
actueel _ Vaak patstelling bij renovatie schoolgebouw
achtergrond _ Maatwerkafspraken vluchtelingenonderwijs
Nijmegen

thema _ De ontregelde school
Regeldrukagenda 2014 – 2017: overheid én onderwijsveld nemen maatregelen _ ‘Event manager’
verlost leraren van extra taken _ Regelluwe scholen lappen regels aan hun laars

Kader Primair
5jaargang 21 _ nummer 5 _ januari 2016

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

928430-01_001_11-Jan-16_15:07:08_walter



Uitgelicht
thema _ Werkdruk verminderen
Met onorthodox personeelsbeleid probeert schoolleider

Bart van der Ent van basisschool De Ontdekking in Didam

leerkrachten te verlossen van extra taken, zodat ze hun
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thema _ Pilot Regelluwe scholen
Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun teugels wat meer

laten vieren. Zij doen mee aan het experiment Regelluwe

scholen. Welke regels lappen zij aan hun laars en wat zijn
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Meer regels
geen oplossing
In zowel opvoeding als onderwijs is het belangrijk dat het goede wordt

voorgeleefd en dat een kind hulp en sturing krijgt om te kunnen groeien.

Het gezin, de school en maatschappij hebben normaal gesproken een

aantal normen en waarden. Daarbij horen ook kaders en regels. Het is een

terugkerend vraagstuk in elke sociale context hoe handhaving van gedrag

daarbinnen bereikt wordt. Ivan Pavlov is onder andere bekend door zijn

onderzoek naar reflexieve conditionering. Binnen het behaviorisme is het

een gangbare gedachte geworden dat conditionerende processen de basis

vormen van alle menselijke en dierlijke leerprocessen. Positieve of negatieve

prikkels beïnvloeden gedrag. De aanpak Positive Behavior Support – in

steeds meer scholen worden hier goede resultaten mee geboekt – steekt

vooral in op het positief bekrachtigen van gedrag. Soms is ook straffen een

gangbare maatregel, zowel in de maatschappij via Justitie als in het gezin

of op school. Het ontwikkelen van moreel besef en passend gedrag met

zelfverantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig.

Een tendens die we vooral binnen de politiek waarnemen is het reageren

op (vooral) ongewenst gedrag door het invoeren van steeds meer nieuwe

regels. Vaak als ad hoc maatregel na een incident. Over het algemeen levert

dit op zichzelf geen direct of blijvend effect op. Het heeft meestal wel direct

en blijvend effect op de werkdruk en beperkt vaak het gevoel van invloed op

eigen ruimte en gedrag.

Een uitdaging voor schoolleiders. Welke insteek op onderwijs en opvoeding

is verankerd in de visie van uw school? En welke keuzes maakt u om daarop

invloed uit te oefenen? Wezenlijke vragen, ook van groot maatschappelijk

belang. Werken aan een goede ontwikkeling, insteken op gezond gedrag,

omgaan met geweld, radicalisering, angst of onzekerheid beginnen met een

bewuste keuze in hoe dit te bereiken. Gelukkig weten we in het onderwijs

één ding heel goed: meer regels stellen lost niets op! _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het

funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren
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actueel

dekker: ‘stop met overbodige administratie’

Werkdruk leerkrachten gestegen
Ruim de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs (56 procent) vindt de
eigen werkdruk niet acceptabel. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte
van 2012 (41 procent). Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek
in samenwerking met het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).

In vergelijking met ‘werkne-

mers in Nederland totaal’ is

het percentage leerkrachten

dat hun werkdruk niet accep-

tabel vindt eveneens erg hoog:

56 procent (leerkrachten) ver-

sus 15 procent (werknemers

Nederland). Dekker erkent in

de uitzending dat er roofbouw

wordt gepleegd op leerkrach-

ten in het basisonderwijs

en dat daar iets aan gedaan

moet worden. “Ik geloof niet

dat de oplossing daarvoor

alleen maar meer geld is.” Hij

betreurt het dat bij leerkrach-

ten het beeld is ontstaan dat

er op scholen een uitgebreide

administratie moet worden

bijgehouden omdat de inspec-

tie en het ministerie dat wil-

len. “Ik denk dat we daar in

het verleden onvoldoende

helder over zijn geweest.”

Leerkrachten die stoppen met

het doen van (in hun ogen)

overbodige administratieve

handelingen en daardoor

in conflict komen met hun

schoolbestuur, kunnen op zijn

steun rekenen.

De belangrijkste oorzaken

van de hoge werkdruk in het

primair onderwijs zijn het

aantal leerlingen in een klas

dat extra aandacht vergt,

bijvoorbeeld vanwege gedrags-

problemen (50 procent), de

vele administratieve werk-

zaamheden die niet met de

prestaties van leerlingen zelf

te maken hebben (38 procent)

en de grote klassen/groepen

(25 procent).

Het onderzoek is in november

2015 uitgevoerd onder 861

leerkrachten uit het primair

onderwijs. _

financieringsvraag leidt tot onnodig les in verouderd gebouw

Vaak patstelling bij renovatie schoolgebouw
Voor scholen is het niet altijd duidelijk wie de kosten voor een ingrijpende renovatie betaalt: het
schoolbestuur, de gemeente of samen. Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen
omdat de partijen steggelen over de huisvestingskosten. Dat meldt de Volkskrant. De AVS vindt het
belangrijk dat de schoolleider zijn bestuur goed informeert over bestaande knelpunten.

Gemeenten zijn verantwoor-

delijk voor de bouw van nieu-

we schoolgebouwen, scholen

nemen het onderhoud van

panden voor hun rekening.

Maar daartussenin ligt een

grijs gebied: wie draait op

voor een ingrijpende, levens-

duur verlengende renovatie

van een schoolgebouw? De

PO-Raad en HEVO, een advies-

bureau dat gemeenten en

schoolbesturen adviseert over

huisvesting, pleiten ervoor

in de wet vast te leggen dat

gemeenten en schoolbesturen

bij renovatie de kosten verde-

len. Staatssecretaris Dekker

vond het in 2014 nog niet

nodig renovatie in de wet op

te nemen.

Van veel schoolgebouwen zit

de technische levensduur er

al op. Dit is vaak het geval bij

schoolgebouwen die tussen

1950 en 1980 gebouwd zijn,

wat bij ongeveer de helft van

alle schoolgebouwen het geval

is, aldus HEVO. In veel geval-

len ontstaat een patstelling:

de school heeft niet voldoende

budget voor een renovatie

en vraagt een bijdrage aan

de gemeente. Omdat veel

gemeenten dit weigeren, gaan

schoolbesturen nieuwbouw

aanvragen. Maar nieuwbouw

is veel duurder dan renova-

tie. Het gaat soms zo ver dat

scholen hun gebouwen slecht

onderhouden in de hoop

‘uiteindelijk’ nieuwbouw te

krijgen, meldt kenniscentrum

Ruimte-OK. Dit betekent dat

leerlingen onnodig lang in ver-

ouderde gebouwen les krijgen.

De AVS vindt dat schoolleider

en -bestuur elkaar goed op de

hoogte moeten houden van

huisvestingszaken. AVS-voor-

zitter Petra van Haren: “Dat

lijkt vanzelfsprekend, maar is

het niet altijd. De schoolleider

heeft zeker een belangrijke rol

in het signaleren van proble-

men en heeft goed zicht op de

behoefte van de school. Daar-

om is het belangrijk dat de

schoolleider dit ook proactief

aangeeft aan het bestuur. Voor

klein dagelijks onderhoudt

is hij zelf verantwoordelijk.

Voor groot onderhoud zijn het

bestuur en de gemeente ver-

antwoordelijk. Het is belang-

rijk dat er aandacht is voor de

onduidelijkheid die hierover

in het grijze gebied bestaat.” _

Meer informatie:

www.duo-onderwijsonderzoek.nl

en http://demonitor.ncrv.nl/

uitzendingen
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trends leerlingaantallen in beeld

Nieuw prognosemodel primair onderwijs
Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Dreigt de school onder de
opheffingsnorm dreigt te komen? Zijn we een groeischool? Belangrijke vragen voor schoolleiders en
schoolbesturen. Met het nieuwe prognosemodel po dat in opdracht van OCW is ontwikkeld door DUO
kunnen trends in leerlingaantallen in beeld gebracht worden.

Als er sprake is van verhuis-

bewegingen, fusie of sluiting

van scholen of bouwprojec-

ten, moeten nog veel meer

factoren worden meegewo-

gen. Het prognosemodel kan

helpen een beter beeld te

krijgen van (de trends in) de

leerlingaantallen.

Het nieuwe model is een aan-

vulling op de reeds bestaande

prognosemodellen. Zo is er

het Scenariomodel Primair

Onderwijs dat de meerja-

rige personeelsplanning van

besturen ondersteunt. In

dat model kan met aantal-

len worden gespeeld, zodat

er zicht komt op mogelijke

scenario’s voor de toekomst.

In het nieuwe model van

DUO wordt gebruikgemaakt

van bij DUO bekende in- en

doorstroomgegevens van

scholen, marktaandelen

binnen het voedingsgebied

en bevolkingsprognoses op

postcodeniveau. Verschillen

in bevolkingssamenstelling

binnen gemeenten kunnen

op deze manier verwerkt

worden in de prognose van

het aantal leerlingen op

vestigingsniveau.

Schatting
De prognoses, die tot 2034

lopen en elk jaar worden

geactualiseerd, bieden geen

zekerheid, maar bevatten wel

een zo accuraat mogelijke

schatting op basis van de

beschikbare gegevens. Ze zijn

te raadplegen per bestuur,

samenwerkingsverband,

provincie en gemeente.

De leerlingprognoses zijn

voor alle partijen geschikt als

vertrekpunt voor het gesprek

over de ontwikkeling van

een meerjarenplanning van

het onderwijsaanbod in de

regio. _

Het prognosemodel po van

DUO is te downloaden via

www.avs.nl/artikelen/nieuw-

prognosemodelpo. Zie ook

www.scenariomodelpo.nl

enquête meerlingouders:

‘Scholen kunnen zich meer verdiepen
in tweelingbeleid’
Tweelingen moet je niet altijd op jonge leeftijd al in aparte klassen zetten.
Het scheiden kan leiden tot slechtere resultaten en leidt vaker tot angst,
onzekerheid en verdriet. Bijna 40 procent van de meerlingouders vindt dat
de school zich onvoldoende verdiept in het meerlingzijn, stelt ontwikkelings-
psychologe Coks Feenstra in het Meerlingen Magazine.

Uit een enquête die het

magazine afnam onder 603

meerlingouders van kinde-

ren op de basisschool bleek

dat 30 procent vindt dat de

school zich onvoldoende heeft

verdiept in het meerlingzijn.

En 36 procent van de geën-

quêteerde ouders gaf aan dat

er geen meerlingenbeleid is

vastgelegd.

Het idee achter scheiden, wat

veel scholen doen, is dat je

de meerlingen helpt met hun

eigen identiteit. “Maar twee-

lingen hebben ook een wij-

identiteit”, schrijft Feenstra

in de onderwijsspecial van het

Meerlingen Magazine. Ze geeft

aan dat het over het algemeen

goed is een tweeling samen

aan de basisschool te laten

beginnen. Maar er zijn ook

uitzonderingen, bijvoorbeeld

als het meisje dominant is

over het jongetje en het ‘moe-

dert’. Zo rond hun zevende

zijn tweelingen over het

algemeen aan scheiden toe.

Dat kan positieve resultaten

opleveren: bijvoorbeeld door-

dat de taalbeheersing van een

jongetje bij een jongen-meisje

tweeling vooruitschiet.

Tips
Feenstra geeft enkele tips voor

scholen:

1. Sta open voor het idee

dat tweelingen specifieke

behoeften hebben.

2. Luister naar de ouders.

3. Nodig eens iemand uit

die komt vertellen over

meerlingen. Het zou ook

goed zijn als de pabo’s

lessen over meerlingen

zouden opnemen in het

curriculum.

4. Wees flexibel. Als een

tweeling in een klas begint,

kan het goed zijn hen

halverwege de basisschool

te scheiden.

AVS-voorzitter Petra van Haren

zei hierover in het Algemeen

Dagblad van 22 december

2015: “Er bestaat een alge-

mene gedachte dat scheiden

beter is voor de ontwikkeling.”

De AVS vindt ook dat scholen

naar ouders moeten luisteren

om de beste plek voor de leer-

lingen te vinden. “Misschien

hoort meer expertise over

meerlingen daar ook bij.’’ _

Meer informatie:

www.duo-onderwijsonderzoek.nl

en http://demonitor.ncrv.nl/

uitzendingen
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digitale overstapservice onderwijs

Sectorraden: ‘Stap tijdig over op OSO’
De sectorraden in het po en vo roepen schoolbestuurders op hun scholen tijdig
te laten overstappen naar de digitale Overstapservice Onderwijs (OSO) en vooral
ook afspraken te maken binnen de regio over het gebruik ervan. OSO is vanaf
komend jaar officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van
leerlinggegevens tussen scholen.

In 2011 startten de sector-

raden het project OSO, met

als doel uniforme en veilige

digitale uitwisseling te garan-

deren. In Nederland wordt

al enkele jaren op verschil-

lende manieren digitaal

uitgewisseld. Dit gebeurt

alleen lang niet altijd volgens

de wettelijke eisen. OSO vol-

doet wel aan alle wettelijke

eisen en is bruikbaar voor de

overstappen po-po, po-vo en

vo-vo. Het werkt als volgt: de

huidige school stelt via OSO

het overstapdossier van een

leerling beschikbaar aan de

nieuwe school. De nieuwe

school vraagt het leerlin-

gendossier op via OSO en

verwerkt het in haar eigen

leerlingadministratiesysteem.

Uit een gebruikersonderzoek

blijkt dat het merendeel van

de gebruikers tevreden is over

OSO. Maar de evaluatie toont

ook aan dat regionale afspra-

ken een must zijn voor effec-

tief gebruik. Daarom roepen

de sectorraden alle scholen

op hier tijdig mee te begin-

nen, zodat het overdragen van

dossiers komend voorjaar pro-

bleemloos zal verlopen. _

Voor meer informatie en

ondersteuning: www.overstap

serviceonderwijs.nl

nog drie jaar geldelijke ondersteuning

Project Versterking
medezeggenschap krijgt vervolg
Het project Versterking medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een
aantal activiteiten door. Het ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie
jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De wet Versterking bestuurskracht
onderwijsinstellingen gaat waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in.

Het project Versterking

medezeggenschap is per

1 januari 2016 samengegaan

met het Steunpunt medezeg-

genschap passend onderwijs.

De initiatiefnemers van Ver-

sterking medezeggenschap,

de ouder- en onderwijsorga-

nisaties, zijn met het minis-

terie overeengekomen een

aantal activiteiten te blijven

voortzetten. In het nieuwe

jaar is het weer mogelijk

aanvragen te doen voor een

Quickstart Medezeggenschap,

een training voor MR en

schoolbestuur, of een korte

cursus of workshop waarin

een specifieke vraag wordt

behandeld. Ook kan een MR

of bestuurder begeleiding of

advies aanvragen.

Oorspronkelijk zou het pro-

ject Versterking medezeg-

genschap slechts anderhalf

jaar duren. Nu is besloten dat

het de komende drie jaar als

centraal punt fungeert waar

leden van (gemeenschappelij-

ke) medezeggenschapsraden,

ondersteuningsplanraden

en bestuurders terecht kun-

nen voor algemene vragen

over medezeggenschap in

het po en vo en specifiek over

medezeggenschap en Pas-

send onderwijs. Zij krijgen

afhankelijk van de vraag

direct antwoord, een bezoek

van een expert, begeleiding/

advies of worden doorver-

wezen naar één van de

sectororganisaties.

Positie MR versterkt
De verwachting is dat de wet

Versterking bestuurskracht

onderwijsinstellingen per

1 augustus 2016 ingaat. Dit

betekent een directe ver-

sterking van de positie van

de MR. In het wetsvoorstel

staat dat de raad adviesrecht

krijgt bij de vaststelling van

het profiel van de bestuurder

en bij zijn benoeming en

ontslag. Ook is erin opgeno-

men dat de toezichthouder

minimaal twee keer per jaar

moet overleggen met de MR

om goed geïnformeerd te zijn

over de gang van zaken bin-

nen de school(organisatie).

De raad krijgt met het invoe-

ren van de wet bovendien

rechtstreeks alle redelijker-

wijs noodzakelijke kosten

voor zijn taken vergoed en

is daarvoor dus niet meer

afhankelijk van een facilitei-

tenregeling die het bevoegd

gezag hiervoor nu nog nog

moet treffen. Tot slot regelt

de nieuwe wet dat bestuurder

en MR bij één (laagdrempelig)

loket terechtkunnen voor

geschillenbeslechting: de

Landelijke Commissie voor

Geschillen WMS. Deze com-

missie krijgt ook de bevoegd-

heid een dwangsom te verbin-

den aan haar uitspraken. _

Meer informatie: www.mede

zeggenschap-passendonder

wijs.nl en www.infowms.nl/

versterking-medezeggenschap
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onderzoek

Inhoudelijke ondersteuning
bestuur aan schoolleiders essentieel
voor onderwijskwaliteit
Schoolbestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten
te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen.
Het ondersteunen van schooldirecteuren is daarbij de ‘gouden knop om goede
sturing van onderwijskwaliteit te realiseren’, stelt hoogleraar onderwijsbestuur
Edith Hooge op basis van onderzoek van de TIAS School for Business and Society
aan Tilburg University.

