelf te ervaren hoe klein de

sociale cirkel van deze kinderen is, hoe dichtbij je moet

komen in hun leefomgeving om ze te vinden en in aan-

raking te kunnen brengen met wetenschap en techniek.”

Schooldirecteur Ritsema zou scholen die willen starten

met een leerecosysteem aanraden eerst goed te peilen

welke vragen en interesses kinderen zelf al hebben, zodat

het aanbod daarop afgestemd kan worden. “Dan werkt

het nóg beter.”

Ook in Leiden liep het niet meteen op rolletjes. “Maar je

moet het echt even de kans geven”, vindt schoolleider

Ensing. “Als je een bijles of een cursus basketbal aan-

biedt, loopt het storm omdat kinderen en ouders meteen

begrijpen waar het om gaat. Bij een natuur- of techniek-

club ligt dat anders.” Eén misverstand willen de betrokke-

nen graag uit de weg ruimen: het is niet zo dat je alleen

in grootstedelijke gebieden of met grote bekende musea

een leerecosysteem kunt opzetten. Matteman (Naturalis):

“Natuurlijk heb je een lokale partner nodig die het wil

organiseren, maar ook in de regio heb je organisaties die

dat kunnen.” _
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Kant-en-klare lespakketten voor Wetenschap

& Technologie van Teach2Code™!

Teach2Code™ programmeerkits
Teach2Code™ biedt een soepele start binnen
het programmeeronderwijs. Alles in onze kits
wordt met grote zorg samengesteld. Zo is het
van belang dat de materialen gelijk in gebruik
genomen kunnen worden, en moet het eenvoudig
inzetbaar en te begrijpen zijn. Ze zijn ze te gebruiken
vanaf de beginselen tot het gevorderde stadium
van programmeren.

Uitgebreid lesmateriaal
De gratis lessen en activiteiten zijn nauwkeurig
opgezet i.s.m. diverse scholen. Hierdoor sluiten
ze perfect aan op de doelen van het SLO.

De lessen beschikken over een opbouw van be-
ginner tot gevorderd, en dekken de 21e eeuwse
vaardigheden (“Computational Thinking”) welke
een verplicht onderdeel worden in het onder-
wijs. Vaardigheden als creatief denken en pro-
bleemoplossend denken worden hierbij sterk
ontwikkeld. Met uitzondering van de onderbouw
zijn alle lessen zelfstandig uit te voeren. Ook kan
ervoor gekozen worden om de lessen klassikaal

uit te voeren. Bij elke les zijn er een aantal
optionele activiteiten of vraagstukken in te zetten.
Op deze manier kan er nog meer uit de kits
gehaald worden, en word het programmeren
nóg uitdagender!

De merken in de Teach2Code kits

Ozobot, de kleinste programmeerbare robot
Maak kennis met de kleinste en meest innovatieve
programmeerbare robot, Ozobot. De leuke
en educatieve Ozobot kan zonder schermen
geprogrammeerd worden met stiften, maar ook
digitaal. Teken lijnen in verschillende kleuren en
maak de diverse kleurcodes waardoor Ozobot
zijn commando’s uitvoert. Digitaal kan je met
Ozoblockly (in een Scratch omgeving) Ozobot
programmeren in verschillende moeilijkheidsniveaus.

De vele functies en sensoren die de Ozobots te
bieden hebben zijn eenvoudig te leren, maar
uitdagender om te beheersen. De Ozobot Evo
heeft nog meer sensoren en mogelijkheden. Dit
maakt de Evo allesomvattend op STEAM-gebied.

Teach2Code™ levert kant-en-klare programmeer kits voor het gehele
primaire en het voortgezet onderwijs. Van uitgebreide pakketten, tot enkel
de basisbenodigdheden voor het klassikaal opstarten van programmeerlessen.

Advertorial

Ozobot is laagdrempelig en uitermate geschikt
voor klassikaal gebruik.

Intelino programmeerbare trein
De Intelino combineert traditioneel speelgoed
met slimme, educatieve technologie.

De eenvoudig te gebruiken treinset leert jonge
kinderen de basis van het programmeren, maar
is daarnaast ook erg uitdagend voor kinderen
vanaf 7 jaar door het gebruik van de app.

Robobloq Qobo, programmeerbare slak
De Robobloq Qobo is een kleutervriendelijke
programmeer robot vanaf 3 jaar! Deze slak-robot
is te programmeren doormiddel van programmeer
puzzels. Daarnaast wordt het kind uitgedaagd
om in oplossingen te gaan denken.

Teach2Code in het kort

Soepele start
Elke Teach2Code kit voldoet aan specifieke
eisen. Alle producten zijn direct te gebruiken
en eenvoudig in gebruik.

Complete lesmap
Elke kit wordt voorzien van een uitgebreide
lesmap voorzien van lerarengids, Nederlandse
lessen gekoppeld aan de doelen van het SLO.

Zelfstandig of klassikaal
De lessen van Teach2Code zijn zowel klassikaal
als zelfstandig te gebruiken.

Kijk voor meer informatie op Teach2Code.nl

1000-21-2000 Kleur: fc

Advertorial
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Kant-en-klare lespakketten voor Wetenschap

& Technologie van Teach2Code™!

Teach2Code™ programmeerkits
Teach2Code™ biedt een soepele start binnen
het programmeeronderwijs. Alles in onze kits
wordt met grote zorg samengesteld. Zo is het
van belang dat de materialen gelijk in gebruik
genomen kunnen worden, en moet het eenvoudig
inzetbaar en te begrijpen zijn. Ze zijn ze te gebruiken
vanaf de beginselen tot het gevorderde stadium
van programmeren.

Uitgebreid lesmateriaal
De gratis lessen en activiteiten zijn nauwkeurig
opgezet i.s.m. diverse scholen. Hierdoor sluiten
ze perfect aan op de doelen van het SLO.

De lessen beschikken over een opbouw van be-
ginner tot gevorderd, en dekken de 21e eeuwse
vaardigheden (“Computational Thinking”) welke
een verplicht onderdeel worden in het onder-
wijs. Vaardigheden als creatief denken en pro-
bleemoplossend denken worden hierbij sterk
ontwikkeld. Met uitzondering van de onderbouw
zijn alle lessen zelfstandig uit te voeren. Ook kan
ervoor gekozen worden om de lessen klassikaal

uit te voeren. Bij elke les zijn er een aantal
optionele activiteiten of vraagstukken in te zetten.
Op deze manier kan er nog meer uit de kits
gehaald worden, en word het programmeren
nóg uitdagender!

De merken in de Teach2Code kits

Ozobot, de kleinste programmeerbare robot
Maak kennis met de kleinste en meest innovatieve
programmeerbare robot, Ozobot. De leuke
en educatieve Ozobot kan zonder schermen
geprogrammeerd worden met stiften, maar ook
digitaal. Teken lijnen in verschillende kleuren en
maak de diverse kleurcodes waardoor Ozobot
zijn commando’s uitvoert. Digitaal kan je met
Ozoblockly (in een Scratch omgeving) Ozobot
programmeren in verschillende moeilijkheidsniveaus.

De vele functies en sensoren die de Ozobots te
bieden hebben zijn eenvoudig te leren, maar
uitdagender om te beheersen. De Ozobot Evo
heeft nog meer sensoren en mogelijkheden. Dit
maakt de Evo allesomvattend op STEAM-gebied.

Teach2Code™ levert kant-en-klare programmeer kits voor het gehele
primaire en het voortgezet onderwijs. Van uitgebreide pakketten, tot enkel
de basisbenodigdheden voor het klassikaal opstarten van programmeerlessen.

Advertorial

Ozobot is laagdrempelig en uitermate geschikt
voor klassikaal gebruik.

Intelino programmeerbare trein
De Intelino combineert traditioneel speelgoed
met slimme, educatieve technologie.

De eenvoudig te gebruiken treinset leert jonge
kinderen de basis van het programmeren, maar
is daarnaast ook erg uitdagend voor kinderen
vanaf 7 jaar door het gebruik van de app.

Robobloq Qobo, programmeerbare slak
De Robobloq Qobo is een kleutervriendelijke
programmeer robot vanaf 3 jaar! Deze slak-robot
is te programmeren doormiddel van programmeer
puzzels. Daarnaast wordt het kind uitgedaagd
om in oplossingen te gaan denken.

Teach2Code in het kort

Soepele start
Elke Teach2Code kit voldoet aan specifieke
eisen. Alle producten zijn direct te gebruiken
en eenvoudig in gebruik.

Complete lesmap
Elke kit wordt voorzien van een uitgebreide
lesmap voorzien van lerarengids, Nederlandse
lessen gekoppeld aan de doelen van het SLO.

Zelfstandig of klassikaal
De lessen van Teach2Code zijn zowel klassikaal
als zelfstandig te gebruiken.

Kijk voor meer informatie op Teach2Code.nl

1000-21-2000 Kleur: fc

Advertorial

2_1_stA4_AVS_fc_X.indd   Alle pagina's 18-11-2019  14:41

21k ader prim air december 2019

941485-02_021_21-Nov-19_12:02:33_walter



Leren door te doen!

Uitgebreid pakket aan
lesmaterialen, losse onderdelen en
het geven van technische workshops

Meld u aan voor de standaard
onderwijskorting van 5%

Meer weten?

conrad.nl/educatie
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Een	bijzondere	aanpak	die	op	de	ene	school	werkt,	is	misschien	ook	nuttig

voor	de	andere.	Deze	maand	in	Zo	kan	het	ook!:	Dalton-basisschool	De	Klipper

in	IJmuiden	regelde	een	jaar	lang	schooljudo	toen	een	vakdocent	gymnastiek

uitviel.	“Het	lijkt	erop	dat	het	schooljaar	rustiger	is	begonnen.”

tekst larissa pans

Vlak	voor	de	zomervakantie	merkte	school-

leider	Madelon	Boot	dat	ze	de	formatie	niet

rond	kreeg.	De	vakdocent	gymnastiek	die

altijd	op	dinsdag	les	gaf	aan	alle	groepen

van	De	Klipper	hield	er	opeens	mee	op.

De	school	was	gebonden	aan	die	dinsdag,

want	dan	is	de	gymzaal	beschikbaar.

“Ik	belde	de	gemeente	en	andere	scholen

om	te	kijken	of	ik	ergens	een	vakdocent

vandaan	kon	halen	of	een	dag	kon	ruilen,

maar	er	bleek	weinig	manoeuvreerruimte.

Tot	me	opeens	te	binnen	schoot	dat	De

Klipper	zo’n	drie	jaar	geleden	–	vóór	mijn

tijd	–	een	schooljudo-project	had	gedaan.

Er	was	toen	een	blok	van	tien	lessen	gege-

ven,	dat	was	goed	bevallen.”	Boot	maakte

van	de	nood	een	deugd:	er	bleek	een	pro-

ject	beschikbaar	met	een	jaar	lang	school-

judo,	één	dag	in	de	week. Tot	haar	geluk

kon	snel	een	judodocent	op	de	dinsdag

geregeld worden, die alle groepen wekelijks

een	judoles	geeft.	Op	de	donderdag	krijgen

de	leerlingen	van	een	andere	vakdocent	wel

‘gewoon’	gymnastiek.	Boot: “De judoleraar

heeft	een	ALO-achtergrond	en	kan	goed

omgaan	met	onze	leerlingen.	De school

staat	in	een	wijk	waarin	mensen	snel	met

elkaar	op	de	vuist	gaan,	kinderen	krijgen

dat	mee.	Wij	willen	hen	zelfvertrouwen

geven,	maar	hen	ook	leren	welke	gevol-

gen	hun	gedrag	kan	hebben.”

Vertrouwen
Schooljudo	wordt	deels	ondersteund	door

een	sponsorende	zorgverzekeraar.	Al	met

al	kost	het	De	Klipper	zelf	zo’n	20.000	euro,

schat Boot. “Kostbaarder dan een vakdocent

inhuren	voor	één	dag,	maar	we	hebben	het

ervoor	over,	want	we	denken	dat	onze	leer-

lingen	er	baat	bij	hebben.”	Sinds	september

krijgen	alle	175	kinderen	van	De	Klipper	–	uit

groep	1	tot	en	met	groep	8	dus	–	eens	per

week	een	judopak	aan. “De kleuters leren

judo	spelenderwijs,	terwijl	de	leerlingen

van	groep	8	leren	‘nee’	te	zeggen	of	woede

en	agressie	te	doseren.	Er	is	dit	jaar	aan-

dacht	voor	de	eerste	drie	kernwaarden	van

Schooljudo: vertrouwen, samenwerken

en	respect.”	Dat	sluit	naadloos	aan	op	de

sociaal-emotionele	methode	Kanjertraining,

waarbij	de	eerste	weken	ook	veel	aandacht

wordt	besteed	aan	kernwaarde	vertrouwen.

“Vertrouwen	vormt	de	basis	voor	het	creëren

van	rust	in	de	klas,	het	stimuleren	van	sociale

veiligheid	en	een	prettig	schoolklimaat.”

Gecontroleerd stoeien
Met	behulp	van	GZ-psycholoog	Maurice

Topper	wordt	dit	jaar	het	effect	gemeten	op	de

sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	kinderen

en	op	de	groepsdynamiek.	Resultaten	zijn	nu

nog	moeilijk	te	bepalen;	de	leerlingen	vinden

het	in	elk	geval	leuk. “Het	lijkt	erop	dat	het

schooljaar	rustiger	is	gestart	dan	andere

jaren.	Judoën	is	een	vorm	van	gecontroleerd

stoeien,	leerlingen	leren	grepen	én	grenzen.

Ik	merk	dat	zowel	jongens	als	meisjes	het

heerlijk	vinden.	Judo	is	een	uitlaatklep,	ze

zijn	fysiek	bezig,	maar	met	regels.	Ik	ben

heel	benieuwd	naar	de	effecten	na	een	jaar.

We	laten	het	mede	daarvan	afhangen	of	we	er

daarna	mee	doorgaan.” _

Ook	een	bijzondere	aanpak	op	jouw	school?

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

‘Zo	kan	het	ook’.

schooljudo als
fijne noodoplossing

Alle	groepen	van	De	Klipper	in	IJmuiden
krijgen	wekelijks	judoles	in	de	gymzaal.

De	judoleraar	heeft	een	ALO-achtergrond	en
legt	in	elke	groep	een	ander	accent.

Leren door te doen!

Uitgebreid pakket aan
lesmaterialen, losse onderdelen en
het geven van technische workshops

Meld u aan voor de standaard
onderwijskorting van 5%

Meer weten?

conrad.nl/educatie
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reportage

Meer dan 4300 schoolleiders sloten 6 november hun school. Op verschillende plekken in het

land namen zij samen met hun teams massaal deel aan grote stakingsbijeenkomsten, gesteund

door ouders en leerlingen. tekst tineke snel

“We maken samen
een vuist voor goed
onderwijs”

s c h o o l l ei d er s  en  h u n  t e a m s  g e v en  d u i d el i j k  s i g n a a l  a f
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“We maken samen
een vuist voor goed
onderwijs”

Een volgestroomde Erasmusbrug in Rotterdam, een

afgeladen Dam in Amsterdam, goedgevulde hallen en

pleinen in Zwolle, Leeuwarden en Eindhoven. En een lange

rij voor stakers de publieke tribune van de Tweede Kamer

waar het debat over de Onderwijsbegroting plaatsvond.

De breed gedeelde onvrede over het gebrek aan broodnodige

structurele investeringen in het onderwijs werd landelijk

zichtbaar op 6 november. ”Het massale signaal dat is

afgegeven, nadrukkelijk ook door schoolleiders, mag niet

genegeerd worden”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

“Ik hoop dat we snel komen tot een CAO PO en dat het geld

dat beschikbaar is ook echt wordt uitgeven. Dit zeker ook

in het belang van schoolleiders die nu eindelijk hun inzet

terug moeten kunnen zien in nieuwe functiebeschrijvingen

en een verhoging op hun salarisstrook.” Ondanks de op 20

november vastgelopen onderhandelingen tussen bonden

en werkgevers hoopt de AVS toch spoedig een nieuwe cao te

kunnen sluiten.

s c h o o l l ei d er s  en  h u n  t e a m s  g e v en  d u i d el i j k  s i g n a a l  a f

Een flinke lijst suggesties van AVS-leden voor minister Slob: als zij minister van Onderwijs zouden

zijn, dan… Judith Sliedregt, directeur van de Adalbert basisschool in Mook en voorzitter van de AVS

Ledenraad, bood de petitie aan op het Plein. “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje.”
Den Haag

De prominent op het Damplein

aanwezige school(leiders)bus van de

AVS was in alle vroegte vertrokken

van Den Haag naar Amsterdam.