Inhoudelijke doelen stellen

voor goede onderwijskwaliteit

en daarop sturen, is het beste

wat schoolbestuurders kun-

nen doen. Daarmee vergroten

zij het onderling vertrouwen

en de gedeelde visie bij school-

leiders en bestuurlijke stafme-

dewerkers. Het ondersteunen

van schoolleiders is dan het

meest bevorderlijk. Ondersteu-

ning is te prefereren boven

sancties opleggen, omdat dat

laatste het onderlinge vertrou-

wen kan schaden.

Betrokkenheid
Het gaat in dit onderzoek

om sturen op bovenschools

niveau en de indirecte

invloed daarvan op de onder-

wijskwaliteit in de klas. Om

de betrokkenheid van die

actoren te versterken, kun-

nen bestuurders het beste

doelen stellen op het gebied

van onderwijsleerprocessen,

zoals het functioneren van

leraren(teams), pedagogisch-

didactische processen en

leiderschap.

Zwakke scholen
Hooge toont ook aan dat

netwerken vooral ontstaan

als bestuurders, bestuurlijke

stafleden en schooldirecteu-

ren elkaar interessant vinden

als gesprekspartners. Hoe

meer vertrouwen zij hebben

in elkaars capaciteiten, hoe

meer interactie er tussen hen

is en hoe meer relaties zij

onderling aanknopen. Er ont-

staan zo groepjes van mensen

die elkaar versterken bij het

sturen op onderwijskwaliteit.

Opvallend is dat schoolleiders

van zwakke scholen daar vaak

buiten vallen. Hun capacitei-

ten worden veelal beoordeeld

op basis van de (vermeende)

kwaliteit en de ontwikkeling

van hun school. Het verkleint

hun kans om aan te sluiten

bij zo’n netwerk en kennis

en informatie te delen die de

school kan helpen beter te

worden.

Eenpitters
Bij eenpitters zijn de bestuur-

ders veelal vrijwilligers. Hun

onderlinge relatie en die met

de schoolleider kenmerkt

zich door een hoger onder-

ling vertrouwen en gedeelde

visie, waarschijnlijk omdat

het om een kleinere groep

mensen gaat. _

Het onderzoek Bestuurlijk

vermogen in het primair

onderwijs (december

2015) is te vinden op

https://www.tias.edu

schatting

‘1.100 leraren nodig om les te geven
aan vluchtelingen’
Het kabinet weet niet hoeveel extra leraren Nederland nodig heeft voor het
onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een berekening wijst uit dat in het po
bijna vijfhonderd leraren nodig zijn en in het vo ruim zeshonderd. Dat meldde de
Volkskrant eind december.

“Het kost tijd om voldoende

geschikt personeel te vin-

den”, schreef staatssecre-

taris Dekker onlangs aan

de Tweede Kamer. Hij en

anderen weten niet hoe groot

het tekort aan geschikte

leraren precies is. Het cijfer

van 1.100 extra leraren po

en vo samen zijn gebaseerd

op de 1 oktober-telling: toen

waren er 7.306 vluchtelingen-

kinderen op basisscholen en

9.298 op middelbare scholen.

Voor het onderwijs aan

vluchtelingenkinderen zijn

er nu ‘niet genoeg geschoolde

kandidaten’, meldt Marieke

Postma van Lowan. Vooral

het aantrekken van leraren

voor de noodopvang is lastig:

goede docenten die daarvoor

nodig zijn willen vaak hun

leerlingen niet in de steek

laten. Vanwege het tekort aan

docenten met een bevoegd-

heid Nederlands als tweede

taal heeft Dekker besloten dat

ook pabodocenten in het vo

aan de slag mogen. Ze moe-

ten dan alleen een spoedcur-

sus in dat vak volgen.

Het Arbeidsmarktplatform PO

is momenteel bezig een poule

in te richten van bekwame

leerkrachten voor (taal)onder-

wijs aan vluchtelingen. _
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campagne ‘signaleren kan je leren’

Meer aandacht huiselijk geweld en
kindermishandeling in opleidingen
De inzet van de campagne ‘Signaleren kan je leren’ is meer aandacht tijdens beroeps-
opleidingen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Via de website www.signaleren

kanjeleren.nl kunnen docen-

ten van relevante beroepsop-

leidingen informatie, voor-

beelden en een breed aanbod

van lesmaterialen vinden. De

campagne is een gezamenlijk

initiatief van de ministeries

van VWS en OCW, Movisie, het

Nederlands Jeugdinstituut,

Rutgers en Augeo. Staatssecre-

taris Martin van Rijn (VWS):

“Het stoppen van mishande-

ling begint voor een groot

deel in de leslokalen van alle

professionals die daar vanuit

hun toekomstige werk mee

te maken kunnen krijgen.

Als we er in slagen om alle

nieuwe leraren, welzijnswer-

kers en zorgmedewerkers in

hun opleiding de nieuwste

kennis mee te geven over hoe

je mishandeling herkent en

adequaat handelt, maken

we een enorme sprong voor-

waarts in de aanpak van kin-

dermishandeling en huiselijk

geweld.”

Beroepskrachten zijn sinds

juli 2013 verplicht te hande-

len bij vermoedens van geweld

in huiselijke kring volgens de

stappen van de meldcode kin-

dermishandeling en huiselijk

geweld. _

onderwijsinnovatie

Jelmers Evers weer genomineerd
voor Global Teacher Prize
Jelmer Evers, leraar geschiedenis aan het UniC in Utrecht, is voor de tweede
keer genomineerd voor de prestigieuze Global Teacher Prize, bedoel om
onderwijsinnovatie te stimuleren.

De prijs van 1 miljoen dollar

is ingesteld door de Varkey

Foundation en wordt wel de

Nobelprijs voor het Onderwijs

genoemd. Evers is met zijn

ideeën om het onderwijs van

onderop – door leraren – te

verbeteren een inspiratiebron

voor veel vakgenoten. Hij

schreef diverse publicaties over

Flip the system, is medeauteur

van het Alternatief I en II en

medeontwerper van Samen

Leren. Jelmers benadering

van onderwijs leidt ertoe dat

leerlingen zelf verantwoording

dragen over hun opleiding

en zorgt voor een persoon-

lijke leeromgeving. In zijn

geschiedenislessen werkt hij

met interdisciplinaire onder-

werpen waarin leerlingen

inhoud en vaardigheden over

het onderwerp verwerven met

uitdagingen uit het dagelijks

leven, sociale media en gami-

ficatie. Zijn examentools zijn

gebruikt door duizenden leer-

lingen uit het hele land.

Shortlist
De top 50 van leraren op de

shortlist is gekozen uit acht-

duizend nominaties en aan-

meldingen uit 148 landen over

de hele wereld. De leraren in

de top 50 shortlist zijn inmid-

dels beoordeeld door een comi-

té en de laatste tien kandida-

ten worden bekendgemaakt in

februari. De winnaar wordt in

maart 2016 bekendgemaakt tij-

dens het Global Education and

Skills Forum in Dubai. _

Meer informatie:

www.globalteacherprize.org

6

928430-02_006_11-Jan-16_14:33:17_walter



illustratie _ jos collignon

7k ader prim air januari 2016

928430-02_007_11-Jan-16_14:33:18_walter



Over het thema

Regel- en werkdruk in het funderend onderwijs
zijn velen in deze sector al decennia een doorn
in het oog. De Regeldrukagenda 2014 – 2017,
die werd opgesteld door het ministerie,
onderwijsorganisaties en het veld, bevat
maatregelen die scholen meer lucht moeten
geven. Wat staat daar zoal in, en wat zijn
oplossingen? ‘Den Haag’ blijkt niet de enige
veroorzaker van werk- en regeldruk, het
onderwijs kan er zelf ook wat van: van bestuur
tot leraar, op alle niveaus. “Soms zit het ‘m in
de eigen kwaliteitsopvatting.”

Gelukkig zijn er ook schoolleiders heel
inventief bezig met het ‘ontregelen’ van
hun organisatie. Wat te denken van een
event manager voor vieringen en uitjes,
of het inleveren van vakantiedagen? Met
onorthodox personeelsbeleid, waarbij hij ook
de schoolomgeving betrekt, gaat directeur
Bart van der Ent de werkdruk te lijf.

In de vers gestarte pilot Regelluwe scholen
mogen ruim veertig scholen bepaalde regels
aan hun laars lappen. Mits dit de kwaliteit
en doelmatigheid van het onderwijs ten
goede komt. Het gaat bijvoorbeeld om het
afwijken van de onderwijstijd, het uitstellen
van de profielkeuze, het beperken van
instroommomenten of een schoolplan
schrijven voor één jaar in plaats van vier.
De deelnemende scholen verwachten geen
wonderen, “maar met kleine stappen komen
we er wel. We ervaren nu dat er veel minder
regels zijn dan we denken.”

thema _ de ontregelde school

r e g e l d r u k a g e n d a  m o e t  r u i m t e   s c h e p p e n

Op een Nederlandse basisschool moesten de leerkrachten

groepsplannen maken, en daar alle doelen van de methode

in vermelden. Deze moesten worden vertaald naar kin-

derdoelen, die vervolgens in de weekplanning moesten

komen. De weekplanning moest op het bord, en na elke

les moest er een evaluatie worden ingevuld. Roelof Steen-

huis, adjunct-directeur van obs De Godelinde in Naarden,

hoorde dit verhaal uit de eerste hand. Steenhuis, die vanuit

het onderwijsveld de AVS vertegenwoordigt aan de over-

legtafel over de Regeldrukagenda*, analyseert: “Hier heeft

het management niet goed begrepen wat de inspectie wil.

Die wil goed onderwijs, maar daarbij hoef je echt niet al

deze stappen te zetten.”

Regeldruk en de daaruit voortvloeiende werkdruk zijn een

serieus probleem. Sommige belastende regels komen van

de overheid, andere van het eigen management. Leraren

hebben vaak geen idee waar regels vandaan komen en

wat de achterliggende gedachte is, zo bleek uit een recent

onderzoek**. Eind 2014 liepen dertig OCW-ambtenaren

mee op scholen om de werk- en regeldruk van leraren

te polsen. De opbrengsten werden geanalyseerd. Hoewel

leraren aangaven zich door regels belemmerd te voelen en

suggereerden dat ze als professional niet serieus genomen

worden, zeggen ze vaak niet rechtstreeks dat ze werk- of

regeldruk ervaren. “Dat duidt erop dat er nog een taboe

De professional is weer aan zet

Lekt er te veel tijd weg naar administratie?

Heeft de school door alle regels te weinig

speelruimte om het onderwijs naar eigen wens

in te richten? De Regeldrukagenda schept

meer ruimte. Nu maar hopen dat leraren,

schoolleiders en bestuurders die ruimte niet

zelf gaan vullen met nieuwe verplichtingen.

tekst marijke nijboer
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r e g e l d r u k a g e n d a  m o e t  r u i m t e   s c h e p p e n

op dat onderwerp rust”, aldus Maartje Harmelink, een van

de onderzoekers. Leraren hebben ook grote moeite met

het feit dat er in snel tempo steeds nieuwe regels worden

doorgevoerd. “Ze ervaren dat als een pendulebeweging”,

zegt Harmelink. “Het gaat altijd maar door. Als ze net

gewend zijn geraakt aan een verandering, komt de nieuwe

er al weer aan. Leraren zien daardoor verandering als iets

negatiefs.” Er zijn kleine accentverschillen tussen primair

en voortgezet onderwijs. “Binnen het po hoor je vooral

klachten over te veel administratie en toetsing”, zegt Petra

de Leeuw, programmamanager duurzame onderwijswet-

geving (inclusief Regeldrukagenda) bij OCW. “In het vo zijn

er vooral veel vragen over de examens en het taakbeleid.

Het beleid daaromtrent verandert regelmatig.”

Meer lucht Er moest iets gebeuren, vonden het onder-

wijsveld, de sectorraden, vak/werknemersorganisaties,

ouderorganisatie, inspectie en het ministerie. Eind 2014

stelden zij daarom samen de Regeldrukagenda Onderwijs

2014-2017 op (zie kader), een verzameling maatregelen die

scholen en leraren meer lucht moeten geven. Inmiddels

is een aantal van deze maatregelen in gang gezet. Zo is

het eindexamen geflexibiliseerd. In het po en vo loopt de

pilot Regelluwe scholen. Die moet duidelijk maken welke

regels scholen en besturen graag zouden schrappen, en

De professional is weer aan zet
of dat meer ruimte en kwaliteit oplevert (zie het artikel

op pagina 16). De btw-vrijstelling voor Passend onderwijs

wordt per 1 augustus 2016 definitief. De inspectie heeft

een webinar gehouden over hoe om te gaan met regels

en OCW heeft op www.delerarenagenda.nl de vragenru-

briek ‘Mag dat?’ geopend. Het veld wordt zoveel mogelijk

betrokken bij het maken van nieuw beleid. OCW heeft

sinds kort bijvoorbeeld een aantal leraar-ambtenaren die

parttime voor de klas staan en daarnaast beleid maken.

De Leeuw: “We kijken bij alle regelgeving hoe die op een

manier kan worden ingevoerd dat het zo min mogelijk

extra belasting veroorzaakt. Neem Onderwijs2032: heel

Nederland denkt mee over wat er in dat curriculum zou

moeten staan. Daar maken we in één keer een afweging

over. Komen er later toch nog wijzigingen, dan bundelen

we die zoveel mogelijk.”

o c w  h e e f t  s i n d s  ko r t  e e n
a a n ta l  l e r a a r - a m b t e n a r e n  d i e
pa r t t i m e  vo o r  d e  k l a s  s ta a n
e n d a a r n a a s t  b e l e i d  m a k e n

OCW: “We kijken bij alle regelgeving hoe die op een manier kan worden ingevoerd dat het zo min mogelijk extra belasting veroorzaakt.”
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d e  r e g e l d r u k a g e n d a

Enkele maatregelen in een notendop:

Onderwijsbreed
• Voorlichting over toezicht en wetten

• Effecten nieuwe wet- en regelgeving in kaart brengen

• Betere inzet internetconsultatie

• OCW-ambtenaren onderzoeken regeldruk en werkdruk op de

werkvloer

• Verkenning knelpunten btw-regels

• Belastingvrijstelling tablets onderwijspersoneel

• Tegemoetkoming knelpunten fusietoets

• Voorlichting over Europese aanbestedingsprocedures

• Terugkoppeling doorstroomgegevens leerlingen

Funderend onderwijs
• Curriculumwijzigingen bundelen en periodiek doorvoeren

• Gesprek over regeldruk op school

• Professionalisering schoolleiders

• Modernisering bekostiging

Primair onderwijs
• Inventarisatie regeldruk

• Tegengaan onnodige administratie

• aanpak regeldruk bij besturen

• Vormgeving cyclus kwaliteitszorg

• Betere afstemming tussen toezicht op onderwijs en

kinderopvang

• Aanpak knelpunten Passend onderwijs

• Betere interne administratie, effectief vergaderen

• goede balans in toetsing

• Beter benutten ict

• Verkennen mogelijkheden wederzijdse inzage

leerlinggegevens

• Modernisering Vervangingsfonds

Voortgezet onderwijs
• Meer flexibiliteit en maatwerk

• Mogelijk maken eerder afleggen deel eindexamen

• Impact assessment bij wetsvoorstel flexibilisering centrale

examens

• Wegnemen belemmeringen (regionale) samenwerking

• Slimmer inrichten correctie na tweede tijdvak cse

• Stimuleren professionele dialoog

• Timemanagement en planning onderdeel lerarenopleiding en

professionaliseringsaanbod

• Scholing onderwijspersoneel in digitale vaardigheden

• Onderzoeken neveneffecten sturen op rendementen en cijfers

in het vo

Kwaliteitsopvatting Het ministerie is niet de enige

veroorzaker van werk- en regeldruk, scholen kunnen er

zelf ook wat van. Soms zijn het de leraren zelf die de werk-

druk verhogen. Berend Buddingh, rector-bestuurder van

het Schoonhovens College: “Docenten willen goede lessen

geven, waarbij ze niet alleen het boek volgen. Dat vraagt

om een goede voorbereiding. Vaak zijn ze daar in het week-

end ook mee bezig.” Wat hem betreft mag het aantal toets-

periodes omlaag, maar daar krijgt hij zijn docenten nog

niet in mee. “Zij willen evenveel blijven toetsen, omdat dat

ten goede zou komen aan het onderwijs. Ik vraag me af of

dat zo is; wij toetsen hier wel erg veel. Toetsen maken kost

ook veel tijd. Je kunt natuurlijk de methodetoetsen gebrui-

ken, maar dan zitten mensen weer eindeloos te corrigeren

met al die open vragen.” Zijn docenten willen veel bieden.

Dat is mooi, vindt Buddingh. “Maar als je veel toetsweken

hebt, en je wilt alle lesuren handhaven per klas, én je wilt

regelmatig op excursie, dan wordt het programma wel erg

vol. Ik ben een groot voorstander van buitenschools leren.

Maar moet je dan niet minder lessen geven? Waar laat je

dan uren vallen? En hoe vul je de vrijkomende ruimte in?

Dat vind ik interessante gedachten.”

De Leeuw van OCW valt de rector-bestuurder bij. “De inspec-

tie zegt niet: je moet zoveel keer toetsen per jaar. Men heeft

echter het gevoel dat er voortdurend getoetst moet worden.

Soms zit het in de eigen kwaliteitsopvatting van het lera-

renteam. Als je al langer zo werkt, kan het heel verfrissend

zijn om eens te bekijken of dat nog steeds nodig is. Levert

het evenveel op voor de leerlingen als het de docenten aan

werk kost? Besturen en scholen kunnen zelf beslissen om

niet alles dicht te regelen. Wij hopen dat die ruimte ook

wordt benut.” De schoolleider kan daar een belangrijke rol

in spelen, zegt zij. “Die bepaalt voor een groot deel hoe de

school is georganiseerd, of men bewust met dingen bezig is

of wordt geleefd door de waan van de dag.”