Directeur Lizzy Heistek van openbare

basisschool de Piramide in Edam

spreekt namens de AVS op de Dam

de stakersmenigte toe. ”We maken

samen een vuist voor goed onderwijs.

Zij zijn gek, wij laten ons niet gek

maken!”

Amsterdam Centrum
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Ouders	en	leerlingen	van	basisschool

de	Kraal	en	de Watergraafmeerse

Schoolvereniging	steunen	in	groten	getale

het	onderwijspersoneel.	“We	maken	ons

zorgen	over	de	toekomst	van	uw	kind”,

schreef	schoolleider	Hanneke	Kampen

(rechts	op	de	foto)	ouders	al	eerder.

Ook	wethouder	van	onderwijs	Marjolein

Moorman	(l)	steunde	het	protest.

Muzikaal	protest	bij	poppodium

De	Effenaar.	Binnen	was	het

vol	–	veel	schoolleiders	–	en

buiten	volgden	nog	eens	zo’n

duizend	mensen	alles	op	een

groot	scherm.	AVS-adviseur

Tom	Roetert	en	Eindhovense

wethouders	beantwoordden

vragen	uit	het	publiek.

“Gezocht:	20.000	zij-instromende	boeren.”

Bij	de	ingang	van	het	druk	bezochte WTC

in	Leeuwarden	staat	een	tractor	met

spandoek.	Op	het	podium	geen	bobo’s,

maar	vooral	ouders	en	leerlingen	die	de

stakers	toespreken.	Uit	een	peiling	van

Eenvandaag	op	de	stakingsdag	blijkt	dat

63	procent	van	de	ouders	460	miljoen	niet

genoeg	vindt	en	ook	structurele	steun	voor

het	basisonderwijs	wil.

Eindhoven

Leeuwarden

Amsterdam Oost
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reportage

Donkere wolken boven het onderwijs, donkere wolken boven de stakers. ‘Werkdruk:

mijn protestbord is nog niet ...’, staat op een van de spandoeken bij de IJsselhallen.

En: ‘Van een gelukkige leraar leer je de mooiste dingen.’

Zwolle

21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02

De AVS en het AVS Centrum
Educatief Leiderschap
bieden veel diensten en
producten aan: cursussen,
opleidingen, educatieve reizen,
(management)boeken, et cetera.

Daarnaast heeft de AVS ook een aantal voordeelpartners.
Leden betalen hiervoor altijd aanmerkelijk minder dan
niet-leden. Kijk op de site voor onze voordeelpartners.

Meer informatie:
www.avs.nl/avsvoordeel

AVS Voordeel
Voor school en privé

n o g  g e e n  s t r u c t u r e e l
e x t r a  g e l d

Inmiddels is duidelijk dat het in deze

Kabinetsperiode helaas blijft bij eenmalig

extra geld zoals afgesproken in het

convenant tussen sectorraden, bonden

en minister. Hoewel minister Slob van

Onderwijs in het begrotingsdebat begrip

toonde voor de wens om salarissen van

po en vo naar elkaar toe te laten groeien,

meent hij dat met de huidige bijdrage

van dit kabinet al “een enorme sprong”

is gemaakt. De volgende kabinetten mogen

zich volgens hem inzetten om de loonkloof

verder aan te pakken. Wordt vervolgd…
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interview

‘a c h t er h a a l  a l s  s c h o o l l ei d er  d e  d rom en  va n  j e  t e a m l ed en
en g eef  h en  b i j pa s s en d e  v er a n t wo o r d el i j k h ed en ’

Op zoek naar
de grote drijfveren

Wat is uw relatie met onderwijs? Kunt u schoolleiders
adviseren over hoe zij hun werk goed kunnen doen,
vandaag de dag?
‘Ik kom van een lange lijn van onderwijzers. Mijn moeder,

grootmoeder en zus waren leerkrachten. Ik heb grote

waardering voor mensen die kinderen willen helpen.

In scholen zie ik dezelfde mogelijkheden als in andere

organisaties. Als je als schoolleider de big five, de grote

drijfveren van je teamleden, kunt achterhalen, kun je

je hen ook verantwoordelijkheden geven die daarbij

passen. Schoolleiders en leraren hebben voor dit werk

gekozen omdat ze willen dat leerlingen groeien en leren.

Ze kunnen het verschil maken. Iedereen heeft wel een

herinnering aan die ene gepassioneerde schoolleider of

leraar.”

Waarom lukt het lang niet iedereen om in het werk die
gepassioneerde persoon te zijn? Is het als onderwijsmens
altijd mogelijk om je big five te vervullen?
“Ik heb nog nooit een leerkracht ontmoet die niet als drijf-

veer heeft leerlingen te laten leren en groeien. De meeste

schoolleiders waren ooit zelf leerkracht, zij begrijpen de

kracht van goed lesgeven. Maar je ziet vaak dat medewer-

kers verstrikt raken in de vraag: hoe moet ik dit doen? Daar

Nieuw is managementboek The Big Five for Life – over de vijf grote doelen in je leven – niet,

onverminderd populair wel. De Amerikaanse bestseller-auteur John Strelecky, zelf afkomstig uit

een onderwijsfamilie, was onlangs in Nederland op perstoer en liet zich met plezier bevragen

over schoolleiderschap. ‘Nieuwe leerkrachten zou je eigenlijk een jaar moeten begeleiden,

liefst met een mentor die bij hun drijfveren past.’ tekst winnie lafeber

draait het niet om. Belangrijker is: Wíe kan dit? Ik ben een

fan van who, niet van how. Als je naar schoolsystemen over

de hele wereld kijkt, dan kun je je afvragen: wie doet dit

op een manier die beter is dan ik het doe? Dit betekent

dus allereerst erkennen dat het beter kan. Doe hiervoor

research – bijvoorbeeld heel eenvoudig via internet – en

vind andere voorbeelden en mensen die dit al uitgevonden

hebben. Kijk dan op welke manier je dit kunt gebruiken in

je eigen schoolsysteem.”

Wat is het geheim van goed leiderschap?
“Voor elke organisatie, wereldwijd, geldt dat je een

duidelijk omschreven doel moet hebben. Wie zijn we?

Waar staan we voor? Wat proberen we te bereiken? Als je

werkt volgens de big five-principes, dan geef je aan

op welke vijf doelen je je focust, bijvoorbeeld minder

schoolverlaters of meer blije leerlingen. Dan kan iedereen

naar die doelen toewerken. Vervolgens kijk je naar

persoonlijke doelen en vraag je aan leraren: waarom

ben je gaan lesgeven? Hoe vertalen we dat in liefde voor

lesgeven? Je toont groot leiderschap als je een levensstijl

en cultuur creëert waarin iedereen graag naar zijn werk

wil. Daarbij heb je als leider de taak te zoeken naar

barrières die geluk in de weg staan.”
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‘a c h t er h a a l  a l s  s c h o o l l ei d er  d e  d rom en  va n  j e  t e a m l ed en
en g eef  h en  b i j pa s s en d e  v er a n t wo o r d el i j k h ed en ’

Op zoek naar
de grote drijfveren

geen behoefte aan. Het is niet motiverend als je niet veel

mag, dus geef juist ruimte om creativiteit te uiten. Als je je

mensen achter de broek moet zitten, heb je de verkeerde

mensen of de juiste mensen die het verkeerde werk doen.”

We zien in Nederland veel startende leerkrachten al snel weer
het onderwijs verlaten, het is ze vaak te zwaar.
“Als je nieuwe mensen aanneemt, kennen ze nog niet de

cultuur van je school. Je zou ze eigenlijk een jaar lang

moeten begeleiden. Laat ze op zoek gaan naar hun big

five, idealiter match je ze met een mentor die daar goed

bij past. Pak als leider hun vijf grootste problemen, zoals

orde houden, en geef er vijf verschillende oplossingen voor.

Deel dit met het hele team en laat startende leerkrachten

de gevonden oplossingen zien. Heb je moeite met kinderen

die door de gang rennen? Hier heb je vijf manieren om het

op te lossen. Wat zou dat een fantastisch onderzoek zijn

voor alle medewerkers.”

Hoe kun je het aantal schoolverlaters verminderen?
“Je kunt concluderen dat een schoolverlater niet van

leren houdt. Maar dat probleem kán inherent zijn aan het

schoolsysteem. Ook bij kinderen kun je achterhalen: wat

zijn hun big fives? Zo ontdek je wat relevant is voor hun

Sommige barrières horen er nu eenmaal bij in het onderwijs.
Regels naleven, documenten schrijven, papierwerk...
“Toch kun je je vasthouden aan je drijfveren. Als je niet van

details houdt, vind dan een persoon die daar wel van houdt.

Niets kan een creatief persoon meer afbranden dan gede-

tailleerd werk. En niets kan een detailpersoon meer frustre-

ren dan creatief werk moeten doen. Vind dus de mensen en

middelen die je nodig hebt voor een goede match.”

U vindt het belangrijk teamleden autonomie te geven.
Waarom?
“De eerste reden is natuurlijk dat je dan zelf minder werk

hebt. Dit geeft je de mogelijkheid om zelf de grote pijn-

punten op te lossen. Ik houd er bovendien van als mensen

hun eigen problemen oplossen, je moet niet telkens over de

schouder meekijken. Getalenteerde mensen hebben daar

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

Leiderschapsdeskundige en telg uit een
onderwijsfamilie John Strelecky ziet

mensen vaak verstrikt raken in de vraag
hoe ze iets moeten doen. “Daar gaat het

niet om. Belangrijker is: Wíe kan dit?”
(foto: Paul Landerl)
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Gratis doorplaatsing naar de AVS vacaturesite: www.avs.nl/vacatures
Meer informatie: Elma Media, avs@elma.nl, 0226-331686

Plaats een advertentie in Kader Primair
en bereik vele schoolleiders.

Vacature (adjunct-) directeur op uw school?

leren en krijg je meer gemotiveerde leerlingen. Breng je

een kind in contact met een beroep dat hem aantrekt, dan

ziet hij het verband tussen wat je op school leert en wat je

ermee kan.”

Kinderen weten soms al vroeg wat ze willen.
Volwassenen daarentegen soms niet meer…
“Als je volwassen bent, dan heb je zoveel lagen bovenop je

dromen. Bij kinderen zie je dat ze aan hun droom hangen

met heel hun hart. Als jij die kinderen kunt vertellen dat

jij een pad kunt bieden dat die droom verwezenlijkt en

je demonstreert dat, dan doen ze mee. Verbind kinderen

met hun ‘who’s’, hun inspirerende voorbeelden. Vraag naar

droombanen, vraag waarom. Dan leer je zoveel over wat

zo’n kind leuk vindt.”

Wat als een kind het gewoon nog niet weet?
“Dat is normaal. 30 procent weet het en 70 procent komt

er later in het leven achter. Maar we kunnen kinderen wel

helpen om dat bewustzijn te krijgen.”

De schoolleider heeft dus een rol in het stimuleren van
leerkrachten en kinderen. En zichzelf?
“Het is belangrijk om tijd te nemen voor reflectie. Het is

vaak eenzaam aan de top. Zorg ervoor dat je als leider met

andere leiders in gesprek kunt gaan, dat je een omgeving

creëert waar je elkaar vragen kunt stellen. Praat onderling

over je drie grootste problemen. Zoek de oplossingen in

je ‘who’s’. En als niemand applaudisseert, bedenk dan

hoe je dingen anders kunt doen. Denk als een atleet die

steeds beter wil worden: wat kan ik doen om nog meer

te groeien? Hoe inspireer ik anderen? Dat is wat mij

voldoening geeft. Mijn droom was nooit om een leider

te zijn, wel een avontuurlijke wereldreiziger. Maar ik

vond mijn big five in de rollen die ik wereldwijd vervulde.

Nu ben ik het beide.” �

Het is misschien een over the top gedramatiseerd fictieverhaal,

maar juist door die vorm leest ‘The Big Five For Live’ als een

trein en pak je de vele leiderschapslessen eruit mee: lees de

boekbespreking op pagina 40.

interview

De Big Five for Life-methode heeft ook een Nederlandse tak (www.bigfiveforlife.nl), die voor scholen programma’s

organiseert voor teamontwikkeling en schoolverlaters. Ook is er een Life Safari docent-programma waarbij leerkrachten de

methode overbrengen aan leerlingen.
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Investeringen	in	onderwijs	zijn	aan	de	politiek,	maar	de	scholen	kunnen

zelf	meer	doen	om	startende	docenten	te	koesteren	en	te	behouden

voor	het	onderwijs.	Dat	stelt Rudmer Heerema,	woordvoerder	onderwijs

namens	de VVD	en	oud-docent,	in	de	politieke	column	van	deze	maand.

politieke column

laat startende
docenten niet
meteen afknappen
In	2001	was	ik	beginnend	docent.	Ik	werkte

in Alkmaar op twee verschillende VO-scholen

en	sprokkelde	daar	mijn	eerste	uurtjes	voor

de	klas	bij	elkaar.	In	juli	dat	jaar	liep	mijn

contract	af	en	ondanks	dat	ik	te	horen	kreeg

dat	er	in	september	weer	een	aantal	uren

voor	mij	beschikbaar	zouden	zijn,	werd	mijn

contract	niet	verlengd.	Zo	was	ik	genood-

zaakt	in	de	zomervakantie	mijn	oude	stu-

dentenbaantje	weer	op	te	pakken.	Ik	stond

dus	bijna	twee	maanden	lang	overdag	in	het

zwembad	als	badmeester	of	zwemleraar	en

’s	avonds	in	de	kroeg	achter	de	bar.

Ik	heb	toen	nooit	beseft	dat	het	eigenlijk

heel	raar	is	om	een	beginnend	docent	in

de	zomervakantie	aan	zijn	of	haar	lot	over

te	laten	en	afhankelijk	te	laten	zijn	van	de

inkomsten	van	een	bijbaantje	om	de	huur	te

kunnen	betalen.	Of	in	het	ergste	geval	zelfs

tijdelijk	de	ww	in	te	sturen.

Hoewel	dit	tegenwoordig	gelukkig	minder

voorkomt,	gebeurt	het	nog	steeds	veel	te

vaak.	Ik	snap	dit	niet:	gezien	de	problemen

waar	het	onderwijs	nu	mee	kampt,	wil

je	het	vak	toch	zo	aantrekkelijk	mogelijk

maken?	Daarom	investeren	we	in	salarissen

en	werkdrukverlaging.	Maar	het	onderwijs-

veld	kan	zelf	ook	helpen.	Door	beginnende

docenten	die	je	na	de	zomervakantie	weer

in	jouw	team	wilt	hebben	door	te	betalen.

Ze	vaste	contracten	te	geven	in	plaats

van	een	serie	tijdelijke.	En	ze	niet	meteen

voor	de	moeilijkste	en	zwaarste	klassen

te	zetten.

Het	lijkt	logisch. Toch	hoor	ik	over	deze	drie

dingen	nog	regelmatig	van	startende	docen-

ten,	die	het	begrijpelijkerwijs	erg	vervelend

vinden	dat	de	vaste	lasten	doorlopen,

terwijl	het	inkomen	achterblijft.	Ook	een

huis	kopen	is	lastiger	zonder	vast	contract.

En van een aantal voormalige docenten weet

ik	dat	ze	afgeknapt	zijn	op	die	zwaarste	klas

waarin	ze	moesten	beginnen.

Het	onderwijs	kan	en	mag	voor	oplossingen

altijd	naar	de	politiek	kijken	en	als	het	om

investeringen	en	keuzes	maken	gaat,	is

dat	terecht.	Maar	dit	is	echt	iets	wat	het

onderwijsveld	zelf	op	moet	pakken. Want	we

moeten	de	beginnende	docenten	koesteren,

ze	een	warme	plek	bieden	en	behouden

voor	het	onderwijs.	Dat	is	ook	een	verant-

woordelijkheid	van	het	veld	zelf. _

Reageren?
Mail: r.heerema@tweedekamer.nl

‘d e  p o l i t i e k  a a n k i j k e n
vo o r  i n v e s t e r i n g e n
i s  t e r e c h t ,  m a a r  d i t
m o e t  h e t  v e l d  z e l f
o p pa k k e n ’
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Van de AVS

n i e u w e  l e d e n  g e z o c h t

Verkiezingen Ledenraad AVS
De raad is op zoek naar twee nieuwe leden. Je kunt je
tot en met 7 december kandidaat stellen.