Voldoening of last? Buddingh: “De vraag die je

zou moeten stellen is: heb je last van je drukke baan? Of

haal je er voldoening uit? Het wordt pas vervelend wan-

neer het voelt als moeten.” In dat laatste geval, zeggen

de Groningse onderzoekers, moeten zij vooral naar hun

leidinggevenden stappen en concrete kritiek leveren. Ze

raden het management aan om leraren te benaderen

als vakmensen en het vertrouwen in hen uit te spreken.

Schoolleiders moeten duidelijk maken waarom en door

‘ h e t  k a n  h e e l  v e r f r i s s e n d  z i j n
o m  e e n s  t e  b e k i j k e n  w at  n o g
s t e e d s  n o d i g  i s .  l e v e r t  i e t s
e v e n v e e l  o p  vo o r  l e e r l i n g e n
a l s  h e t  d o c e n t e n  a a n  w e r k
ko s t ? ’
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wie bepaalde regels zijn uitgevaardigd. Personeel zou meer

bottom-up moeten worden benaderd. Harmelink: “Het is

belangrijk dat je je mensen betrekt bij beslissingen over

nieuwe plannen. Leraren willen als uitvoerders van het

onderwijs meer vrijheid van handelen.”

Het ministerie krijgt van de onderzoekers het advies om

veranderingen niet te snel achter elkaar door te voeren, en

meer duidelijkheid te scheppen over regelgeving.

Eigen keuzes Het zou inderdaad ook helpen als poli-

tici niet meteen wanneer een probleem de kop opsteekt,

een nieuwe wet voorbereiden, zegt Steenhuis van De

Godelinde. Maar scholen moeten ook hun eigen verant-

woordelijkheid pakken. “Wij merken op onze school weinig

van regeldruk, omdat we heel bewust onze eigen keuzes

maken. Leerkrachten ervaren wel dat er allerlei adminis-

tratieve dingen moeten. Wij stellen dan steeds de vraag:

moeten we dat wel doen? Ik heb het idee dat mensen in

het onderwijs elkaar ontzettend napraten over regeldruk

en werkdruk. Dat is soms ook een excuus om dingen niet

te doen. Terwijl je als schoolbestuur behoorlijk autonoom

kunt zijn in het maken van je beleidskeuzes. Als je kunt

verantwoorden waarom je bepaalde dingen wel of niet

doet, en je aantoont dat met jouw werkwijze de kwaliteit

goed blijft of zelfs verbetert, is de inspectie tevreden.”

Wat werkt? De 40-urige werkweek is geen echte oplos-

sing, vindt Buddingh. “Mede door de vakanties is er piek-

belasting en draait een docent in een reguliere week zeker

42 à 43 uur. Hij mag dat voor een deel ook nog zelf verde-

len over de week en eventueel het weekend. Dat maakt het

lastig, maar er staan veel en lange vakanties tegenover.”

Zijn opmerking sluit aan bij een recent kleinschalig onder-

zoek***, waaruit blijkt dat ruim driekwart van de onder-

vraagde leerkrachten in het po dit jaar net zoveel of meer

werkdruk ervaart als vorig jaar. 85 procent van de leer-

krachten lukt het niet om zich aan de vastgestelde 40-urige

werkweek te houden. Steenhuis: “Juist omdat onderwijs-

mensen mentaal nooit klaar zijn met hun werk, vind ik het

goed om die norm van 40 uur te stellen.”

Buddingh: “Ik denk dat de echte oplossing ligt in het geven

van meer keuzes aan de leraar zelf. Ga uit van diens pro-

fessionaliteit en autonomie. Het moet niet zo zijn dat die

weer terugtreedt in z’n lokaal en het daar allemaal regelt;

we zijn een onderwijssamenleving. Dáár moeten we afspra-

ken maken. En daar moet je af en toe spiegelen: wat doen

we onszelf aan met bepaalde keuzes? En wat is het effect

daarvan? De professional is aan zet.” _

* AVS-adviseur Harry van Soest zit ook aan de overlegtafel

over de Regeldrukagenda. De AVS zorgde onder andere voor

input door bijna 400 ingevulde enquêteformulieren van leden

te overleggen.

** OCW in gesprek met leraren over regeldruk, Hanzehoge-

school Groningen, University of Applied Sciences

*** New Broom en Montas Onderwijs hielden een online

onderzoek. Hieraan deden 72 leerkrachten en 7 directieleden

mee.

thema _ de ontregelde school

‘m e n  h e e f t  h e t  g e vo e l  d at
e r vo o r t d u r e n d  g e to e t s t
m o e t w o r d e n ’
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e vent m anager org aniseert v ieringen,  sportdag en schoolreis

De leraar
geeft alléén les

thema _ de ontregelde school

Foto’s: Cathrien van de Veerdonk
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e vent m anager org aniseert v ieringen,  sportdag en schoolreis Bart van der Ent (foto), directeur van basisschool

De Ontdekking in Didam, heeft de organisatie

van zijn school zo geregeld dat leerkrachten hun

handen vrij hebben om goed onderwijs te geven.

Een ‘event manager’ organiseert bijvoorbeeld

vieringen als Kerst, de sportdag, het schoolkamp

en schoolreisje. Met een onorthodoxe aanpak,

waarbij hij ook de schoolomgeving betrekt,

probeert de schoolleider de werkdruk in het

team te verminderen.

tekst marijke nijboer

De leraar
geeft alléén les

Het nieuwe pand van De Ontdekking in het Gelderse

Didam is licht en ruim. De bassischool, ontstaan door de

fusie van twee katholieke voorgangers, heeft hier lang op

moeten wachten maar prijst zich nu gelukkig. Trots leidt

directeur Bart van der Ent rond. De veertien klassen zijn in

clusters gegroepeerd rond leerpleinen.

In zijn werkkamer heeft de directeur het gedachtengoed

van de school samengevat op een paar gekleurde vellen

papier aan de muur. De kernwaarden (rust, structuur,

warmte, gezondheid) en de vijf aandachtspunten: kleuters

en handelingsgericht werken, rekenen en techniek, taal/

lezen/spelling, talentontwikkeling en burgerschap. Elke

leerkracht zit in één van deze onderwijskundige werkgroe-

pen en draagt bij aan het werkplan voor dit aandachtsge-

bied. De leerkrachten hebben daarnaast geen andere taken:

ze kunnen zich helemaal concentreren op het lesgeven.

Avondvierdaagse De kerstviering en het schoolkamp,

de sportdag, Sinterklaasviering, avondvierdaagse, school-

reis… Vaak zitten leerkrachten in tal van commissies die

deze extra taken op zich nemen. Van der Ent broedde op

een manier om zijn team helemaal te vrijwaren van dit

soort extra activiteiten. Ineens schoot hem te binnen dat

hij een praktische en creatieve organisator in huis had:

Marieke Vierwind, werkzaam bij de kinderopvang die juist

bij de school was ingetrokken. Zij viel op met sprankelende

ideeën, die ze voortvarend uitvoerde.

Vierwind is nu één dag per week actief als event manager.

Zij bedenkt een aantrekkelijke opzet voor al die extra cur-

riculaire activiteiten en bespreekt deze kort met het team.

De leerkrachten kunnen input leveren, maar vervolgens

voert Marieke de plannen samen met de oudervereniging >

uit. “Ouders vinden die activiteiten leuk en zijn er graag

bij betrokken”, zegt Fanny van Uden, leerkracht van

groep 6. “En de event manager geeft mij rust.”

Vakleerkrachten De school doet nog meer om leer-

krachten te vrijwaren van extra taken. Zo worden ook de

creatieve lessen uitbesteed. Vakkrachten geven bewegings-

onderwijs, muziek en dans. Hoe betaalt de school al deze

hulp van buiten? Van der Ent: “Voorheen hadden we een

tweekoppige directie, bestaande uit een directeur en een

unitleider. Gezien de keuzes die we wilden maken en het

stadium van ontwikkeling waar de school in zit, hebben

we dit teruggebracht naar een eenkoppige directie.”

De gemeente betaalt de vakleerkracht bewegingsonder-

wijs en de muziekdocent, en het eigen bestuur – SPO

De Liemers – betaalt de dansdocent. Een ouder is vrij-

willig actief op de school als kunstenares. Verder weet

de directeur hier en daar geld los te weken. “Als je een

goed verhaal hebt en een duidelijk doel, zit er aan alle

kanten rek.”

Stoornissen Ook op het terrein van Passend onder-

wijs waakt Van der Ent ervoor dat zijn leerkrachten niet

te veel worden weggetrokken van het lesgeven. Onder de

347 leerlingen bevinden zich achttien nationaliteiten.

In de onderbouw ziet de school steeds vaker kinderen

met ADHD, ODD en autisme-spectrumstoornissen (ASS).

Van der Ent: “Als school moeten wij allereerst onderwijs

bieden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft officieel

de regierol over de zorg, maar dat komt nog niet helemaal

uit de verf. Het gevolg is dat wij soms tegen een muur

oplopen.” Wanneer dat gebeurt, probeert hij zijn leer-

krachten zoveel mogelijk af te schermen. Toen er bijvoor-

beeld signalen binnenkwamen dat een van de leerlingen

thuis mogelijk werd geslagen, ging de ib’er met de ouders

praten. Daarbij had zij graag iemand vanuit de zorg mee-

genomen, maar dat bleek moeilijk te regelen. Van der Ent

heeft hierover gesproken met de onderwijsinspecteur, die

dit knelpunt gaat aansnijden binnen de inspectie.

Tegelijkertijd wil hij zijn team beter toerusten voor het

omgaan met leer- en gedragsstoornissen. “Mensen voelen

zich hier onvoldoende tegen opgewassen, dat levert druk

op.” Mede door de inzet van Van der Ent biedt SPO De

Liemers haar 330 leerkrachten nu introductieworkshops

over ADHD, ODD, ASS en de verschillende leerstijlen van

jongens en meisjes. Na deze introductie gaat elke leer-

kracht zich met behulp van modules drie jaar lang verder

‘a l s  j e  d i e  v e e r t i g  u u r  t e
l e t t e r l i j k  n e e m t ,  c r e ë e r  j e  e e n
m a c h i n e c u lt u u r ’

Foto’s: Cathrien van de Veerdonk

13k ader prim air januari 2016

928430-02_013_11-Jan-16_14:33:35_walter



verdiepen in een of meer van deze onderwerpen. Dat wordt

bekostigd met geld vanuit de cao: deze stelt voor elke fte

500 euro beschikbaar voor nascholing.

Meivakantie Nog een bijzondere maatregel: elke

leerkracht levert een week van de meivakantie in. Van der

Ent: “Met de nieuwe cao in de hand hebben we andere

afspraken gemaakt over de werktijden. Het onderscheid in

leerkracht- en leerlingvakanties kun je op diverse manie-

ren in de praktijk brengen. Wij hebben samen de keuze

gemaakt om de twee weken durende meivakantie terug

te brengen naar een week. De week die overbleef hebben

we gesplitst in vijf losse werkdagen, die om de acht weken

worden ingepland als studiedag. De kinderen zijn dan

vrij en de leerkrachten op school.” Op deze dagen zetten

de leerkrachten samen met de ib’er groepsplannen op

en wordt er geëvalueerd en gediagnosticeerd. Dat inleve-

ren van vakantiedagen was zó voor elkaar en de MR ging

meteen akkoord, zegt Van der Ent. Leerkracht Fanny van

Uden bevestigt dat. “Het evalueren, rapporten schrijven en

maken van groepsplannen geeft zoveel druk; daar ben ik

avonden en weekenden mee bezig. Je levert dagen in, maar

krijgt ze op een ander moment weer terug. Dit geeft mij

meer rust.” Over het discutabele idee van het ministerie

om de meivakantie mogelijk verplicht op twee weken te

stellen, maakt directeur Van der Ent zich vooralsnog niet

te veel zorgen. “Mocht dit ooit gebeuren, dan ga ik samen

met het team bekijken hoe we met de veranderende situ-

atie om kunnen gaan. Uitgangspunt blijft dat we de werk-

druk van leerkrachten in deze complexe tijd structureel

verminderen.”

Verder wordt er zo min mogelijk vergaderd op De Ontdek-

king. Een keer per maand is er een teamvergadering. Daar-

naast vergaderen de collega’s per leerplein maandelijks

een keer over het onderwijsprogramma voor die komende

maand.

Van der Ent is lovend over de nieuwe cao, maar hij vindt

dat de 40-urige werkweek niet te strikt moet worden

Onder regie van een door de gemeente betaalde projectleider is er elke maand een activiteit met ouderen uit de wijk.

‘ j e  l e v e r t  d a g e n  i n ,  m a a r  k r i j g t
z e  o p  e e n  a n d e r  m o m e n t  w e e r
t e r u g .  d at  g e e f t  m e e r  r u s t ’
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thema _ de ontregelde school

toegepast. “De cao is gericht op het faciliteren van leer-

krachten, die in een steeds complexere situatie moeten

werken. Als je die veertig uur te letterlijk neemt, creëer je

een machinecultuur. Misschien werkt een leerkracht het

ene jaar, met een complexe klas, 43 uur per week en het

andere jaar veel minder uren. De echte vraag is hoe je een

leerkracht goed faciliteert voor z’n taak.”

Inzet buurt Bij het werken aan burgerschap vindt

de school partners in de werkgroep Wenswijk: een werk-

groep van ouderen uit de buurt, het cultuurplatform, de

gemeente, kinderopvang en school. Onder regie van een

door de gemeente betaalde projectleider is er elke maand

een activiteit met ouderen, schoolkinderen en kinderen

van 0 tot 4 jaar. Ouderen maken bijvoorbeeld eenvoudige,

scheikundige proefjes voor kinderen en groep 6 interviewt

ouderen over de Tweede Wereldoorlog, of ouderen ont-

bijten op school met de kinderen en lezen hen voor. “We

vinden het belangrijk dat kinderen een relatie hebben met

andere wijkbewoners, dat zorgt voor respect”, zegt Van der

Ent. “Leerlingen kennen de wijk en voelen zich veilig op

straat.” Op de planning staan activiteiten met verstandelijk

beperkten. “En onze school staat open voor vluchtelingen-

kinderen. Dat hebben we tijdig besproken met de ouders

en die staan hier ook helemaal achter.”

Valkuil En zo ontstaat er een opmerkelijke situatie: een

school die zindert van de activiteiten, terwijl de leerkrach-

ten zich concentreren op het lesgeven. Hoe zorgt je ervoor

dat die activiteiten niet alle kanten uitschieten? Door daar

telkens één leerkracht bij te betrekken, zegt de directeur.

Zo heeft één leerkracht van de onderwijskundige werk-

groep Burgerschap als (enige) niet-onderwijstaak de betrok-

kenheid bij de Wenswijk: zij waakt ervoor dat de activitei-

ten in lijn zijn met het beleid van de school.

Een ander mogelijke valkuil is gemakzucht. Als je alleen

maar les hoeft te geven kun je daar iets heel moois van

maken, maar je zou ook kunnen verslappen. Door mid-

del van collegiale klassenconsultaties en klassenbezoeken

houdt de directie vinger aan de pols. Met de inzet zit het

wel goed, zegt leerkracht Fanny van Uden: “Wij maken het

onderwijs samen en zorgen er als team voor dat de school

loopt. Daardoor voel je je verantwoordelijker.” _

Tijdens het AVS-congres op 18 maart 2016 gaat de workshop ‘Grip op werkdruk’ (nr. 32) in op een stappenplan

om werkdruk in kaart te brengen en aan te pakken. Het Arbeidsmarktplatform PO voert in samenwerking met TNO

pilots uit op scholen om dit stappenplan specifiek te maken en werkdruk te verminderen.

www.avs.nl/congres2016

De klassen zijn in clusters gegroepeerd rond leerpleinen.

‘a l s  j e  e e n  g o e d  v e r h a a l  h e b t
e n e e n  d u i d e l i j k  d o e l ,  z i t  e r
a a n  a l l e  k a n t e n  r e k ’
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‘Een stapje dichter

pil ot  r eg el l u w e  s c h o l en  va n  s ta r t

Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun

teugels wat meer laten vieren. Zij doen

mee aan de pilot Regelluwe scholen die op

1 januari is gestart. “Verwacht niet dat we

een revolutie teweegbrengen.”

tekst daniëlla van ’t erve

Het experiment Regelluwe scholen geeft 44 basis- en mid-

delbare scholen de ruimte om te innoveren. Ze mogen van

veel regels afwijken, zoals het totaal aantal lesuren of de

lengte van de opleiding, als dit de kwaliteit en doelmatig-

heid van het onderwijs ten goede komt. “We zien het als

een ontdekkingstocht”, vertelt Berry Hakkeling. Hij is direc-

teur van Kindcentrum de Ark in Vlaardingen, dat onderwijs

en opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. “Als een van

de voorlopers van een integrale aanpak zijn we constant

bezig te ontdekken wat het beste werkt. De verschillende

regelgeving in de sectoren opvang en onderwijs vormt

sowieso al een uitdaging en het is fijn dat we de ruimte krij-

gen om af te wijken als we ergens tegenaan lopen.”