Normaal gesproken vinden ledenraadverkiezingen om de twee

jaar plaats, de afgelopen keer was dat voor 2019 en 2020. Door

tussentijds aftreden zijn dit jaar echter twee plaatsen vrijgekomen.

Omdat de raad het ledenbestand graag op twintig personen wil

houden, worden voor deze twee plaatsen tussentijdse verkiezingen

uitgeschreven.

Heb je belangstelling? Dan kun je je kandidaat stellen door te

mailen naar ledenraad@avs.nl. De (vice)voorzitter zal dan contact

met je opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en de

verdere procedure uit te leggen.

Je kunt je aanmelden tot en met 7 december 2019. Vervolgens

worden leden opgeroepen om online hun stem uit te brengen.

De uitslag wordt bekendgemaakt op 11 januari, zodat de twee

gekozen nieuwe leden deel kunnen nemen aan de eerstvolgende

ledenraadvergadering op 24 januari 2020.

Waarmee moet je rekening houden bij de invoering
van andere schooltijden?

tekst paul van lent

Deze vraag krijgt de AVS-helpdesk steeds vaker. Als een school

(uit naam van het bestuur) overweegt andere schooltijden in te

voeren, is een aantal stappen nodig. De eerste is de oriëntatie.

Het is van belang om de ambitie te formuleren (waarom willen we

dit eigenlijk?), de startsituatie in kaart te brengen (hoe is het nu?)

en een visie te formuleren (waar willen we heen?). Stap twee is de

voorbereiding. Daarin draait het om de formatie van een werk-, pro-

ject- of kerngroep, de organisatie van informatiebijeenkomsten, de

peiling van behoeften en wensen, de keuze voor een van de school-

tijdmodellen en de uitwerking daarvan voor organisatie, personeel,

huisvesting en financiering. Vervolgens dient besluitvorming plaats

te vinden. In deze stap kun je overwegen een pilot uit te voeren.

De stap wordt afgerond met een plan van aanpak voor de invoering,

waarbij het van belang is continu te investeren in draagvlak bij

ouders en werknemers. De laatste stap betreft de daadwerkelijke

invoering, waarna wordt gestart met de nieuwe schooltijden. Hierbij

verdient het aanbeveling tussentijds te evalueren en bij te stellen.

Voer na verloop van tijd een tevredenheidonderzoek uit en houd

ouders en werknemers op de hoogte van de voortgang en resul-

taten. In het schooljaar erop kunnen indien nodig aanpassingen

worden doorgevoerd.

Wettelijke bepalingen
Voor de start van de daadwerkelijke invoering is het zaak de wet-

telijke bepalingen in acht te nemen. De wet verplicht de school

de onderwijstijd van 7520 uur over acht schooljaren te realiseren.

Het verschil tussen onder- en bovenbouw mag vervallen. Bij keuze

voor een verschillend aantal uren in onder- en bovenbouw geldt dat

leerlingen in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uur les krijgen

(gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren

ten minste 3760 uur. De in dit geval resterende 240 uur kunnen

door de school worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 t/m 4,

ofwel de leerjaren 5 t/m 8, ofwel beide, verdeeld naar eigen inzicht.

Overgangsregeling
Om te voorkomen dat kinderen lesuren tekort komen, is een

overgangsregeling nodig. Deze duurt ongeveer vier schooljaren,

afhankelijk van de reeds opgebouwde uren in voorgaande jaren op

het moment van invoering.

Als het bestuur de schooltijden wil wijzigen, dient het eerst alle

ouders te raadplegen (artikel 15.3 WMS). Dit kan door vooraf een

referendumkader op te zetten: enquêtelijst samenstellen, per-

centage respons bepalen en percentage instemming formuleren.

Ook heeft de (G)MR instemmingsrecht (artikel 13 lid h WMS). Als de

aanpassing van de schooltijden gevolgen heeft voor de werk- en

rusttijden, is instemming vereist van de geleding personeel van de

(G)MR (artikel 11 lid d WMS). �

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 13.00 – 16.30 uur en

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur via

tel. 030-2361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd

je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt. Veelgestelde

vragen en antwoorden staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

Flexibele onderwijstijden, AVS-peilingen en staking
Bijna 80 procent van de schoolleiders in het basis- en speciaal

onderwijs wil flexibeler met onderwijstijd kunnen omgaan, meldt

de Volkskrant naar aanleiding van de AVS-peiling hierover. Toch

zijn er nog geen plannen hieraan op grote schaal gehoor te geven,

want op een aantal scholen leidde de proef met flexibel onderwijs

tot grote problemen. Pilots zijn voortijdig gestopt. “Dat is een heel

ernstige zaak”, zet AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. Scholen

willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse

schoolweek om het onderwijs. “Dat is niet alleen in het belang van

ouders, maar vooral goed voor leerlingen. Het onderwijs kan zo

namelijk beter worden afgestemd op de individuele leerling. Vooral

het speciaal onderwijs heeft baat bij flexibilisering. De politiek moet

juist naar kansen zoeken in plaats van de boel stil te leggen”, zegt

ze. Ook tijdschrift Linda schenkt aandacht aan het onderwerp.

Rondom de landelijke onderwijsstaking van 6 november is in

veel media aandacht voor de ledenpeiling van de AVS waaruit

blijkt dat (eveneens) ongeveer 80 procent van de schoolleiders

deelneemt. Ook aan schoolleiders is er een groot tekort, meldt het

AD. Schoolleiders en ondersteunend onderwijspersoneel, zoals

onderwijsassistenten, intern begeleiders en conciërges, hebben er

eerder nog geen geld bijgekregen. "We gaan staken voor de lange

termijn, ook al zijn schoolleiders wél tevreden over veel afspraken

die in het convenant zijn vastgelegd", zegt Petra van Haren op de

dag zelf tegen RTLZ. Dit schooljaar werden al zo’n 13.000 leerlingen

geraakt door noodmaatregelen i.v.m. het lerarentekort, meldt

BNR nieuwradio naar aanleiding van cijfers op lerarentekortisnu.

nl. “Om dat in de toekomst te voorkomen, staken leraren en school-

leiders vandaag”, zegt de AVS-voorzitter. “Structurele problemen

eisen structurele oplossingen.”

En bij NPO radio 1,

op de vroege

ochtend van de

stakingsdag:

“Er is een crisis op

onderwijsgebied

die wordt onder-

schat. De korte-

termijnafspraken in

het noodpakket van

460 miljoen moeten

structureel worden.

En de salarissen in

het basisonderwijs moeten gelijkgeschakeld worden met het voort-

gezet onderwijs.” Ze meldt dat 1 op de 20 scholen geen schoolleider

heeft. Ouders en Onderwijs geeft in dezelfde uitzending aan dat

ouders zich ernstige zorgen maken over het lerarentekort en de

gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en ropt ouders op het

onderwijspersoneel te steunen bij de staking.

In de NOS journaals van 6 november is te zien dat schoolleider

Judith Sliedregt, voorzitter van de AVS Ledenraad, minister Slob in

Den Haag namens de schoolleiders een petitie aanbiedt met sug-

gesties van AVS-leden: als ik minister van Onderwijs zouden zijn,

dan… “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje”, zegt Sliedregt

de minister. “De schoolleider doet ertoe! Waardeer en faciliteer

die dan ook!”

i n s c h r i j v e n  n u  m o g e l i j k

AVS-congres 2020: jubileumeditie
Kracht! Dat is het thema van het 25e AVS-congres, dat
plaatsvindt op vrijdag 20 maart 2020 in het NBC in
Nieuwegein. De inschrijving is nu geopend.