Om te beginnen wil Hakkeling een schoolplan schrijven

voor één jaar in plaats van vier. “Omdat je het vervolgens

elk jaar kunt bijsturen, blijft je plan actueel.” Verder wil de

Ark kinderen die dat nodig hebben samen met hun ouders

specifieke begeleiding geven. Omdat dit onder schooltijd

thema _ de ontregelde school

Op het Corlaer College, dat meedoet aan de pilot
Regelluwe scholen, werken leerlingen werken
met chromebooks in ‘the cloud’.
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‘Een stapje dichter
>

pil ot  r eg el l u w e  s c h o l en  va n  s ta r t verbeteren de wereld tijdens onderzoeksprojecten en de

onderbouw werkt aan vakoverstijgende thema’s. Regels

werken volgens Smit in drie gevallen zeker nog belemme-

rend. Leerlingen die het Cambridge-examen afleggen, zou-

den vrijstelling moeten krijgen voor het reguliere examen

Engels. Verder zouden leerlingen die bepaalde vakken

niet hebben gehaald, hiervoor alsnog op het Corlaer Col-

lege certificaten moeten kunnen halen. Normaal gespro-

ken kan dat alleen via het vavo (voortgezet algemeen

volwassenen onderwijs). Smit: “De binding met onze

school is groot, vavo-leerlingen komen vaak nog terug

voor hun diploma-uitreiking. Het lijkt ons goed als ze hun

vakken mogen halen in hun oude vertrouwde omgeving.

Nu hebben ze die keuze niet.”

Maatwerkdiploma Dat het maatwerkdiploma

onlangs is afgeblazen door de Onderwijsraad en – in

navolging daarvan – staatssecretaris Dekker, betreurt

Arend Smit, al verwacht hij dat het er uiteindelijk wel zal

komen. “Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar

de waarde van een diploma, maar ik vind het positief als

bij de toekomst’

valt, zullen de kinderen een aantal lessen missen, en dat

mag niet zomaar. Hakkeling: “We denken hiervoor akkoord

te krijgen, omdat we verwachten dat de opvoedkundige

begeleiding de leervoorwaarden van kinderen vergroot,

waardoor ze succesvoller het onderwijs kunnen vervolgen.”

Logische stap Hakkeling ziet het loslaten van regels

als een logische stap naar de toekomst zoals Platform

Onderwijs2032 die schetst, waarin vakken veel meer in

samenhang zullen worden aangeboden. “Het mooie is

dat we nu ervaren dat er veel minder regels zijn dan we

denken”, vertelt Hakkeling. “Zo staat het aantal uur en de

inhoud per vak niet vast. Een school moet voldoen aan de

kerndoelen, maar is vrij in de manier waarop ze dat doet.”

Er is al veel mogelijk, erkent ook Arend Smit, rector op het

Corlaer College voor vmbo, havo en atheneum in Nijkerk.

De school heeft onderwijsinnovatie hoog in het vaandel

staan. Op een schoolleiderstop begin november sprak pre-

mier Mark Rutte nog lovend over deze ‘excellente school

die leerlingen in alles voorbereidt op de kennissamenle-

ving’. Leerlingen werken met chromebooks in the cloud, ze

De Anna van Burenschool wil de onderwijstijd aanpassen, zodat leerlingen
vijf dagen extra vrij krijgen. “Die tijd gaan wij gebruiken om het plan vorm
te geven dat leerlingen beter voorbereidt op de toekomst.”

k ader prim air januari 2016 17
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leerlingen vakken op een ander niveau kunnen behalen.

Dat doet meer recht aan wat ze kunnen, en waar mogelijk

doen we dat nu al. We zien dat alle leerlingen het beste uit

zichzelf willen halen als het onderwijs ze maar genoeg uit-

daging of verdieping biedt.”

Zijn derde verzoek tot afwijking van de regels gaat over

uitstel van de profielkeuze voor vwo-leerlingen die een

versneld traject volgen. Eigenlijk zouden ze al in de derde

klas moeten kiezen, op het Corlaer mag dat waarschijnlijk

een klas hoger. “Het zijn kleine stappen”, erkent Smit.

“Verwacht niet dat we nu een revolutie teweeg gaan bren-

gen, al zou dat wel een mooie ontwikkeling zijn geweest. Ik

ben namelijk een groot voorstander van het integreren van

vakken, net zoals dat door Onderwijs2032 wordt geschetst.

Maar dat is een brug te ver, omdat daarvoor ook het hele

examensysteem op de schop moet. Maar goed, met kleine

stappen komen we er ook wel.”

Zelf kennis opdoen Ook Linda Tukkers, schoolleider

van de Anna van Burenschool in Enschede, grijpt de pilot

aan om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst.

Ze wil afwijken van het curriculum om ruimte te creëren

voor onderzoekend en ontwerpend leren. Die verandering

is nodig nu leerlingen steeds meer mogelijkheden krijgen

om zelf kennis op te doen. In plaats van kennisoverdracht

zal het accent voor de leraar vooral komen te liggen op het

aanleren van vaardigheden bij leerlingen om die kennis

zelf op te doen. “Het kost veel tijd om dit goed in te kunnen

voeren”, legt Tukkers uit. “Daarom hebben we bovendien

m i n d e r  r e g e l s ,  m e e r  g e l u k

Op basisschool de Piramide in Vught

draait in samenwerking met Hogeschool

de Kempel al ruim een jaar de pilot

‘Regelarm en Leerrijk: gelukkig leren’. Een

dergelijk project in de zorg inspireerde

pabo-docent Nikky Wessels om ook

zoiets op te zetten voor het onderwijs.

In plaats van regels en procedures ligt

de focus op het geluk van de leraren en

leerlingen. “Vorig jaar gaven ouders,

leerlingen en leerkrachten antwoord op

de vraag waar een leerling gelukkig van

wordt”, vertelt schoolleider Louise Strijk.

“Die antwoorden kwamen overeen: elke

leerling wil gezien en gehoord worden,

voldoende uitdaging krijgen, zelf kunnen

kiezen en een goede leerkracht voor de

klas hebben.”

De bevindingen vertaalde Wessels in

zes gelukspijlers die vanaf nu bepalend

zijn voor de inrichting van het onderwijs.

“Vanuit onze visie bekijken we steeds

welke regels en procedures belemmerend

werken”, legt Strijk uit. In tegenstelling tot

het experiment Regelluwe scholen, waar

scholen toestemming krijgen om van regels

af te wijken, gaat de Piramide op zoek

naar de ruimte binnen bestaande kaders.

“In het schrijven van groepsplannen gaat

bijvoorbeeld veel tijd zitten, de vraag is

of dat nodig is. Taakbeleid is een ander

bijvoorbeeld. We willen de werkdruk

verlichten door kritischer te kijken naar wie

wat doet. Daarbij stellen we de vraag of de

leerkracht een taak moet blijven doen, of

dat het anders georganiseerd kan worden.

Een leraar die gelukkig is, heeft immers

een positief effect op de leerlingen.”

De school start dit jaar eerst met een

andere aanpak voor woordenschat en

spelling. Strijk: “Een nieuwe methode hoeft

niet meteen dé oplossing te zijn. We kijken

wat goed gaat en hoeveel autonomie de

huidige methode biedt om het onderwijs

te geven dat bij onze visie past. Zo hopen

we alle onderwerpen te benaderen: grote

wensen in kleine stapjes.”

Op de Piramide in Vught ligt de focus op het geluk van leraren en leerlingen, in plaats van op regels en procedures.

‘ w e  w i l l e n  e e n  s c h o o l p l a n
s c h r i j v e n  vo o r  é é n  j a a r  i n
p l a at s  v a n  v i e r.  o m d at  j e  h e t
e l k  j a a r  k u n t  b i j s t u r e n ,  b l i j f t
h e t  a c t u e e l ’
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gevraagd of we de onderwijstijd mogen aanpassen, zodat

leerlingen volgend jaar vijf dagen extra vrij krijgen. Die tijd

gaan wij gebruiken om het plan vorm te geven.”

Verder wil ze graag het schoolplan terugbrengen tot de

essentie en het aantal instroommomenten voor kleuters

beperken tot maximaal zes. Tukkers: “Nu stromen kin-

deren in op het moment dat ze vier worden. Door die

momenten te bundelen en kinderen in groepjes in de klas

te laten beginnen, kunnen leerkrachten ze veel gerichter

en effectiever aandacht geven.”

Een vijfde verzoek werd op voorhand al afgeblazen: het

spelonderdeel van de gymles mag niet door leerkrachten

zonder bevoegdheid voor gym worden gegeven. “Daardoor

zou het maken van het gymrooster veel makkelijker wor-

den, maar helaas”, zegt Tukkers. “Het signaal is hierdoor

wel opgepikt door OCW, dus misschien heeft het op een

andere manier alsnog effect.”

Nek uitsteken Over de opzet van de zesjarige pilot

zijn alle drie de schoolleiders positief. Aan elke school

is een onderzoeker gekoppeld, die hen begeleidt bij het

opstellen van innovatieplannen. De scholen werken waar

mogelijk samen en wisselen hun ervaringen uit. Dat

alleen scholen die twee jaar op rij het predicaat ‘Excellent’

hebben gekregen mogen meedoen aan het experiment,

begrijpen de schoolleiders wel vanuit het perspectief

van de overheid. Doordat de onderwijskwaliteit van deze

scholen boven alle twijfel is verheven, loopt het ministerie

het minste risico. Linda Tukkers ziet het daarbij ook als

een beloning. “Hierdoor blijft het predicaat niet alleen

bij een bordje aan de gevel, maar staat er echt iets tegen-

over.” Arend Smit: “Deelnemende scholen willen hun nek

uitsteken en durven te experimenteren. Sommige dingen

zullen niet lukken, andere wel. Het belangrijkste is dat alle
scholen, ook de niet excellente, daar uiteindelijk weer van

kunnen profiteren.” _

m e e r  w e t e n ?
www.regelluwescholen.nl

thema _ de ontregelde school

‘ h e t  b e l a n g r i j k s t e  i s  d at a l l e
s c h o l e n  u i t e i n d e l i j k  k u n n e n
p r o f i t e r e n  v a n  d e  p i lot ’
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

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

Op het programma onder andere:

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

stappen mee om op een weerstandloze

manier vragend te veranderen en koers te

bepalen. Over het loskomen van gewoontes

om in beweging te komen

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

3. Leiderschap ontdekken 3. Hands-on sessies

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

Uitgebreide informatiemarkt
Met de nieuwste producten en diensten op onderwijsgebied

Overheerlijke Drinks&Bites met muziek

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

Het AVS-congres 2016 geldt als bron voor informeel

leren bij alle zeven professionaliseringsthema’s van

het Schoolleidersregister PO. De inhoud van de work-

shops en sessies sluit hierbij gedeeltelijk aan.

Word AVS-lid en ontvang 50% korting
op uw contributie
Wie uiterlijk 8 februari 2016 lid wordt van de AVS, ontvangt

de rest van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus 2016)

50 procent korting op de contributie.* Deze actie geldt voor

het regulier en het vo-lidmaatschap. Bovendien bespaart

u als AVS-lid ruim 50 procent op de toegangsprijs van het

congres. Dubbel korting dus! Zie www.avs.nl/lidworden

*Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.

U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2017.

vroegboekkorting
tot 9 februari!
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Dalton Sterrenschool De Vliegenier hanteert

flexibele onderwijstijden. Ouders bepalen zelf de vakanties en vrije dagen

van hun kind. tekst vanja de groot

Dalton Sterrenschool De Vliegenier nam in

2012 zijn intrek in een nieuw multifunctio-

neel centrum in de jonge Apeldoornse wijk

Zuidbroek. Samen met drie andere scholen,

zorgverleners, gymzalen, een zwembad,

winkels, appartementen, een restaurant en

de kinderopvangorganisatie. “Omdat er op

verschillende momenten verschillende

kinderen in het gebouw aanwezig zijn,

konden we er bijna niet omheen om daar-

op in te spelen met flexibele onderwijs-

tijden. We wilden geen ‘onderwijsmuseum’

beginnen”, zegt directeur Tom van den

Bosch. “Het past bij deze tijd om rekening te

houden met ouders die beiden werken. Ook

lenen de principes van het daltononderwijs-

op-maat zich goed voor gepersonaliseerd

leren en zag het schoolbestuur graag een

vernieuwend concept.” De keuze voor het

Sterrenschoolconcept, waarvan werken met

flexibele onderwijstijden een van de ken-

merken is, was dan ook snel gemaakt.

De Vliegenier is het hele jaar open – afgezien

van twee weken kerstvakantie – en werkt

met een continuroos-

ter. Ouders kunnen

aansluiten bij de

standaardvakanties

in de regio of kiezen

voor het flexpak-

ket: in overleg met

de school een eigen

vakantie-indeling

maken die past bij het

gezin. Door het conti-

nurooster krijgen de

kinderen meer les dan

wettelijk noodzakelijk

en ontstaat ruimte

voor studiedagen

(verplicht verlof ) én compensatiedagen.

“Die laatste kunnen ouders gebruiken om

eens onverwacht een dagje weg te gaan met

(een van) hun kinderen. Bijvoorbeeld op de

eerste mooie lentedag.” Continuïteit in het

ontwikkelingsproces van het kind is voor ons

de belangrijkste leidraad, schetst Van den

Bosch de spelregels. “Het verlof moet op

een redelijke manier gespreid worden over

het schooljaar, zodat er een goede balans

ontstaat tussen onderwijs en vrije tijd.”

Ongeveer de helft van de ouders maakt

gebruik van het flexpakket. “Kinderen

weten niet beter dan dat hun groepsgenoot-

jes soms even weg zijn. Ook leraren kunnen

– binnen grenzen – buiten het seizoen op

vakantie.” Omdat De Vliegenier werkt in

niveaugroepen met individuele leerlijnen,

ontstaan er door onregelmatige afwezig-

heid geen onderwijshiaten. “Voorwaarde

is dat je je onderwijs anders organiseert.

Het gebruik van iPads en e-learning helpt

daarbij. En uiteraard daltonprincipes als

zelfstandig werken, samenwerkend leren

en verantwoordelijkheid nemen voor je

eigen leerproces.” Het implementeren van

flexibele onderwijstijd vergt een goede

voorbereiding, die tijd kost. Van den Bosch:

“Ik noem een andere visie op leren, een

aangepast functiebouwwerk, flexibele

medewerkers en een andere opvatting over

de rol van onderwijspersoneel. Je moet het

willen en kunnen.” Personeelsleden van

het eerste uur kregen bij de overgang naar

het Sterrenschoolconcept dan ook een

‘Ja-ik-wil-moment’ voorgelegd. “Nieuwe

teamleden weten waarop ze solliciteren.”

Zonder steun van zijn schoolbestuur zou

de schoolleider de formatie voor vijftig

weken onderwijs per jaar niet rond krij-

gen. “Het twee keer per jaar registreren,

goedkeuren en vaststellen van de flexpak-

ketten is veel werk, vooral in het begin.

Evenals het regelen van de personeelsbezet-

ting tijdens de reguliere schoolvakanties

en het bijhouden van verlof(kaarten) van

het team.” De Vliegenier heeft een admi-

nistratief medewerker/conciërge in dienst,

die ook de vragen van ouders hierover

beantwoord.

De officiële pilot met flexibele onderwijs-

tijden is inmiddels afgelopen, maar Van

den Bosch hoopt op groen licht voor alle

scholen. “Het vereist wel een aangepast

voorzieningenplaatje vanuit de politiek,

zowel financieel als formatief. Hier past

geen jaren vijftig kruideniersmentaliteit

bij.” De verschillen tussen de sectoren

onderwijs en kinderopvang maken het ook

niet makkelijker. “Je moet één team kunnen

vormen met de opvangorganisatie. Met com-

bifunctionarissen die daadwerkelijk zorgen

voor één pedagogisch klimaat.” De Tweede

Kamer nam in december 2015 een motie aan

om binnen een half jaar met concrete voor-

stellen te komen om vanuit één organisatie

opvang en onderwijs te bieden. _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’

‘we zijn geen
onderwijsmuseum’

Kinderen van basisgroep 2 (leerjaar 4) wensen iedereen een mooi
2016. De kerstvakantie is de enige periode dat Dalton Sterrenschool
De Vliegenier dicht is.

21k ader prim air januari 2016
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Bezoek onderstaande partijen op KindVak 2016 Bezoek onderstaande partijen op KindVak 2016

BRUTO FORMAAT

[netto formaat + 2 mm afloop rondom.

minimum 2 mm binnen het netto formaat]....als kinderen je vak zijn!

Je collega’s ontmoeten in een professioneel
gastvrije sfeer, je kennis en nieuwsgierig-
heid over je vak prikkelen en een uitgebreid
aanbod ontvangen van eersteklas producten
en diensten op het gebied van pedagogiek, ICT,
facility, voeding en beweging, lesmateriaal en
nog véél meer. KindVak 2016 is hét complete
vak- en kennisevent voor professionals uit
het primair onderwijs, de kinderopvang en de
jeugdzorg.

Vakevent KindVak 2016
verwelkomt je in een vernieuwde
branche! 28, 29 en 30 januari in
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

KindVak is met twintig jaar beurservaring een oude rot
in het vak. Eerst was het event alleen voor de kinder-
opvang, nu is KindVak gespecialiseerd in kinderopvang,
jeugdzorg én primair onderwijs. Ons aangenaam
leerzame workshopprogramma biedt een compleet
kennispakket voor kind-professionals. Ervaren sprekers
tackelen actuele thema’s, zoals het ontwikkelen van - en
samenwerken in een IKC. Nieuwkomer is het gloednieu-
we Landelijke Expertisepunt Kindcentra, dat uitgebreid
ingaat op alles wat een IKC omvat. Hiernaast is er alle

aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind
tijdens debatten en thema-cafés, met sprekers van o.a.
AVS, Sardes, de KPC Groep en de CED-Groep. Kortom:
alle kennis om als ambitieuze onderwijsprofessional bij
te blijven in jouw vak!