Voor schoolleiders is het

AVS-congres dé gelegenheid

om deel te nemen aan

uitdagende workshops

en in gesprek te gaan

over de toekomstagenda

schoolleiders. Leer van

praktijkvoorbeelden, proef

aan onderzoeksresultaten, maak kennis met leiderschapstheorieën

en ontmoet collega’s. Bovendien vieren we die dag het 25-jarige

bestaan van de AVS door terug én vooruit te kijken.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2020

v e r k i e z i n g

Wie is dé Innovatieve
Schoolleider van 2020?
Nomineer!
Om daad- en vindingskracht van schoolleiders te verzamelen en

te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing ‘Innovatieve

Schoolleider van het Jaar’. Schoolleiders kunnen tot 21 januari

hun collega’s nomineren. Een vakjury selecteert de beste

nominaties. Tijdens het AVS-congres in maart – meer daarover

hiernaast – kunnen alle deelnemers daar via een app op stemmen.

Aan het slot van de congresdag wordt de winnaar bekend gemaakt,

die de prijs krijgt uitgereikt door minister Slob.

Nomineer nu snel uw favoriet via www.avs.nl/verkiezing

AVS-lid Lizzy Heistek staat RTL Nieuws te
woord in het Tweede Kamergebouw tijdens
de landelijke onderwijsstaking.
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

b r o c h u r e  o p l e i d i n g e n  e n
l e e r g a n g e n 2 0 2 0

Als bijlage bij dit nummer van Kader Primair

vindt u de opleidingsbrochure 2020 van het

Centrum Educatief Leiderschap, de eerste

publicatie in de nieuwe huisstijl van de AVS.

Deze brochure is ook te downloaden via

www.avs.nl/academie

meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/academie academie@avs.nl — maatwerkenadvies@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Marieke van Leeuwen.

Opleidingen, leergangen en trainingen
december 2019 – februari 2020

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

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 12 december Patricia Aerts

• Leergang Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school** 19 december Jan Jutten

• Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** 9 januari Dick Middelhoek

• De CAO-PO nieuw en anders (po) 10 januari Harry van Soest, Paul van Lent

• Leergang Communicatie** (po) 14 januari Noud Cornelissen

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 15 januari Tom Roetert, Ilse van Hal

• Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen** (po en vo) 16 januari Pia Umans, Gonnie Joosten

• Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo) 20 januari Brigit van Rossum

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 23 januari Henk Derks

• Leergang Leiderschap en talentontwikkeling** (po) 30 januari Mil van Beek, Paul 't Mannetje

• Leergang Regisseur onderwijs en gebouw** (po) 28 januari Henk Derks

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 3 februari Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Ondernemend leiderschap** (po) 4 februari Henk Derks

• Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo) 6 februari Tom Roetert

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school** (po en vo) 11 februari Jan Jutten

• Leergang Theorie U 13 februari Jan Jutten

• Leergang Aan de slag met cultuur 14 februari Peter de Roode

• Naar andere schooltijden, en dan? (po) 5 februari Paul van Lent

(onder voorbehoud)
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

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

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

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

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

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

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

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

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 12 december 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Leiderschap en
Talentontwikkeling

Wat is er nu mooier dan dagelijks

vooral datgene doen waar je goed in

bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook

als team ervaart, winst op voor het individu, het team en de

schoolorganisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én

optimale opbrengsten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen? Deze

leergang is gericht op het floreren van jezelf, je teamleden, je

organisatie en uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde

leerlingen.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 30 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentontwikkeling

2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Stimulerend
beoordelen: gespreksvoering in
een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het

functioneren van medewerkers is een

van de belangrijkste taken van een

leidinggevende. Samen in gesprek zijn

over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat

vraagt, is geen eenvoudige zaak. Dit vraagt van de leidinggevende

kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en

oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s. Vaak is er

een drempel om beoordelen (en waarderen) te zien als vanzelf-

sprekende afronding van de gesprekkencyclus. Belangrijke

onderdelen in de leergang zijn de onderzoeksmatige collegiale

visitatie, het verbeterplan en (persoonlijkheids)testen. Ook komen

modellen, theorieën, praktische en procedurele zaken rondom het

voeren van functioneringsgesprekken en beoordelen aan de orde.

Doelgroep: (startende) schoolleiders, adjunct-directeuren, (cluster)

directeuren en startende schoolleiders po en vo

Startdata: 31 oktober 2019 en 6 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘Organisatie van de school’

(deelthema onder ‘Regie en strategie’) en ‘HR-beleid’ (deelthema

onder ‘Regie en strategie’)

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

stimulerendbeoordelen

4 tweedaagsen

Leergang Succesvol
beïnvloeden van
veranderprocessen

Deze leergang geeft u een beter begrip

van wat er in uw organisatie speelt, hoe

verandering wordt gestuurd, wat

veranderingsprocessen teweeg

brengen in de organisatie en hoe u daar als leider proactief aan kunt

werken. Onderzoek hoe u zich zelf verhoudt tot het

veranderingsproces, hoe u erin kunt blijven staan en hoe u uw team

of organisatie mee kunt nemen.

Doelgroep: Schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo,

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 16 januari of 12 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

veranderprocessen
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5 eendaagsen

Leergang Gespreid Leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe

leiderschapsstijl, geen woord voor een

nieuw type leiderschap en ook geen

kant-en-klaar recept om effectief

leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van

zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier

om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te

geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en

samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede

dialoog daarover.

Doelgroep: Schoolleiders die in hun school aan de slag (willen)

gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan

kennis- en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau

nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied

van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen

groeien.

Startdatum: 20 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

1 eendaagse, 7 eendaagsen, 1 terugkomdag

Leergang Communicatie
Als schoolleider heb je te maken met

diverse doelgroepen. Hoe organiseer je

de communicatie van je school zo

effectief mogelijk? Hoe betrek je ouders

bij de school? Tijdens de leergang maak je een communicatieplan

voor je eigen school. We staan stil bij de kernwaarden van je school

en vertalen die naar een communicatiestrategie, met aandacht voor

branding en positionering. Ook ga je op zoek naar je eigen

kernkwaliteiten, je leiderschapsstijl en de beste manier om met de

media of crisissituaties om te gaan. We besteden veel aandacht aan

je persoonlijk leiderschap en je rol als schoolleider. Je leert hoe je

zelf de regie kunt nemen en hoe je mensen en middelen (nog) beter

kunt inzetten. Ook komt schriftelijke communicatie aan bod,

bijvoorbeeld via digitale media, website of drukwerk.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 14 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

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

de school’ (‘Regie en Strategie’).

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

communicatie

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld

die we nog niet kennen. Ook in de

klassieke oudheid maakten filosofen

zich zorgen over de toekomst, over

maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige

heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten

maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten

ontwikkelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we meer

vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij

moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken, voelen en

doen’ hand in hand gaan. We maken een originele reis, die voor een

ieder anders verloopt. In samenwerking met de Internationale

School Voor Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 10 oktober 2019 of 9 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘toekomstgericht onderwijs’

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

praktischefilosofie

6 eendaagsen

Leergang Professioneel
kapitaal en uplifting leadership:
opwaartse kracht in de school

Het realiseren van kwalitatief hoog-

staand onderwijs met hoge opbreng-

sten kan alleen als we bereid zijn te

investeren in het schoolteam. Bij het

ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’ dient het accent te ver-

schuiven van de focus op het individu naar de focus op het team als

geheel. Voor de schoolleider betekent dit: van de dansvloer naar het

balkon. Andy Hargreaves heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar

leiderschap in excellente organisaties. Welk leiderschap maakt in

zeer goed functionerende organisaties het verschil? Deze vijftien

variabelen (FF-en) komen in het boek Uplifting leadership in hun

onderlinge samenhang aan bod, verbonden met onder andere

recente inzichten in veranderingsprocessen.

Doelgroep: leidinggevenden/schoolleiders en middenkader

Startdatum: 19 december 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’

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

professioneelkapitaal
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leergang strategische communicatie

Voer regie over communicatie
en beeldvorming rond je school
Goed kunnen communiceren is een belangrijke vaardigheid voor schoolleiders. Scholen staan veel in de belangstelling
van politiek en pers. Ook ouders, die vaak hoge verwachtingen koesteren, leggen scholen onder een vergrootglas.
De leergang Strategische communicatie helpt de juiste boodschap te bepalen.

tekst marijke nijboer

“Als schoolleider zit je in een glazen huis”, stelt

Noud Cornelissen, een van de trainers van de

leergang Strategische communicatie. “Je kunt het

beeld dat van een school ontstaat niet bepalen.

Maar je kunt wel leren regie te voeren over de

beeldvorming en over de communicatie van de

school.”