Kom naar Den Bosch met het netwerk waarmee je
vergadert of waarmee je juist in de toekomst om de
tafel wilt. Samen hoor en beleef je meer op KindVak!
28, 29 en 30 januari in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

De grenzen tussen het primair onderwijs, de kin-
deropvang en de jeugdzorg vervagen steeds meer
als gevolg van de transitie binnen het sociale
domein. Dat heeft grote gevolgen voor jou als pro-
fessional. De IKC-ontwikkelingen kenmerken zich
door een integrale, scherpe positionering binnen
dit domein. Het centrale motto hierbij lijkt: ‘delen
is het nieuwe hebben!’. Professionals werkzaam
met kinderen hebben elkaar nodig om klaar te zijn
voor de 21ste eeuwse ontwikkelingen. Daar hoort
natuurlijk een bezoek aan KindVak 2016 bij.

Het IKC is de scHool
van de toekomst!
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Wilt u weten hoe u uw organisatie kunt omvormen tot
een IKC dat uitgaat van de ontwikkeling van het kind?
Kom op de KindVak naar de stand van het Landelijk
Expertisepunt Kindcentra en ontvang een gratis scan.
www.expertisepuntkindcentra.nl

Geef kleur aan uw
schoolplein met LOOP!

Met de verschillende elementen uit de LOOP-familie
geeft u uw schoolplein een boost! De meubels zijn
verkrijgbaar in diverse vormen en kleuren en geschikt voor
zowel tijdelijke als permanente plaatsing.

Meer weten over de LOOP-familie? Check www.tjinco.nl
of bezoek stand 319 op de Kindvak van 28 t/m 30 januari in Den Bosch

Tjinco bv   |   T: +31(0)70-361 59 35  |  E: info@tjinco.nl

En	kom	kennis	maken	met

Mekano Puur
de	nieuwe	lijn	van	ons	of	contacteer	ons
info@mekano.be	|	tel	040/212.68.70

Mekano Play
Kom	ons	bezoeken	op	stand	222	Kindvak

‘s	Hertogenbosch

Gratis workshop ‘Omgaan met opvallend
gedrag. Een stappenplan dat werkt’, tijdens
de KindVak 2016 vrijdag 29 januari om
15.15 uur in de Roadshow Truck.
Of bezoek ons in stand KV8.

www.kabouterhuis.nl

Voor professionals uit kinderopvang
en onderbouw basisonderwijs, die
opvallend gedrag bij jonge kinderen
willen leren signaleren

Maak kennis met de
Jonge Kind Academie

stand 702

D
E

D R O O M V O

G
EL

www.droomvogel.nl/training

Speltrainingen en workshops speciaal voor de VVE, gericht
op het verrijken en begeleiden van het doen alsof spel.

Kennismaken? Bezoek standnummer kv 6

Maak het vrije spel fantasievoller
en gevarieerder!

DROOMVOGEL ADVERTENTIE.indd  1 05-01-16   11:56

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   2-3 05-01-16   14:39
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Bezoek onderstaande partijen op KindVak 2016 Bezoek onderstaande partijen op KindVak 2016

BRUTO FORMAAT

[netto formaat + 2 mm afloop rondom.

minimum 2 mm binnen het netto formaat]....als kinderen je vak zijn!

Je collega’s ontmoeten in een professioneel
gastvrije sfeer, je kennis en nieuwsgierig-
heid over je vak prikkelen en een uitgebreid
aanbod ontvangen van eersteklas producten
en diensten op het gebied van pedagogiek, ICT,
facility, voeding en beweging, lesmateriaal en
nog véél meer. KindVak 2016 is hét complete
vak- en kennisevent voor professionals uit
het primair onderwijs, de kinderopvang en de
jeugdzorg.

Vakevent KindVak 2016
verwelkomt je in een vernieuwde
branche! 28, 29 en 30 januari in
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

KindVak is met twintig jaar beurservaring een oude rot
in het vak. Eerst was het event alleen voor de kinder-
opvang, nu is KindVak gespecialiseerd in kinderopvang,
jeugdzorg én primair onderwijs. Ons aangenaam
leerzame workshopprogramma biedt een compleet
kennispakket voor kind-professionals. Ervaren sprekers
tackelen actuele thema’s, zoals het ontwikkelen van - en
samenwerken in een IKC. Nieuwkomer is het gloednieu-
we Landelijke Expertisepunt Kindcentra, dat uitgebreid
ingaat op alles wat een IKC omvat. Hiernaast is er alle

aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind
tijdens debatten en thema-cafés, met sprekers van o.a.
AVS, Sardes, de KPC Groep en de CED-Groep. Kortom:
alle kennis om als ambitieuze onderwijsprofessional bij
te blijven in jouw vak!

Kom naar Den Bosch met het netwerk waarmee je
vergadert of waarmee je juist in de toekomst om de
tafel wilt. Samen hoor en beleef je meer op KindVak!
28, 29 en 30 januari in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

De grenzen tussen het primair onderwijs, de kin-
deropvang en de jeugdzorg vervagen steeds meer
als gevolg van de transitie binnen het sociale
domein. Dat heeft grote gevolgen voor jou als pro-
fessional. De IKC-ontwikkelingen kenmerken zich
door een integrale, scherpe positionering binnen
dit domein. Het centrale motto hierbij lijkt: ‘delen
is het nieuwe hebben!’. Professionals werkzaam
met kinderen hebben elkaar nodig om klaar te zijn
voor de 21ste eeuwse ontwikkelingen. Daar hoort
natuurlijk een bezoek aan KindVak 2016 bij.

Het IKC is de scHool
van de toekomst!
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Wilt u weten hoe u uw organisatie kunt omvormen tot
een IKC dat uitgaat van de ontwikkeling van het kind?
Kom op de KindVak naar de stand van het Landelijk
Expertisepunt Kindcentra en ontvang een gratis scan.
www.expertisepuntkindcentra.nl

Geef kleur aan uw
schoolplein met LOOP!

Met de verschillende elementen uit de LOOP-familie
geeft u uw schoolplein een boost! De meubels zijn
verkrijgbaar in diverse vormen en kleuren en geschikt voor
zowel tijdelijke als permanente plaatsing.

Meer weten over de LOOP-familie? Check www.tjinco.nl
of bezoek stand 319 op de Kindvak van 28 t/m 30 januari in Den Bosch

Tjinco bv   |   T: +31(0)70-361 59 35  |  E: info@tjinco.nl

En	kom	kennis	maken	met

Mekano Puur
de	nieuwe	lijn	van	ons	of	contacteer	ons
info@mekano.be	|	tel	040/212.68.70

Mekano Play
Kom	ons	bezoeken	op	stand	222	Kindvak

‘s	Hertogenbosch

Gratis workshop ‘Omgaan met opvallend
gedrag. Een stappenplan dat werkt’, tijdens
de KindVak 2016 vrijdag 29 januari om
15.15 uur in de Roadshow Truck.
Of bezoek ons in stand KV8.

www.kabouterhuis.nl

Voor professionals uit kinderopvang
en onderbouw basisonderwijs, die
opvallend gedrag bij jonge kinderen
willen leren signaleren

Maak kennis met de
Jonge Kind Academie

stand 702

D
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D R O O M V O
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www.droomvogel.nl/training

Speltrainingen en workshops speciaal voor de VVE, gericht
op het verrijken en begeleiden van het doen alsof spel.

Kennismaken? Bezoek standnummer kv 6

Maak het vrije spel fantasievoller
en gevarieerder!

DROOMVOGEL ADVERTENTIE.indd  1 05-01-16   11:56

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   2-3 05-01-16   14:39

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

23k ader prim air januari 2016

928430-02_023_11-Jan-16_14:34:03_walter



achtergrond

m a at w er k a f spr a k en v l u c h t el in g en o n d er w i j s

In Nijmegen krijgen honderden kinderen van vluchtelingen sinds 11 januari 2016 onderwijs.

Met 15 bussen worden zij dagelijks van asielzoekerscentrum Heumensoord naar een schoolgebouw

gebracht. Schoolbestuurder Toine Janssen van Conexus: “We wilden niet dat er in de winter door

verveling spanningen ontstaan. Mede dankzij afspraken met het ministerie en de inzet van talloze

mensen konden de lessen na amper twee maanden al starten.”

tekst bouwstenen voor sociaal

‘Je hebt geen tijd te verliezen’

Vluchtelingen maken een
wandeling nabij opvanglocatie
Heumensoord in Nijmegen.
Foto: Flip Franssen/
Hollandse Hoogte
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m a at w er k a f spr a k en v l u c h t el in g en o n d er w i j s

‘Je hebt geen tijd te verliezen’

basisschool in Nijmegen geconcentreerd zijn. Na een jaar

kunnen deze kinderen met succes een basisschool in de

eigen wijk bezoeken.

Onmogelijke opgave
Het leek bijna een onmogelijke opgave om dit basisonder-

wijs in enkele maanden op te schalen met 300 leerlingen.

Toch is dat gelukt. Op 11 januari zijn de lessen van start

gegaan. Het belangrijkste was het vinden van huisvesting.

“De meeste gemeenten hebben te maken met 10 tot 20 kin-

deren, waaraan ze onderwijs moeten bieden. Meestal heb-

ben die wel ergens een schoolgebouw, waar door de krimp

enkele lokalen leeg staan. Wij moeten 600 kinderen huis-

vesten. Dat is van een heel andere orde, ook qua personeel.

Dat kun je niet zomaar uit je organisatie trekken.”

De huisvesting in Nijmegen moest voldoen aan een aantal

eisen. Het moet groot genoeg zijn voor 20 tot 25 groepen

basisonderwijs en 12 groepen voortgezet onderwijs. Op die

plek kan ook de expertise en zorgondersteuning worden

ondergebracht. Concentratie op één plek wordt door de

kinderen ervaren als een veilige omgeving, omdat broertjes

en zusjes dan niet worden verspreid over de stad. “Kinde-

ren moeten eerst afkicken van traumatische ervaringen.

Ze moeten tot rust komen in een stabiele omgeving, het

gevoel van veiligheid en vertrouwen herwinnen en terugke-

ren naar normale omgangsvormen”, zegt Janssen. “Daarom

duurt het vaak een aantal weken voordat ze door kunnen

stromen naar het reguliere AZC-onderwijs.”

Al voordat er geschikte huisvesting gevonden was, startte

Conexus in samenspraak met de andere schoolbesturen

met het werven van personeel en het uitzetten van lijnen

om methoden en meubilair te bestellen, in heel grote aan-

tallen. Janssen: “We zijn daar meteen mee gestart, zodat

ons dat geen tijd meer zou kosten zodra er een ‘go’ werd

gegeven.” Met succes, want op 11 januari 2016 was het

onderwijsteam compleet, geschoold en goed voorbereid op

de situatie. Desondanks moest er toch nog flink worden

geïmproviseerd om de normale schoolinrichting zoals het

meubilair, de laptops, digiborden (voor taalonderwijs) en

het lesmateriaal op tijd ter beschikking te hebben. “Nog

tot in de kerstvakantie is het gebouw verbouwd, is de ict-

infrastructuur operationeel gemaakt, zijn brandalarmen

gecontroleerd en de inrichting en onderwijsleermidde-

len versneld geleverd. Het is echt waanzinnig mooi om

te zien dat iedereen die ik heb moeten benaderen alles

op alles heeft gezet om dat mogelijk te maken”, zegt de

schoolbestuurder.

De tijdelijke opvang Heumensoord bij Nijmegen biedt

onderdak aan 3.000 vluchtelingen. Daaronder bevinden

zich op dit moment tussen de 500 en 600 leerplichtige kin-

deren, waaronder 296 in de basisschoolleeftijd. De school-

besturen zijn hierover in de laatste week van oktober 2015

door de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asiel-

zoekers (COA) geïnformeerd. “Je weet natuurlijk wel dat

die vraag een keer gaat komen. Maar je hebt geen idee van

aantallen, en over hoe een en ander in zijn werk gaat. We

wisten alleen dat we geen tijd te verliezen hadden”, aldus

CvB-lid Toine Janssen van Conexus.

Conexus, met 30 scholen het grootste schoolbestuur voor

basisonderwijs in Nijmegen, heeft al 15 jaar ervaring met

grootschalig onderwijs aan nieuwkomers, waaronder

ook bewoners van het reguliere AZC in Nijmegen. Jaar-

lijks wordt aan 60 tot 75 kinderen Nederlands als tweede

taal onderwezen in voltijdse schakelklassen, die op één
‘d e  m e e s t e  g e m e e n t e n  h e b b e n
t e m a k e n m e t 1 0 tot 2 0 k i n d e r e n .
w i j  m o e t e n 6 0 0  k i n d e r e n
h u i s v e s t e n ’
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Eenvoudig en snel
www.boekenopschool.nlT  (079) 3440 345  E  info@nbdbiblion.nl  I  www.boekenopschool.nl

Gratis advies voor uw
bibliotheek op school
Op www.boekenopschool.nl vindt u meer dan 15.000
geschikte titels voor allerlei leesniveaus, samengesteld
door een team van onderwijsspecialisten. Binnen dit
aanbod stelt u zeer eenvoudig uw collectie samen op
basis van de behoefte van u leerlingen. Met een gratis
account heeft u ook toegang tot advieslijsten.

P  Boeken voor primair- en speciaal onderwijs
P  Kwaliteit van een bibliotheekboek
P  Gehele aanbod de Bibliotheek op school (dBos)

beschikbaar
P  Uitgebreid zoeken, o.a. op leesniveau
P  Gratis advieslijsten
P  Scherpe prijzen
P  Gratis verzending
P  Binnen één week geleverd.

Maak uw gratis account aan
op www.boekenopschool.nl

1215_ADV_BOS_KP.indd   1 16-12-15   15:41
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Doordecentralisatie en buitenonderhoud
De onderwijshuisvesting in Nijmegen is doorgedecentra-

liseerd. De schoolbesturen krijgen jaarlijks op basis van

leerlingenaantallen van de gemeente een uitkering en

zijn samen verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Het

gebouw waar het AZC-onderwijs gegeven wordt, valt buiten

die afspraak. Dat gebouw is een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid van het COA en de gemeente. Janssen: “Wij gaan

geen verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van

leerlingen die plots komen en plots weer weg zijn. Dat zijn

dingen die afhankelijk zijn van internationale ontwikkelin-

gen en geregeld worden door burgemeesters en de politiek.

Dat ligt buiten onze beïnvloedingssfeer, dus daar gaan wij

geen enkele cent van de doordecentralisatie in stoppen.”

De overheveling van het buitenonderhoud is evenmin van

toepassing op het tijdelijke schoolgebouw. Vanwege de tij-

delijkheid heeft Conexus geen financiële buffers kunnen

opbouwen, maar zou wel geconfronteerd worden met even-

tuele toekomstige hoge onderhoudslasten. “We hebben dan

op geen enkele manier return on investment. Daarom hebben

we met de gemeente afgesproken dat wij het klein-onder-

houd zelf doen en dat de gemeente het groot-onderhoud

voor zijn rekening neemt”, zegt Janssen.

Financieel maatwerk
De bekostigingsstructuur van het vluchtelingenonder-

wijs in Nederland is ingericht op de opvang van beperkte

aantallen kinderen onder meer stabiele omstandigheden.

Voor uitzonderlijke situaties, waarbij zoveel kinderen zo

snel moeten worden bediend met zo’n grote onzekerheids-

marge, is die structuur niet geschikt. Volgens een ruwe

schatting kost het Conexus op jaarbasis bijna 2 miljoen

euro aan personeelslasten om aan de 300 extra vluchtelin-

genkinderen basisonderwijs te geven. De financiering van

dit onderwijs is opgesplitst in 10 verschillende regelingen

(Ohba, reguliere en bijzondere bekostiging, groeiregelin-

gen, gewichtenregeling, kaderregeling COA, zorgregeling,

et cetera). Elke regeling werkt met andere criteria, teldata

en uitkeringstermijnen, en op sommige regelingen kan

alleen aanspraak worden gemaakt via de gemeente. Dat

legt enorm veel administratieve druk op de scholen en

maakt het ‘hartstikke lastig’ voor besturen om een slui-

tende businesscase te ontwikkelen.

achtergrond

b e ko s t i g i n g  h u i s v e s t i n g  e n  fa c i l i t e i t e n

Specifiek voor de bekostiging van huisves-

ting voor onderwijs aan kinderen van vluch-

telingen kunnen gemeenten gebruik maken

van de Ohba-regeling (Onderwijshuisves-

tingsbudgetten ten behoeve van basison-

derwijs aan kinderen), een onderdeel van de

Faciliteitenregeling van het COA. Deze minis-

teriële regeling verschaft een bijdrage in de

stichtingskosten voor onderwijshuisvesting.

Het gaat zowel om een bijdrage aan nieuw te

realiseren voorzieningen als om uitbreiding

van bestaande voorzieningen.

Naast de Ohba kent het COA een alge-

mene regeling voor het faciliteren van

onderwijs aan leerplichtige kinderen, het

Kader Onderwijsvoorziening en faciliteit

ten behoeve van kinderen. Hierin wordt de

vergoeding van schrijfmateriaal, schooltas,

gym- en zwemspullen (uitgekeerd aan de

ouders) en de vergoeding van kosten van

administratieve procedures en schoolver-

voer (uitgekeerd aan de scholen) geregeld.

Meer informatie over regelingen

rondom de opvang van vluchtelingen:

www.avs.nl/artikelen/bekostigingenmaatwerk

onderwijsasielzoekerskinderenEenvoudig en snel
www.boekenopschool.nlT  (079) 3440 345  E  info@nbdbiblion.nl  I  www.boekenopschool.nl

Gratis advies voor uw
bibliotheek op school
Op www.boekenopschool.nl vindt u meer dan 15.000
geschikte titels voor allerlei leesniveaus, samengesteld
door een team van onderwijsspecialisten. Binnen dit
aanbod stelt u zeer eenvoudig uw collectie samen op
basis van de behoefte van u leerlingen. Met een gratis
account heeft u ook toegang tot advieslijsten.

P  Boeken voor primair- en speciaal onderwijs
P  Kwaliteit van een bibliotheekboek
P  Gehele aanbod de Bibliotheek op school (dBos)

beschikbaar
P  Uitgebreid zoeken, o.a. op leesniveau
P  Gratis advieslijsten
P  Scherpe prijzen
P  Gratis verzending
P  Binnen één week geleverd.

Maak uw gratis account aan
op www.boekenopschool.nl

1215_ADV_BOS_KP.indd   1 16-12-15   15:41

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 05-01-16   14:50

Toine Janssen is

hierover in gesprek

gegaan met het

ministerie van

OCW. Het resul-

taat is dat er in

Nijmegen maat-

werkafspraken

zijn gemaakt. Het

schoolbestuur

ontvangt tot 1 juni

2016 bekostiging

op basis van 296

leerlingen. Als het

aantal leerlingen

in de tussentijd

stijgt, wordt er

aanvullend gefi-

nancierd. Als er leerlingen wegvallen, wordt er niet gekort.

Voor de periode na 1 juni zal opnieuw worden overlegd.

Deze simpele regeling maakt de administratieve druk op de

scholen minder groot.

Door de maatwerkbekostiging konden de scholen snel aan

de slag, maar voor de langere termijn is dit geen oplossing.

“Er is nu een oplossing voor de tijdelijkheid en de snelheid

waarmee we moeten opereren. Maar deze financiering

biedt geen ruimte om de flexibiliteit die we op termijn

nodig hebben voor personele inzet via uitzendbureaus op

te lossen. We zijn nu genoodzaakt om met tijdelijke aan-

stellingen te werken. Dat is 25 tot 30 procent goedkoper,

maar daardoor zullen we straks onherroepelijk tegen de

CAO PO en de Wet Werk en Zekerheid aanlopen.” Janssen

overlegt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid over de mogelijkheid om voor deze situatie een

uitzondering te maken.

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform

van en voor bestuurders, managers en professionals in

maatschappelijk vastgoed. Binnen het platform bestaat een

netwerk onderwijshuisvesting. www.bouwstenen.nl

Schoolbestuurder Toine Janssen: “Het is
waanzinnig mooi om te zien dat iedereen
die ik heb moeten benaderen alles op alles
heeft gezet om dit mogelijk te maken.”
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een  e i g enzinni g  l e i d er  o rg a ni s eer t  k r i t i s c h e  t eg en spr a a k

In een visiegedreven schoolorganisatie is verandering de norm. Om hieraan leiding te geven

is eigenzinnig leiderschap nodig: iemand die niet bang is om voorop te lopen en het team

de ruimte durft te geven om te experimenteren. tekst susan de boer

‘Door chaos ontstaan de mooiste inzichten’

interview
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Wel kan iedere leraar hier op zijn eigen manier invulling

aan geven. “Een aspect van de professionele cultuur is dat

je wel gelijkwaardig, maar niet gelijk bent. Als mens wel,

maar niet als professional. De een heeft nu eenmaal andere

expertise dan de ander, en ook andere voorkeuren. Maar

iedereen is wel eigenaar van het doel, van het bereiken van

hetzelfde, gemeenschappelijke resultaat.”

Reflecteren op regels Een belangrijk kenmerk

van professionaliteit is reflectie. Zowel tijdens als na het

proces beoordeelt een professional het eigen handelen.

Stevens: “De professional heeft iedere dag te maken met >

een  e i g enzinni g  l e i d er  o rg a ni s eer t  k r i t i s c h e  t eg en spr a a k

‘Door chaos ontstaan de mooiste inzichten’

“Een eigenzinnig leider heeft een visie op het werk dat

gedaan moet worden. Een visiegedreven organisatie is

niet statisch, de situatie verandert immers voortdurend.

Voor een visiegedreven leider is daarom de verandering

het uitgangspunt”, zegt Ron Stevens. Stevens is senior

adviseur bij Edux Onderwijspartners en coacht besturen,

directies en managementteams bij samenwerkingstrajec-

ten en verandervraagstukken. “Lef is voor een leider een

belangrijke eigenschap. Je moet niet bang zijn. Je moet de

onzekerheid op de korte termijn durven omarmen, ten

gunste van schoolontwikkeling op lange termijn. Ik ver-

gelijk een verandering met de metamorfose van rups tot

vlinder. De tussenfase is de pop. In die fase rangschikken

de samenstellende delen zich opnieuw. Dat is de periode

van verandering.”

het team een visie construeert en het team ook de ruimte

geeft om zelf te experimenteren. “Een visie komt vaak

routinematig tot stand. Maar de visie moet het resultaat

zijn van een gezamenlijk proces. Als je als leider vooraf

het verhaal voor ogen hebt, dan denk je dat je greep hebt

op de verandering. Maar dan vertel je je eigen verhaal.

Het is heel goed mogelijk dat de medewerkers een heel

ander verhaal hebben. Daarom is die experimenteerruimte

nodig. Experimenteren hoort bij een professionele cultuur.

Een professionele cultuur is een doe-cultuur, een cultuur

van uitproberen en onderzoeken. Dan ontstaan aanpakken

en inzichten die de moeite waard zijn. Ambitie en out of

the box denken horen daarbij. Wat werkt, beschrijf je in

een plan. Niet andersom.” Omdat de visie gezamenlijk tot

stand is gekomen, is er geen misverstand over de koers.

Niet volgzaam Scholen zijn gebonden aan wetten en

regels. De overheid, maar ook brancheorganisaties als de

PO-Raad, het eigen bestuur en het samenwerkingsverband

waarin een school participeert, geven de kaders aan waar-

binnen een school het onderwijs kan organiseren. “Een

eigenzinnig leider is geen volgzame manager, maar zoekt

zijn of haar eigen weg”, zegt Stevens. “Een leider zal zich

steeds afvragen of het werk moet gebeuren zoals het nu

gebeurt, of dat er ook andere, betere wegen zijn om een

doel te bereiken. Een eigenzinnig leider denkt onafhanke-

lijk, heeft een ambitieuze visie en is gericht op verande-

ring.” Zo is het onderwijs op veel scholen ingericht volgens

het leerstofjaarklassensysteem. Maar nu Passend onderwijs

is ingevoerd, is het de vraag of dat wel de meest geschikte

organisatievorm is. “Je kunt leerlingen ook anders groe-

peren. Je zou bijvoorbeeld de dag kunnen starten met een

vaste groep en in de loop van de dag die groep opsplitsen

of met andere groepen samenvoegen. Wanneer je out of
the box gaat denken, komen er revolutionaire ideeën vrij.

Mensen bedenken dat je roosters kunt afschaffen, lokalen

en zelfs managers.”

Chaostheorie Twee belangrijke theorieën liggen

ten grondslag aan de opvattingen van Ron Stevens: de

chaostheorie en het sociaal-constructivisme. “De chaos-

theorie leert ons dat een verandering per definitie niet

beheersbaar is. Verandering leidt tot chaos, tot weerstand,

tot ongewenste resultaten maar ook tot serendipiteit;

schijnbaar vanuit het niets vallen alle puzzelstukjes op

hun plaats. Door chaos ontstaan de mooiste inzichten. Het

sociaal-constructivisme gaat over het geven van betekenis,

het samen construeren van een verhaal. Ook dat is nodig

voor een visiegedreven verandering.” Belangrijk is dat de

leider niet zelf een blauwdruk bedenkt, maar samen met

Ron Stevens: “Wanneer het volgen van regels en procedures
de boventoon voert, wordt het systeem belangrijker dan
de inhoud.”
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In de onderwijssector is er sprake van een hoog
verzuimgehalte, met name in het hoger onderwijs.
Van het langdurig verzuim was vorig jaar bijna de
helft (44%) van psychische aard, zoals overspan-
nenheid, burn-out en depressiviteit. U-center is
een psychotherapeutisch centrum voor psychische
aandoeningen zoals depressies, verslavingen, angst-
stoornissen en burn-outs.

U-center streeft naar een effectief, snel  en
duurzaam herstel. De aanpak is resultaatgericht
en er wordt nauw contact onderhouden met
verwijzers, familie en andere betrokkenen zoals
werkgevers. Met bijvoorbeeld een klinische be-
handeling van zeven weken en een vervolgtra-
ject van zeven weken vanuit thuis, is alles erop
gericht dat iemand in een relatief korte periode
weer volop meedraait in zijn eigen leven; zowel
als het gaat om het privéleven en het eigen
gezin, als om het hervatten van de werkzaamhe-
den bijvoorbeeld in het onderwijs.

U-center is al ruim 7 jaar succesvol in het
behandelen van deze klachten en combinaties
daarvan. Wij staan klaar om ook u hierin te
begeleiden in een ‘healing environment’ waar 
deskundigheid, persoonlijke aandacht, gastvrij-
heid en toewijding van cruciaal belang zijn.  De
effectiviteit van de behandeling van psychische
aandoeningen bij U-Center ligt ruim boven het
landelijk gemiddelde. U-center werkt samen
met de Universiteit Maastricht, en wordt daarbij
ondersteund door een Klinische en Weten-
schappelijke Adviesraad.

Voor meer informatie neemt u gerust contact
op met het communicatiecenter 0800 2224446
(maandag t/m vrijdag van 09:00 – 20:00 uur)
of via email communicatiecenter@u-center.nl.
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een andere situatie. Geen schooldag is gelijk. Dat betekent

dat de leraar steeds een eigen keuze moet maken die past

bij de situatie die hij of zij aantreft.” Dat betekent ook dat

de leraar het besluit moet kunnen nemen de regels niet

tot op de komma uit te voeren. Wanneer het volgen van

regels en procedures de boventoon voert, wordt het sys-

teem belangrijker dan de inhoud. “Dan krijg je ‘verdraaide

organisaties’, die vergeten zijn waarvoor ze dienen. Je krijgt

perverse regels, die iedereen veel tijd en energie kosten. Je

volgt die regels omdat je bang bent ervan af te wijken, niet

omdat dat in deze situatie het beste is. Als je als professio-

nal je visie scherp hebt, kun je tegen de regels ingaan als

de situatie daarom vraagt.”

Verandering moet voortkomen uit een sense of excitement,
een innerlijke wens tot verbetering . “Vaak is een sense of
urgency de motor tot verandering. Die sense of urgency

komt dikwijls vanuit een externe bron, bijvoorbeeld de

inspectie. Maar sense of excitement komt voort uit onze

passie voor het onderwijs. We willen uitstekend onderwijs

geven en daaruit moet ambitie voortvloeien. Hoe zien we

de school voor ons over twee jaar, over vier jaar? Hoe gewel-

dig zou het zijn als de school er zus of zo uitziet?” Stevens

noemt als voorbeeld van een hoge ambitie een speech van

John F. Kennedy, waarin hij het doel vaststelt om nog in

het zelfde decennium een man op de maan te laten lan-

den en veilig terug te laten keren. “In 1961 hadden we nog

kolenkachels en alleen zwart-wit televisie. En dan zegt

Kennedy dat hij iemand naar de maan wil laten gaan, en

het lukt nog ook! Bij ambitie is het uitgangspunt niet het

praktisch haalbare. Het uitgangspunt is de uitdaging, de

vernieuwing.”

Hoge ambities leiden tot grote veranderingen en tot chaos.

Hoe kan een eigenzinnig leider hierbij vooroplopen? “Orga-

niseer kritische tegenspraak”, zegt Stevens. “Je moet zorgen

dat niet iedereen je gelijk geeft of dat er geen discussie

meer mogelijk is. Verder is leidinggeven aan verandering

gewoon een ambacht, het is te leren. Net zoals andere vaar-

digheden leer je het deels door studie en deels door feed-

back en coaching in de praktijk.” _

Ron Stevens geeft tijdens het AVS-

congres op 18 maart 2016 een lezing

(nr. 7) over eigenzinnig leiderschap.

Zie www.avs.nl/congres2016

‘ w at  w e r k t ,  b e s c h r i j f  j e  i n  e e n
p l a n .  n i e t  a n d e r s o m ’

interview
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder

Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.

politieke column

de differentiatiedroom
Het basisonderwijs heeft de belangrijke

opdracht om leerlingen een stevige ken-

nisbasis te bieden, net als een brede

persoonlijke vorming, en ze ook nog voor

te bereiden op een actieve bijdrage aan

onze democratische samenleving. Voorheen

werd deze opdracht vooral in een frontaal-

klassikale setting uitgevoerd. Maar anders

dan de indruk die soms wordt gewekt, is het

onderwijs in de afgelopen jaren enorm in

ontwikkeling geweest. Er wordt nu gewerkt

met verschillende instructieniveaus en de

verscheidenheid aan didactische werkvor-

men en leermiddelen is eindeloos. Maar de

roep om te komen tot verdere differentiering

en meer op het kind afgestemde instructie

is bij lange na nog niet verstomd. Een op

zichzelf begrijpelijke wens van beleidsma-

kers, schoolleiders, leraren en ouders. Zij

willen per slot van rekening dat ieder kind in

staat gesteld wordt de aanwezige talenten

maximaal te ontplooien. Toch wil ik ook een

aantal kanttekeningen plaatsen bij de uit-

voerbaarheid, het draagvlak en het tempo

waarin de differentiatiedroom werkelijkheid

zou moeten worden.

Leraren in het basisonderwijs worden nu

al geconfronteerd met klassen van dertig

leerlingen. En 26 leerlingen op drie instruc-

tieniveaus lesgeven én Passend onderwijs

verzorgen aan vier zorgleerlingen is geen

sinecure. Maar het is wel de dagelijkse rea-

liteit voor veel leerkrachten. Schoolleiders

zullen de grenzen moeten bewaken van

wat hun onderwijsteam aan kan. Niet alle

wensen en verlangens van ouders en leer-

lingen kunnen altijd worden gerealiseerd.

Bovendien is het de vraag of het goed is

voor leerlingen als zij altijd optimaal op het

eigen niveau worden bediend. Per slot van

rekening zullen zij later ook constant wor-

den geconfronteerd met een werkelijkheid

die ze weliswaar kunnen beïnvloeden, maar

die zich niet constant aan hen aanpast.

Soms zal je echt een uiterste inspanning

moeten leveren om iets te bereiken, ook

als het even niet leuk of makkelijk is. Een

andere keer is een opdracht saai. Ook dat

horen kinderen te leren.

Ik begrijp de wens om te komen tot meer

differentiëring in het onderwijs. Maar ik

denk dat we eerst goed alle consequenties

moeten overzien. Voor schoolleiders en

leraren, maar ook voor leerlingen. In ieder

geval is het nodig inzicht te hebben in

welke inspanningen dit vergt voor onder-

wijspersoneel, inzicht in de kosten voor

materiaal en toetsen, inzicht in mogelijke

gedragseffecten bij leerlingen en inzicht

in de gevolgen voor de doorlopende leer-

lijnen. Zorgvuldigheid dus en draagvlak.

Vooral geen politieke vluggertjes of Haags

maakbaarheidsdenken, zoals met een

recente Kamermotie waarin het kabinet

werd opgeroepen volgend schooljaar al 'het

maatwerkdiploma te introduceren, waarbij

leerlingen vakken op verschillende niveaus

kunnen volgen en afronden'. Het klinkt

allemaal leuk, maar over de organiseerbaar-

heid op scholen, de consequenties voor het

vervolgonderwijs en mogelijke gedragsef-

fecten op leerlingen is nog geen seconde

nagedacht. Het was de zoveelste Haagse

mal waar het onderwijs zich naar zou moe-

ten voegen. Om die reden stemde het CDA

als een van de weinige partijen tegen deze

motie. Later kwam ook de Onderwijsraad

met forse kritiek op het klakkeloos invoeren

van het maatwerkdiploma. Ik zou liever zien

dat de overheid rond deze thema's meer

luistert naar de onderwijsprofessionals. Een

overheid die faciliteert in plaats van oplegt

hoe gediffentieerd u voortaan uw onderwijs

dient vorm te geven. Daarom pleit ik ervoor

dat bestuurders, schoolleiders en leraren uit

de onderwijssectoren zelf de handschoen

oppakken en een visie ontwikkelen op

differentiatie, maatwerk(diploma) en

doorlopende leerlijnen. Ik hoop dat u deze

uitdaging aan wilt gaan! _

Mail naar m.rog@tweedekamer.nl

2 6  l e e r l i n g e n  o p  d r i e  i n s t r u c t i e n i v e a u s
l e s g e v e n é n pa s s e n d o n d e r w i j s v e r z o r g e n a a n
v i e r  z o r g l e e r l i n g e n  i s  g e e n  s i n e c u r e
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Van de AVS

Hoe zit het met de faciliteiten die ingezet kunnen worden
voor scholing van de P(G)MR?
tekst jan stuijver

De faciliteiten die de P(G)MR krijgt voor activiteiten ten behoeve

van de P(G)MR kunnen worden ingezet voor het vrij roosteren van

de leden voor die activiteiten (zie artikel 13.3 en 13.5 CAO PO). De

P(G)MR krijgt middelen vanuit de CAO PO en vanuit de bekostiging

in de lumpsum (zie bijlage overzicht bedragen/middelen P(G)MR).