De leergang Strategische communicatie onder-

steunt schoolleiders daarbij, door in te gaan op

de rol van de schoolleider in de communicatie

met ouders en de buitenwacht. Ook de omgang

met (sociale) media komt aan bod. Evenals crisis-

communicatie: hoe reageer je adequaat op een

plotselinge calamiteit?

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

Archetypes
Cursisten werken tijdens de leergang aan een

eigen communicatieplan waarbij ze zelf de

focus kiezen. Bijvoorbeeld verbetering van de

communicatie met ouders, het werven van meer

leerlingen, nieuwbouw van de school of een fusie.

Cornelissen: “De kernwaarden van de school

zijn richtinggevend: waar staat de school voor,

wat beloof je aan ouders die hun kind aan jou

toevertrouwen? Dat bepaalt het ‘merk’ van je

school en daar stem je je communicatie op af.”

Dat thema, je school als merk, komt ook aan bod

in de leergang. “Scholen willen bij hun profilering

vaak te veel vertellen. Branding helpt scholen om

zich sterker te profileren via een handig model.”

Hanneke Vrensen, directeur van de Hoflandschool

in Mijdrecht, volgde deze leergang. “Bij branding

werkten we met archetypes, zoals de onafhan-

kelijke, de ontdekker en de zorgzame”, licht zij

toe. “Dat model helpt om te formuleren wat je

wilt zijn en wilt uitstralen. Wij besloten daar als

school verder mee te gaan. Met hulp van een

externe partner heeft dat in middels geleid tot

een aansprekend profiel.”

Terreurdreiging
Dat ouders bij haar hadden aangegeven dat de

communicatie vanuit de school wel wat beter

kon, was voor Vrensen een van de aanleidingen

om de leergang te volgen. “Ik wilde me daar meer

in bekwamen. Dat komt op meerdere manieren

van pas. Wij zitten met een andere school in één

gebouw en we groeien. Ik wil onze school graag

beter in de markt zetten, en daarbij niet sugge-

reren dat zij een slechte school zijn, maar vooral

benadrukken dat wij een goede school zijn.”

Tijdens de leergang kreeg een collega-schoollei-

der te maken met een terreurdreiging van bui-

tenaf. Deze casus werd uitvoerig besproken bij

het onderdeel ‘crisiscommunicatie’. “Wat er dan

allemaal op je pad komt en wat dan verstandig

is om wel en niet te zeggen – heel heftig en heel

leerzaam”, aldus Vrensen. �

Deelnemer Hanneke Vrensen,
schooldirecteur in Mijdrecht:
“Ik wil onze school graag beter
in de markt zetten”

Trainer Noud Cornelissen:
“De kernwaarden van de school
zijn richtinggevend: waar staat
de school voor, wat beloof je
aan ouders die hun kind aan jou
toevertrouwen?”

In januari begint een nieuwe leergang Strategische Communicatie.  Opgeven kan via www.avs.nl/academie.
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voor: schoolleiders en leerkrachten

van: Nuffic

wanneer: 27 maart 2020

waar: ReeHorst, Ede

wat: conferentie

Taal en wereldburgerschap
De conferentie ‘Taal en wereldburgerschap in het basison-

derwijs? Yes, jawohl, oui!’ biedt onder andere workshops

over starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto),

interactieve klassenactiviteiten, Content Language Integrated

Learning (CLIL), wereldburgerschap en (virtuele) uitwisse-

lingen. Daarnaast is er een plenair programma en een grote

informatiemarkt.

www.nuffic.nl/agenda/

conferentie-internationalisering-op-de-basisschool

voor: po-leerkrachten

van: Kennisnet en PO-Raad

wat: online enquête

Monitor ICT-bekwaamheid
Deze monitor brengt in kaart hoe bekwaam (aankomende)

leraren zich voelen in het inzetten van technologie. En op welke

ICT-thema’s zij zich willen ontwikkelen. De PO-Raad vindt het

van belang dat leraren op een goede manier ondersteund

worden bij de snelle invloed van ICT op het onderwijs. Om hun

ontwikkelbehoefte op dit vlak in kaart te brengen, zette de raad

samen met Kennisnet deze monitor op.

www.slimmerlerenmetict.nl/artikel/

doe-mee-met-de-monitor-ict-bekwaamheid

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: po, vo en mbo

van: Kees Vreugdenhil en Simon Ettekoven

wat: boek

Eensgezind leiding geven
Het leren en de ontwikkeling van de hele onderwijsorganisatie,

van leerlingen tot bestuurders: dat is de leidraad in dit boek.

De auteurs werken dit thema uit onder de noemer ‘eensge-

zind leidinggeven’. De materie is gestoeld op de ideeën van

Alex van Emst. Daaraan hebben de auteurs nieuwe inzichten

toegevoegd.

ISBN: 978 907 786 6511 | Uitgever: Ten Brink Uitgevers

voor: po en vo

van: FlexLeerkracht

wat: Online non-profit vindplek ondernemende leraren

Inval voordat er uitval is
Op openbaar non-profit-platform Flexleerkracht.nl vind je

onderwijsbevoegden met kwaliteit zonder tussenpartij. Je hebt

direct contact met de zelfstandige, die je kunt inzetten tegen

een omgerekend lerarensalaris. 200 ondernemende leerkrach-

ten bieden zich landelijk aan om flexibel en tijdelijk bij te sprin-

gen. Bijvoorbeeld tijdens piekperiodes of vanuit een specifieke

hulpvraag. Zzp’ers zelf zijn immers niet duur, stelt het platform:

het zijn de commerciële tussenpartijen die ze duur maken.

www.flexleerkracht.nl

voor: vo-docenten

van: J4 (VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame

Ontwikkeling, Jonge Klimaatbeweging, Studenten voor

Morgen en Jongeren Milieu Actief )

wat: online platform

Duurzaamheidsplatform
De Onderwijzer

Scholieren tonen steeds vaker behoefte aan onderwijs geba-

seerd op een duurzame wereld, denk bijvoorbeeld aan Youth

For Climate. Toch wordt nog weinig onderwijs gegeven in een

duurzame manier van leven. Op platform ‘De Onderwijzer’ kun-

nen economiedocenten lesmateriaal vinden dat uitgaat van een

circulaire economie. Hiermee worden scholieren klaargestoomd

voor de complexiteit van de duurzaamheidsopgave waar onder-

wijs, bedrijfsleven en maatschappij voor staan.

www.deonderwijzereconomie.nl

voor jou geselec teerd
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voor: Ib’ers, leraren en andere onderwijsprofessionals

van: Simone Sarphatie

wat: boek

Wat nou Passend Onderwijs?!
Dit boek geeft handvatten om goed onderwijs voor elke leerling

binnen de Wet Passend Onderwijs te realiseren. Centraal staat

de Aanpak Fundament Onderwijsarrangement als manier om

extra ondersteuning in het onderwijs duurzaam en effectief

te organiseren. In het eerste deel van het boek staan de vier

pijlers van een onderwijsarrangement centraal. Het tweede

deel beschrijft de aanpak en deel drie gaat over de variëteit aan

verschijningsvormen.

ISBN: 978 907 786 6566 | Uitgever: Ten Brink Uitgevers

voor: leerkrachten en andere onderwijsprofessionals

van: Ingrid van Essen

wat: boek

Effectief communiceren
Effectief met elkaar communiceren is best lastig. Want hoe

zorg je ervoor dat de ander jouw boodschap precies zo inter-

preteert als jij het bedoeld hebt? Frustratie in communicatie

ontstaat vaak doordat we de onderliggende bedoelingen van

anderen niet herkennen, begrijpen of zien. Dit boek bevat veel

praktische gesprekstechnieken en reikt handige tools aan om

effectief met je collega’s en leerlingen te blijven communiceren.

Juist als het even wat lastiger wordt.