Het maakt daarbij niet uit hoeveel dagen iemand werkt. De MR-taak

is ook opgenomen in de werktijd en daarvoor zijn uren per persoon,

afhankelijk van rol in de MR, vastgesteld in de CAO PO.

Als het goed is heeft het schoolbestuur (de werkgever) een regeling

opgenomen in het medezeggenschapsstatuut met daarin de toeken-

ning in tijd en middelen voor personeelsleden die zitting hebben

in de P(G)MR, conform artikel 22 van de Wet Medezeggenschap

Scholen (WMS). De P(G)MR stelt altijd vóór 1 mei de werkgever op

de hoogte van zijn besluit over de inzet van de faciliteiten. Dit is

allemaal bepaald en vastgelegd.

Jaartaak
Personeelsleden die in de P(G)MR zitten, moeten in staat worden

gesteld om hun werkzaamheden binnen de jaartaak op een goede

manier te verrichten (artikel 13.3, lid 11, CAO PO). Het is van belang

dat er afspraken over de scholing en tijd gemaakt worden en dat het

schoolbelang en personeelslidbelang wordt gewogen. De jaartaak

van de werknemer is hierbij het uitgangspunt.

Een voorbeeld: een medewerker die twee dagen werkt (met les-

gevende taken), op maandag en dinsdag, wil naar een cursus over

medezeggenschap op dinsdag en woensdag. Dan valt de dinsdag

onder lestijd (onderdeel van de werktijd) en de woensdag vergt 8

uur van de werktijd. Maar die dag is opgenomen in de extra facilitei-

ten voor scholing (3 dagen). Alles moet binnen de jaartaak vallen.

Als dat niet lukt, zullen schoolleiders die tijd of moeten compense-

ren, of uitbetalen.

e e n  av s - l i d  o v e r  d e  h e l p d e s k :

‘ w at  e e n  s u p e r  o n d e r s t e u n i n g ! ’

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

Bedrag per PMR vanuit werkgever

Aantal leerlingen
per school

Bedrag per
school voor

basisonderwijs

Bedrag per school
voor sbo en (v)so

0 tot 250 t 927 t 1.008

250 tot 750 t 1.545 t 1.679

750 tot 1250 t 2.163 t 2.351

1.250 of meer t 2.780 t 3.023

Uit: CAO PO 2014-2015, artikel 13.3, derde lid, bijlage A11 (bedragen

1 januari 2013, loonpeil 1 januari 2009)

Bekostigingsbedragen medezeggenschap
leerlingafhankelijke pve’s

Bedrag per school
Bedrag x aantal

leerlingen

Medezeggenschap t 9,83 t 1,85

Ouderbijdrage
medezeggenschap

t 9,83 t 1,03

Uit: Regeling vaststelling Programma van Eisen 2015 (LONDO 2015,

24 september 2014), gekoppeld aan het aantal leerlingen

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

dagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

Nieuwe medewerker

Paul van den Heuvel (p.vandenheuvel@avs.nl) treedt per 1 februari 2016 in dienst van de AVS als adviseur Helpdesk.

Voorheen werkte hij als adviseur, loopbaanbegeleider en directeur po en roc. Tien jaar lang was hij directeur van asielzoe-

kerscentra. Paul vertegenwoordigt de AVS in het landelijke Regieteam asielkinderen (met daarin ook OCW, de sectorraden

po-vo-mbo, onderwijsvakbonden, inspectie), dat zich bezighoudt met vraagstukken over onderwijs aan vluchtelingen.
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a v s - c o n g r e s 2 0 1 6

Vroegboekkorting tot 9 februari
‘Het gezicht van de
schoolleider’ is het thema
van het 21e AVS-congres
dat plaatsvindt op vrijdag
18 maart in het NBC in
Nieuwegein. AVS-leden
die zich uiterlijk 8 februari
aanstaande inschrij-
ven, profiteren van een
aantrekkelijke vroeg-
boekkorting.

Wie besluit vóór 9 februari lid te worden van de AVS kan ook met

vroegboekkorting naar het congres, bespaart zo ruim 50 procent

op de toegangsprijs en ontvangt bovendien 50 procent korting op

het persoonlijk deel van de contributie (van 1 januari tot 1 augustus

2016, nieuwe leden blijven minimaal lid tot 1 augustus 2017).

Kijk voor meer informatie over de actie en het lidmaatschap op

www.avs.nl/lidworden. Het AVS-congres 2016 geldt als bron voor

informeel leren bij alle zeven professionaliseringsthema’s van het

Schoolleidersregister PO. De inhoud van de workshops en sessies

sluiten hierbij gedeeltelijk aan.

Zie www.avs.nl/congres2016 voor het volledige programma van

en inschrijven voor het AVS-congres 2016. Twitter: #avscongres

l i d  w o r d e n

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

Dat betekent dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en

de behartiging/ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling

als educatief leider (waaronder korting op tarieven) een beroep

kunnen doen op de AVS. Voor onderwerpen die deze zaken betref-

fen kunnen zij gebruik maken van de helpdesk en de juridische

afdeling. Ook ontvangen zij vakblad Kader Primair. Voor alle aange-

legenheden die de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs of

het samenwerkingsverband aangaan is de AVS geen partner.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Deelnemers aan van de AVS-opleidingen Schoolleider
basisbekwaam en Schoolleider vakbekwaam kregen op
16 december 2015 hun diploma uitgreikt. Deze opleidingen
zijn erkend en gecertificeerd door het Schoolleidersregister
PO (basisregistratie). In januari 2016 begint een nieuwe serie.
www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv

2 8  t/m 3 0  j a n u a r i 2 0 1 6

KindVak 2016 ook voor
primair onderwijs

De grenzen tussen het primair onderwijs, de kinderopvang
en jeugdzorg vervagen steeds meer als gevolg van de
transitie binnen het sociale domein. Dat heeft ook grote
gevolgen voor schooldirecties. Op KindVak 2016 is dan ook
volop kennis te halen voor schoolleiders. Ook de AVS is
vertegenwoordigd.

Eerst was het event alleen voor de kinderopvang, nu is KindVak

gespecialiseerd in kinderopvang, jeugdzorg én primair onderwijs.

Ervaren sprekers tackelen actuele thema’s als het ontwikkelen van

en samenwerken in een integraal kindcentrum. Ook is er aandacht

voor de ontwikkeling van het jonge kind tijdens debatten en thema-

cafés, met bijdragen van onder andere de AVS. Daarnaast is er een

aanbod van producten en diensten onder meer op het gebied van

pedagogiek, ict, facility, voeding en beweging, lesmateriaal.

Meer informatie: www.kindvak.nl
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Ook in 2016 krijgt u te maken met invallers binnen uw school...

Het softwareprogramma InvalPool helpt u efficiënter en met

minder stress de vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes, zoals toetsweken en griepperiodes, maakt InvalPool

het verschil. Het programma biedt uitgebreide functionaliteiten

om uw vervangingsbeleid zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Zoals u weet zal, door de invoering van de WWZ en nieuwe

CAO-afspraken, de regelgeving voor invallers veranderen.

Om goed voorbereid te zijn en straks niet voor onverwachte

verrassingen te staan heeft u goede software nodig waarop

u kunt vertrouwen. InvalPool kan u hiermee helpen...

Wilt u zien hoe eenvoudig het programma werkt?

Neem vandaag nog contact op.

In korte tijd geven wij uitleg en kunt u vrijblijvend

kennis maken met InvalPool.

www.invalpool.nl       info@invalpool.nl       Tel: 074 700 21 11

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 05-01-16   14:52
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r e g i o n a l e n e t w e r k b i j e e n ko m s t e n

VO-tour AVS in teken van
overgang po-vo

Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze
nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs?
De overgangen in ons onderwijsstelsel – specifiek
tussen po en vo – staan centraal tijdens de regionale
bijeenkomsten voor schoolleiders uit beide sectoren, die
de AVS in januari en februari organiseert op vo-scholen.

Hoe bouw je een brug tussen het po en vo en zorg je voor een meer

dan alleen warme overdracht? Dit gaat gepaard met uitdagingen,

maar de basis is hoe dan ook ‘vertrouwen’. De AVS wil in een aantal

regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders uit het po en

vo via dialoog relevante thema’s zoals doorlopende leerlijnen (het

inrichten van ‘de brug’), een beter landelijk netwerk en regionale

focus verder uitwerken samen met het veld. Wat is de betrokken-

heid, rol en functie van schoolleiders? Wat dit kan betekenen voor

het vak schoolleider, de ontwikkeling van leiderschap en de manier

van leiding geven aan de verbinding tussen po en vo, oftewel leer-

lijnoverstijgend werken?

Het rapport van de Onderwijsraad ‘Samen voor een ononderbroken

schoolloopbaan’ vormt de basis voor de bijeenkomsten. De relatie

met jeugdzorg en Passend onderwijs komt ook uitgebreid aan bod.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 14 en 17 uur.

De volgende vo-scholen zijn gastheer op:

• 20 januari – Blariacum College (Venlo)

• 27 januari – OSG Sevenwolden (Heerenveen)

• 3 februari – Candea College (Duiven)

• 10 februari – Chr. Pr. Maurits College (Middelharnis)

Aanmelden: www.avs.nl/formulier/bijeenkomstenovergangpovo

Foto: Hans Roggen

a v s  i n  d e  p e r s

Geschorste leerlingen
en Suikerfeest

Zowel Editie NL als het Algemeen Dagblad en diverse regionale

dagbladen vroegen AVS-voorzitter Petra van Haren begin januari

naar haar mening over het aantal geschorste en verwijderde

leerlingen. In het vo steeg dit aantal in 2014/2015 licht. Aanleiding

is vaak fysiek of verbaal geweld, of storend gedrag binnen de les.

In het po zijn vorig schooljaar in totaal 287 leerlingen geschorst,

meestal met als reden een ‘onveilige situatie’. Het is voor het

eerst dat ook cijfers uit het po bekend zijn. Van Haren: “Scholen

gaan heel zorgvuldig om met schorsing, het is uiterste maatregel.

Het samenwerkingsverband moet worden ingeschakeld bij

handelingsverlegenheid van de leraar en heeft altijd een rol bij het

plaatsen op een andere school.”

Op Radio 1 reageerde de AVS-voorzitter op 7 januari op het bericht

dat een aantal Amsterdamse schoolbesturen ervoor open staat om

een vrije dag voor het Suikerfeest in te bouwen voor leerlingen

als daar behoefte aan is. Van Haren: “Scholen hebben binnen de

huidige wet- en regelgeving al de mogelijkheid, in overleg met de

MR en het bestuur, om een beperkt aantal vrije dagen flexibel in

te zetten. Afhankelijk van de schoolpopulatie kan dat ook tijdens

het Suikerfeest zijn. Het betreft een keuze van de schoolleiding

die alleen decentraal gemaakt kan worden, passend bij de

schoolcontext.” De schoolbesturen hebben via een persbericht

de onjuiste berichtgeving in diverse media over dit onderwerp

genuanceerd. Ze staan open voor vragen vanuit de samenleving en

zullen het onderwerp dan ook als zodanig agenderen.

Deelnemers uit onderwijs en opvang aan de eerste serie van de
AVS-leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC) kregen
op 2 december 2015 tijdens een afsluitende bijeenkomst met
gastspreker Luc Stevens hun certificaat uitgereikt. De leergang
is erkend en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
(herregistratie). www.avs.nl/cel/ikc

Foto: Huub Magnus
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Februari en maart 2016

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

• Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo) 22 januari Jan Jutten/Natuurlijk leren

• Leergang Begrijpen voor ingrijpen** (po en vo) 28 januari Jan Jutten/Natuurlijk leren

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 5 februari Harry van Soest, Paul van Lent

• Training De dynamiek van verandering – Spiral Dynamics Integral (po en vo) 8 februari Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 10 februari Paul van Lent

• Training Theorie U in de school – samen leren van de toekomst** (po en vo) 11 februari Jan Jutten

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat?*** (po en vo) 11 februari Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Succesvol onderhandelen*** (po en vo) 18 februari Tom Roetert

• Training Operationeel werkgeverschap*** (po) 18 februari Jan Stuijver

• Training De CAO-PO: nieuw en anders*** (po) 19 februari Harry van Soest, Jan Stuijver, Paul van Lent

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 2 maart Jan Stuijver

• Training Jaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?*** (po) 4 maart Harry van Soest, Paul van Lent

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 4 maart Arie van Loon

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 9 maart Tom Roetert

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 10 maart Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 10 maart Jan Stuijver

• Masterclass Loopbaangesprekken*** (po en vo) 10 maart Marinka Kuijpers

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 16 maart Jan Stuijver

• Training Diferenci, de wereld van verschillen – basis*** (po en vo) 16 maart Angelique Janssen

• Training Mediationvaardigheden voor schoolleiders*** (po en vo) 21 maart Jan Plevier, Ruud de Sain

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 23 maart Tom Roetert

• Training De toekomst van brede school en integrale kindcentra*** (po) 23 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 23 maart Paul van Lent

• Leergang Middenkader (po) 23 maart Bob Ravelli

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

• Training Competentiegericht coachen*** (po en vo) 31 maart Tom Roetert

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 31 maart Tom Roetert

• Training Communicatielab, verborgen dimensies van communiceren

		 met NLP (po en vo) 31 maart Ger van Drunen

(onder voorbehoud)

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

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

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

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

Het AVS-congres 2016 geldt als bron

voor informeel leren bij alle zeven

professionaliseringsthema’s van het

Schoolleidersregister PO. De programma-inhoud sluit hier

gedeeltelijk bij aan. www.avs.nl/congres2016
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m e e r  i n fo r m at i e  e n  a dv i e s  o p  m a at

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

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

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

of tel. 030-2361010.

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

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

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 10 en 11 maart 2016 (serie 2)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

‘als  onze  leerkr achten het  ver schil
maken,  zullen schoolleider s hen
moeten helpen het  ver schil  te  maken’

2 eendaagsen

Mediationvaardigheden voor
schoolleiders

Schoolleiders hebben te maken met een bestuur, mondige leerlin-

gen, mondige leraren en zeker ook mondige ouders. Al deze parti-

cipanten hebben hun eigen belangen en een directeur moet als een

soort controlerende middenvelder al die belangen herkennen en

erkennen. Geen makkelijke positie. Het kunnen inzetten van medi-

ationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een eventueel

conflict wordt voorkomen of de communicatie tussen conflictpart-

ners weer op gang komt. In samenwerking met The Lime Tree.

Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers en

bestuurders po en vo

Data: 21 maart en 12 april 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

'Persoonlijk leiderschap'

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

4 eendaagsen

Leergang Begrijpen vóór
ingrijpen: systeemdenken in
een lerende school

Systeemdenken is het vermogen om

relaties te zien en daardoor de werke-

lijkheid beter te begrijpen. Hoe beter

we begrijpen, hoe effectiever we kun-

nen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het totaalbeeld, niet

slechts de details. Ook hebben we oog voor de manier waarop

onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren

en zijn we beter in staat om het systeem in positieve zin te verande-

ren. Systeemdenken is één van de kerncompetenties van leiders in

onze tijd.

Doelgroep: middenkader, adjunct-directeuren, (startende)

schoolleiders, bovenschools managers, eindverantwoordelijken,

bestuurders (po en vo) en pabodocenten

Startdatum: 28 januari 2016

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

‘d e e l n e m e r s  l e r e n  e e n  co n t e xt  t e
c r e ë r e n  wa a r i n  l e r a r e n  z i c h  zo da n i g
k u n n e n  o n t w i k k e l e n  dat  e r  s p r a k e
i s  va n  b o e i e n d ,  o p b r e n g st g e r i c h t
e n pa s s e n d  o n d e r w i j s ’

tweedaagse training

Succesvol onderhandelen
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de

toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Een

juiste onderhandelingsattitude is onontbeerlijk. In deze tweedaagse

maakt u kennis met de theorie en de praktijk van onderhandelen.

Ook verschillen in onderhandelen met in- en externe relaties komen

aan de orde.

Doelgroep: leidinggevenden, personeelsfunctionarissen po en vo

Data: 18 en 19 februari 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘In relatie

staan tot de omgeving’
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tweedaagse training

Diferenci, de wereld van
verschillen (basis)

Diferenci is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics,

over fundamentele verschillen tussen mensen. Die verschillen

manifesteren zich in de manier waarop we denken, leren,

communiceren, omgaan met conflicten, leidinggeven, enzovoort.

Inzicht in onderliggende patronen maakt het mogelijk om

ongewenste patronen te beïnvloeden, zowel individueel als op

teamniveau. Gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen

en andermans functioneren en communiceren. In samenwerking

met Janssen Training & Advies.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Data: 16 en 17 maart 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’

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

eendaagse

Masterclass Loopbaangesprekken

Leraren kunnen actiever participeren in hun eigen
loopbaan, blijkt uit een peiling van de AVS onder
schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren
(voorjaar 2015). Onderwijsgevenden hebben een minder
actieve rol in hun loopbaan dan volgens de schoolleiders
gewenst is. Van competenties als ‘netwerken en
‘werkexploratie’ is slechts mondjesmaat sprake.