EAN: 9789401464574 | Uitgever: LannooCampus

voor: beroepskrachten die met dyslexie te maken hebben

van: Pedagogiek in Praktijk en SWP

wanneer: 10 december 2019

waar: ’t Spant, Bussum

wat: Congres

Bestaat dyslexie?
En is dit een relevante vraag? Je doet je kind tekort als het een

dyslexieverklaring heeft en in dyslexie gespecialiseerde bedrij-

ven maken woekerwinsten, stellen de organisatoren van dit

congres. De door de verwarring over dyslexie moet de wereld

uit, vinden zij. Tijdens het dyslexiecongres gaan wetenschappe-

lijke hoofrolspelers in debat over hun verschillen in opvatting.

www.dyslexiecongres.nl

voor: Schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen

van: OCW, Arbeidsmarktplatform PO en VOION

wat: website

Aanpak Lerarentekort
Deze website biedt informatie voor schoolbesturen, scholen,

lerarenopleidingen en andere partijen die in de regio samen

het lerarentekort aanpakken. Je vindt er bijvoorbeeld infor-

matie over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en relevante

praktijkvoorbeelden.

www.aanpaklerarentekort.nl

voor: funderend onderwijs

van: Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en

Nanda Carstens

wat: boek

Het Onderwijsvragenboek
We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijs-

systeem, over wat een ‘goed onderwijssysteem’ is en over wat

‘het juiste’ is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel

zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten?

In Het Onderwijsvragenboek worden 21 fundamentele elemen-

ten van ons onderwijssysteem systematisch onderzocht: hoe is

het zo gekomen, wat zijn de voor- en nadelen? Kan of mág het

ook anders?

ISBN 9789463726023 | Uitgever: Amsterdam University Press

voor: Schoolleiders met hart voor W&T

van: Platform Talent voor Technologie

wanneer: 14 januari 9.00-10.00 uur

wat: webinar

Organisatie van W&T-onderwijs
Hoe veranker je Wetenschap en Techniek binnen het school-

team en zorg je voor draagvlak? Daarover gaat het tweede

webinar van het PTvT in de serie Organisatie van W&T-

onderwijs, met als thema leidinggeven aan verandering.

www.ptvt.nl/actueel
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boekbespreking

vervul je vijf grote
levenswensen in je werk

Werken in een organisatie waar je alleen doet wat aansluit bij wie je

bent en wat je wilt in je leven. Een leidinggevende die stimuleert en

inspireert, autonomie geeft en een cultuur creëert waarin niemand

opbrandt. Bestaat dat? Volgens John P. Strelecky is het mogelijk.
tekst winnie lafeber

Het klinkt te mooi om waar te zijn, werken

in een organisatie waarin je je grote

levenswensen kunt vervullen. Waarin jouw

reden van bestaan gelijk is aan die van de

organisatie. Sterker nog, waar je alleen

wordt aangenomen als die matchen. Een te

idealistisch plaatje? Vast. Maar als er maar

een klein beetje van waar te maken is…

The Big Five for Life is een boek vol leider-

schapstips, verpakt in een (fictief ) verhaal.

In het kort: hoofdpersoon Joe wordt door

de vrouw van zijn vriend Thomas terugge-

roepen van vakantie omdat Thomas ernstig

ziek is. In het vliegtuig vertelt hij een mede-

passagier het verhaal over zijn bijzondere

ontmoeting met Thomas, die door velen

gezien wordt als ‘de beste leider ter wereld’.

En over hoe hij niet voor hem, maar met hem

ging werken. Hoe het Thomas lukte veertien

bedrijven – elk ontstaan uit brainstormses-

sies met alle toekomstige medewerkers – op

te zetten waar alleen tevreden mensen wer-

ken. Verderop in het boek kun je woordelijk

een driedelige tv-serie meevolgen, waarin

Thomas zijn leiderschapslessen toelicht.

Het moet gezegd: zo’n boeiende talkshow

kom je in het echte leven niet snel tegen.

Spoiler alert: het einde van het boek is bijna

over-dramatisch, maar toch ontroerend.

De medewerkers van Thomas hebben een

museum van zijn leven ingericht en zijn met

partners, kinderen en ex-werknemers aan-

wezig om te applaudisseren. Een museum

vol inspirerende teksten, met foto’s,

exposities met ideeën en filosofieën, post-it

briefjes die Thomas voor zijn medewerkers

achterliet, brieven van tevreden klanten

et cetera. Het simpele afscheidsbriefje

dat hij in zijn museum achterlaat en de

afscheidsbrief aan Joe maken de dramatiek

compleet. Geen hoogstaande literatuur,

maar door de dialoogrijke vorm word je het

verhaal ingetrokken en blijven de leider-

schapslessen beter hangen. Zoals: tevreden

mensen zijn harde werkers. Medewerkers

die als een van hun Big Fives op wereldreis

‘mogen’, komen gemotiveerd terug. En geta-

lenteerde mensen hebben niemand nodig

die over de schouder meekijkt. Creëer een

bedrijfscultuur (van ‘samenwerking’) waarin

je medewerkers autonomie geeft en hun

prestaties zullen verbeteren. Medewerkers

die werk doen dat hen voldoening en ener-

gie geeft, raken niet opgebrand. Bijkomend

voordeel: minder zieken en minder

wervings- en selectiekosten.

Als je over de wat nodeloze tussenpassages

in het boek heen kijkt (“Ben je klaar voor

het volgende verhaal?” “Kom maar op.”),

leest het als een trein. Hoewel je je afvraagt

hoe realistisch het verhaal is, zou je in

deze idealistische wereld graag vertoeven.

Dat maakt dit een boek dat je doet reflecte-

ren. Zit ik nog op de goede plek? Doe ik het

juiste? Hoe mooi zou het zijn een leiding-

gevende te hebben of te zijn die zo naar

medewerkers omkijkt en ze tegelijkertijd

hun gang laat gaan, erop vertrouwend dat

het goed komt? Al zou je er maar een klein

deel van op je school terugzien… Fluitend

naar je werk, dat wil toch iedereen? _

John Strelecky was in oktober in Nederland,

waar Winnie Lafeber hem interviewde

over leiderschap in het onderwijs.

Dit interview kun je lezen op pagina 28

van deze Kader Primair.

The big five for life.

John P. Strelecky, 2015.

www.bigfiveforlife.nl

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

‘d o o r  d e  vo r m  w o r d
j e  h e t  v e r h a a l
i n g e t r o k k e n
e n  b l i j v e n  d e
l e i d e r s c h a p s l e s s e n
h a n g e n ’
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Uitgelicht
thema _ W&T-onderwijs volgens
Curriculum.nu
Wetenschap en Techniek expliciet in de leerlijn van het

po. Met ruimte voor eigen invulling van leerkrachten,

maar zonder dat zij overal het wiel zelf moeten uitvinden.

Hoe? Daarover vertellen de ervaringsdeskundigen van

ontwikkelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu, die

vorige maand de minister adviseerden. pagina 8

thema _ Op ontdekking met het museum
Kinderen warm maken voor wetenschap en techniek:

dat is niet alleen aan de school, maar aan de hele

maatschappij. In ‘leerecosystemen’ in Leiden en

Amsterdam pakken musea Naturalis en NEMO die

maatschappelijke rol op, samen met lokale scholen.

En dat werkt. “De leerlingen stralen van oor tot oor.”

pagina 16

actueel

2 Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken
‘Werkgevers laten schoolleiders in de kou staan’

3 Schoolleiders in gesprek over Toekomstagenda
Koffertjes voor ondernemende directeuren

4 Minder kans op pensioenverlaging
Wetswijziging vroegpensioen gepubliceerd

Foto omslag: Naturalis

Een leven lang professionaliseren
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een breed scala aan erkende opleidingen,

leergangen en trainingen – ook incompany – voor leidinggevenden in het funderend onderwijs,

op alle niveaus.

Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je

jezelf blijft ontwikkelen en verrijken, nieuwe kennis opdoet en het inzicht in je eigen leiderschap

en drijfveren vergroot? Continue (her)scholing is noodzakelijk, ook voor de ontwikkeling van

je school. Kennis delen met (gast)docenten, experts en collega’s geeft inspiratie, kracht, (zelf )

vertrouwen en inzicht in je eigen rol in relatie tot je huidige schoolpraktijk.

Kijk voor het complete aanbod op
www.avs.nl/professionalisering
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REIS DOOR DE MENS

Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt
dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
De spectaculaire ‘reis door de mens’ biedt een
bijzondere onderdompeling in de werking van het
menselijk lichaam en het belang van een gezonde
levensstijl.

Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | 071-7510200
info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

Speciale tarieven
voor scholen

Voor grote en

kleine groepen

Diverse

combinatie-

pakketten

Individuele
audiotour
(8 talen)

Gratis
educatieve
speurtochten

1 begeleider per

starttijd gratis

- Advertentie -
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