In de masterclass Loopbaangesprekken van de AVS in samen-

werking met de Loopbaangroep leren schoolleiders effectieve

loopbaangesprekken voeren met hun teamleden en hoe ze talenten

kunnen ontdekken en inzetten voor de organisatie. Prof. dr. Marinka

Kuijpers gaat in op de wetenschap en praktische toepassing van

de door haar ontwikkelde loopbaancompetenties, die steeds meer

omarmd worden in het onderwijs, ook voor (vo-)leerlingen. Ze

stelt deelnemers in staat dit gedachtengoed te vertalen naar en

verankeren in hun eigen school/organisatie. Kuijpers: “Zorg ervoor

dat leraren zelf gaan nadenken over hun passie en talenten en hoe

ze die kunnen inzetten voor hun eigen organisatie(doelen). Ga

na welke veranderingen mogelijk zijn en hoe ze projecten anders

kunnen aanpakken. Veel leraren denken pas na over hun loopbaan

als het water ze aan de lippen staat. Ik vind het geweldig te zien

dat schoolleiders bereid zijn gesprekken anders te voeren dan ze

deden. En daar succes mee ervaren.” Overigens komt ook de eigen

loopbaan van schoolleiders aan bod.

Deelnemers aan eerdere mas-

terclasses Loopbaangesprekken

zijn enthousiast. “Hier moeten

we mee aan de slag, hier zou

het hele MT naartoe moeten.

Echt een aanrader. Kuijpers is

deskundig, stimulerend en kan

de inhoud passievol overbren-

gen. Er is een goede afwisseling

tussen theorie en praktische

opdrachten. Wat blijkt is dat je

maar een paar minuten nodig

hebt om in een loopbaangesprek

tot de kern te komen.”

‘ h i e r  z o u  h e t  h e l e  m t  n a a r t o e
m o e t e n ’

Doelgroep: leidinggevenden po en vo

Datum: 10 maart 2016

Thema's Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en Strategie’ en ‘Persoonlijk leiderschap’

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

masterclassloopbaangesprekken

Marinka Kuijpers: “Als je eerder
bedenkt waar je kansen liggen
ervaar je meer werkplezier.”

eendaagse training

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

door schoolbesturen en scholen, een planmatige activiteit. ‘In

hoeverre is een school de school die zij wil zijn of zegt te zijn?’

is een belangrijke vraag voor kwaliteitsbeleid, positionering en

strategische keuzes. Met onder andere aandacht voor meervoudige

publieke verantwoording, vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale

visitatie), opbrengsten, de relatie met het schoolplan en de jaar-

plancyclus, en ouderbetrokkenheid.

Doelgroep: directeuren po en vo

Data: 10 maart of 8 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Kennis-

en kwaliteitsontwikkeling’
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maatwerk en trainingen

‘Coaching is geen teken van zwakte maar van kracht’

Hoe positioneer ik mij naar ouders, leraren of bestuurders?
Hoe ga ik om met conflictsituaties? Hoe voorkom ik
een burn-out? Hoe maken we onze overlegstructuur
effectiever? Er kunnen meerdere redenen zijn voor een
leidinggevende om een coach in te schakelen. Ook zonder
dat er een echt ‘probleem’ is, kan een coach nuttig zijn.
“Een coach houdt me scherp en is een meerwaarde voor
mijn persoonlijk leiderschap.” tekst winnie lafeber

“Waar liggen mijn ontwikkelingsmogelijkheden? Hoe verbind ik

vraagstukken met elkaar? Waarom handel ik zoals ik handel? Waar

liggen mijn talenten? Wat inspireert me en waar krijg ik energie

van? Hoe kan ik meer balans en evenwicht vinden, ook met mijn

werkomgeving? Een coach leert mij het vermogen om kritisch naar

mezelf te kijken, mijn gedachten te ordenen en situaties vanuit

verschillende perspectieven te bekijken.” Aan het woord is Ben

Roeten, bestuurder bij Stichting Cambium (Heerde, Hattem en

Wezep) en directeur-bestuurder bij VPCO Hasselt. Al enige tijd volgt

hij coachingsbijeenkomsten bij AVS-adviseur en coach Ruud de

Sain. “Ruud prikkelt mij, daagt me uit en houdt me een spiegel voor.

Door hem kom ik beter bij mijn kracht. En daardoor kan ik beter de

doelen bereiken in mijn organisatie.”

‘ i k  g u n  i e d e r e e n  e e n  c o a c h ’

Ontdekkingstocht Ruud de Sain, vanuit zijn achtergrond in

staat om ‘empathisch confronterend’ op te treden, is coach in hart

en nieren. “Een coach brengt de coachee in beweging, zet hem

aan tot denken. In een intensief kennismakingsgesprek bekijk je

samen of je echt iets kunt bijdragen als coach, of het wederzijds

klikt en er een vertrouwensband kan ontstaan. Je gaat daarna

immers samen op ontdekkingstocht.” Voor die confrontatie (van

gemiddeld tweeëneenhalf uur per coachingsbijeenkomst) hanteert

De Sain diverse verrassende werkvormen en invalshoeken, waarbij

hij op de coachee gerichte metaforen gebruikt. De plek waar coach

en coachee elkaar spreken is ook niet ‘standaard’. Naast personal

coaching richt De Sain zich ook op managementteams.

Bij coachen draait het erom de coachee in een situatie te brengen

dat hij of zij tot leren komt. Voorwaarde is dat de coachee er open

voor staat. De Sain: “De coach inventariseert wat je wil leren en

hoe. Het is een zoektocht: met welke reden doe je wat je doet en

laat je wat je laat? Als sparringpartner of praatpaal neemt de coach

zaken door waar de coachee tegenaan loopt of stelt hij vragen die je

niet zo vaak gesteld krijgt. Coaching is zeker geen teken van zwakte,

integendeel, het is een teken van kracht.” Coachee Roeten: “Bij

Cambium eisen we dat elke directeur een coach heeft. Ik zit al 27

jaar in het onderwijs en heb altijd een coach gehad.”

Authentiek Door zijn kennis van het onderwijsveld weet De Sain

veel van de context waarin directeuren en bestuurders functioneren.

“Een directeur of bestuurder heeft een solitaire positie. Bestuurders

hebben te maken met een complexe omgeving. Hun gedrag is

soms niet congruent met de uitgangspunten van het strategisch

beleidsplan. De visie van de schoolorganisatie moet uiteindelijk

herkenbaar zijn in je leiderschapsstijl. Als je zelf leiderschap

toont, heb je pas het recht een ander te leiden.” Roeten: “Je hebt

soms iemand nodig die je een spiegel voorhoudt en samen met

jou op zoek gaat naar wie je bent. Waartoe ben je op aarde? Dat is

noodzakelijk om een authentiek leider te worden. Ruud raakt

me in mijn kern. Na een gesprek met hem ben ik weer helemaal

opgeladen en ‘geaard’. Ik gun eigenlijk iedereen een coach.”

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering (Coaching

& mediation)

c o m p e t e n t i e g e r i c h t  e n
m e e s t e r l i j k  c o a c h e n

Naast coaching op maat (personal, executive en performance

coaching) verzorgt de AVS coachingstrainingen. De tweedaagse

Competentiegericht coachen is gericht op directeuren die coa-

chingsvaardigheden willen ontwikkelen om leraren te helpen

groeien in hun vak. De training Meesterlijk coachen bestaat uit

drie tweedaagsen waarin alle vormen van coaching en diverse

vaardigheden aan bod komen: het coachen van moeilijke men-

sen, teamcoaching en nieuw gereedschap voor de coachings-

kist. Beide trainingen zijn aangemerkt als bron voor informeel

leren van het Schoolleidersregister PO.

Data Competentiegericht coachen: 31 maart en 1 april 2016

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering (Trainingen)

Directeur-bestuurder Ben Roeten (links): “Na een gesprek met Ruud ben
ik weer helemaal opgeladen en geaard.”
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voor: basisscholen

van: Volgens Bartjens, MeerTaal, i.s.m. uitgeverij

Koninklijke van Gorcum

wanneer: 12 februari 2016

waar: Domstad, Utrecht

wat: conferentie

Rekenen op taal
Leerlingen hebben taal nodig bij het lezen en begrijpen van

teksten in de methode of toetsen. Leerlingen hebben ook taal

nodig om te begrijpen wat de leerkracht zegt in de rekenles

en bij het oplossen van vraagstukken. Veel leerlingen heb-

ben moeite met taal en dus met rekenen. Openingslezing

door wetenschapsjournalist Ionica Smeets, wiskundige

en hoogleraar communicatie aan de universiteit Leiden.

www.rekenenoptaal2016.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: uitgeverij Prometheus

wat: boek

Superschool
Rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap

Hugo de Groot in Rotterdam maakte van een van de slechtste

scholen van Rotterdam een superschool. Hij pakte problemen

op onorthodoxe wijze aan. De successen hebben een stevige

prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland

en de politiek nooit zien of willen zien. ISBN: 9789035143647,

webwinkel.uitgeverijprometheus.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren po en vo

van: Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie

wanneer: 27 januari, 3 februari en 9 maart 2016

waar: De Balie, Amsterdam

wat: gratis debatreeks

School en maatschappelijke
dynamiek

Politiek, regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen:

scholen krijgen veel op zich af en staan onder druk. Regeert

de externe dynamiek of regeren schoolleider en lerarenteam?

Het vergt leiderschap om het antwoord te bepalen. Hoe

maak je keuzes? In de debatreeks Samen leiding geven aan

schoolontwikkeling staat op 27 januari het thema ‘School en

maatschappelijke dynamiek’ centraal. Deelnemers wisselen via

praktijkververhalen kennis en ervaringen uit. Resultaat: nieuwe

inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen.

www.debalie.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g
s y m p o s i u m

i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders

van: Kennisnet

wat: handleiding

Privacy op school
Hoe kun je als school verantwoorden wat er met persoons-

gegevens gebeurt? Welke afspraken maak je met leveranciers

van digitaal leermateriaal? Hoe ga je om met foto’s en video’s,

met internet en sociale media? Hoe waarborg je de privacy

bij het overdragen van leerlingengegevens aan een andere

school? Laat in 10 stappen zien hoe je als school verantwoord

en zorgvuldig kunt omgaan met leerlingengegevens. Bevat

praktische hulpmiddelen. www.kennisnet.nl/artikel/

privacy-op-school-in-10-stappen

voor: leidinggevenden, onderwijsprofessionals

van: uitgeverij SWP

wat: uitgave

Nooit meer burn-out
Beschrijft de drie stappen waarmee je je stresshormoonbalans

kunt herstellen en de fysieke gevolgen de kop in kunt drukken.

En handvatten om terugval en/of een nieuwe burn-out te voor-

komen. Het is een praktijkgids met tips (voor leidinggevenden)

en vragen, een doe-boek met oefeningen, zelfhulpprogramma

en ruimte voor aantekeningen. www.nooitmeerburn-out.nl
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voor: professionals in onderwijs (po) en cultuur

van: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en

Amateurkunst (LKCA)

wat: uitgave

Cultuureducatie
binnenstebuiten

Een goede en structurele samenwerking tussen de basisschool,

culturele instellingen en naschoolse opvang komt de kwaliteit

van cultuureducatie ten goede. Bevat negen voorbeelden van

zo’n samenwerking. Biedt een handvat en inspiratie voor het

eigen beleid. Gratis downloaden of bestellen voor t 10 via

www.lkca.nl

voor: directeuren, bestuurders, leraren, ict-coördinatoren po

en vo

van: IPON, georganiseerd door Reshift

wanneer: 3 en 4 februari 2016

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: vakbeurs/onderwijscongres

IPON
Onderwijsinnovatie en ict in het onderwijs. Het hoofdthema

van 2016 is gepersonaliseerd leren. Deelthema’s: digitale

leermiddelen, learning analytics, leren met tablets, apps en

sociale media, werken in de cloud, mediawijsheid, gamification

en flipping the classroom. Met meer dan honderd workshops,

de IPON Awards, een leermiddelenbeurs en de Klas van de

Toekomst. IPON is gevalideerd door Register Leraar en telt mee

voor formeel leren. www.ipon.nl

voor: schoolleiders, leraren

van: Uitgeverij Phronese

wat: boek

Het Alternatief II
In vergelijking met hun buitenlandse collega’s hebben

Nederlandse leraren veel autonomie, maar desondanks

klagen ze regelmatig over gebrek aan professionele ruimte.

Onderwijsinnovatie en -verbetering komen maar moeizaam

van de grond. De auteurs (o.a. René Kneyber en Jelmer

Evers) gaan in op deze vreemde paradox in ons onderwijs.

Met onderwerpen als vertrouwen en controle, teacher

leadership, de docent als netwerker en zelfbestuur van leraren.

www.uitgeverijphronese.nl

voor: schoolleiders, anti-pestcoördinatoren

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 28 januari

waar: Nieuwspoort Den Haag

wat: 3e nationaal congres

Pesten
Over (school)beleid tegen (online) pesten. Het thema is:

het recht om anders te zijn. Opening door Jordy Buijs,

survivor van stelselmatige pesterijen en bekend van het

RTL-programma Project P. Liesbeth Hop verzorgt een

plenaire lezing. Dagvoorzitter is futurist Marcel Bullinga.

www.mediaenmaatschappij.nl (congressen)

voor: bestuurders, directeuren, P&O-adviseurs, MR-leden po

van: Uitgeverij Pica

wat: handboek

Onderwijsrecht
Overzicht van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving

in het primair onderwijs. De bijzondere rechtspositie van

ouders, leerlingen en de MR komt uitgebreid aan bod. Ook

aandacht voor de Wet Werk en Zekerheid en de impact daarvan

op onderwijspersoneel. Verder: de juridische regelgeving bij

toelating en verwijdering door Passend onderwijs, hoofdlijnen

wetgeving onderwijshuisvesting en de rol van de inspectie in

het onderwijstoezicht. Bevat praktijkvoorbeelden en juridische

uitspraken. ISBN 9789491806711, www.uitgeverijpica.nl/titels/

onderwijs/onderwijsmanagement

voor: schoolleiders, ib’ers, leerkrachten po

van: Medilex

wanneer: 4 februari 2016

waar: NH Hotel, Amersfoort

wat: studiedag

Vluchtelingkinderen in de klas
Door oorlogstrauma’s, taalbarrières en cultuurverschillen is

het voor leerkrachten een uitdaging om vluchtelingenkinderen

goed te begeleiden en hen een veilige en leerzame omgeving

te bieden. Hoe ga je in het eerste contact om met een

taalbarrière? Welke zorg en sociaal-emotionele begeleiding

is nodig om vluchtelingkinderen extra te ondersteunen?

www.medilexonderwijs.nl/vluchteling
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1000-21-4000-2341 AVS KP 2015-2016-3
1000-21-4000-2340 AVS KP 2015-2016-2
1000-21-4000-2339 AVS KP 2015-2016-1

Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 26-10-15   11:55

1000-21-5000-1346 AVS KP 2015-2016-5 Kleur:

www.epnuffic.nl/vvto
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1000-21-5000-2597 AVS KP 2015-2016-05 Kleur:

Let op: de registratie-fee bedraagt € 10,00. Middels de registratie kun je een keuze maken uit het uitgebreide workshopprogramma (zie kindvak.nl) zolang daar
ruimte is. Ook kun je gebruik maken van de buspendel van en naar het station, krijg je gratis parkeren, gratis garderobe, gratis koffie bij ontvangst mét een

Bossche lekkernij en nog veel meer! Zonder registratie is toegang uitsluitend mogelijk door aankoop van een toegangsbewijs à € 20,00 bij de ingang van het event.

primair onderwijs | kinderopvang | jeugdhulp/zorg

 C
A

R
D

BRUTO FORMAAT

[netto formaat + 2 mm afloop rondom.

minimum 2 mm binnen het netto formaat]....als kinderen je vak zijn!

Op 28, 29 en 30 januari 2016
vindt de 20e editie van
KindVak plaats in de

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch.

JE KOMT TOCH OOK!
REGISTREER JE VIA KINDVAK.NL

EN VERZEKER JE VAN EEN GOEDE PLAATS BIJ ÉÉN
VAN DE 60 GEPROGRAMMEERDE WORKSHOPS

Àlles over voeding, bewegen,
inrichten, opleiden,

spelen en speelmaterialen,
leren en middelen.

Àlles voor professionals
die het werken met kinderen

tot hun specialisme
hebben gemaakt.

Àlles
over
IKC

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 05-01-16   14:57
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boekbespreking

Het boek ‘Pleidooi voor het kind; de ontwikkeling centraal’ gaat over de

maatschappelijke opdracht aan alle betrokkenen met als centraal uitgangs-

punt de ontwikkelingsvraag van het kind, de ouders en de buurt. Vanuit

het huidige versnipperde kindstelsel is er een tendens gericht op het

verbinden van diverse instellingen. Brede scholen en integrale kindcentra

zijn voorbeelden, waarbij de samenwerking tussen verschillende kinddiensten

tot stand komt. tekst charles van der horst

De publicatie is een beschouwing op het

huidige kindstelsel en de verschillende

kinddiensten van 0 tot 12 jaar. In hoofdstuk

1 en 2 wordt een historisch overzicht

gegeven van de totstandkoming van het

huidige stelsel en welke aanpassingen zich

hebben voorgedaan. In hoofdstuk 3 wordt

het huidige kindstelsel beschreven. De

auteurs tonen aan dat het huidige aanbod

van kindvoorzieningen qua procedures en

afspraken te versnipperd is en onderlinge

afstemming mist. In hoofdstuk 4 wordt

een overzicht gegeven van scholen die hun

pedagogische taak verbreed hebben in het

belang van de ontwikkeling van het kind.

Jammer genoeg gaan de auteurs daarbij

weinig in op de achterliggende kind- en

maatschappijvisie. Ze geven slechts een

beknopte beschrijving van de praktijk en

organisatie op de betreffende scholen.

In hoofdstuk 5 wordt de ouderbetrokken-

heid en de formele samenwerking tussen

ouders en professionals in het kindnetwerk

beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de

nieuwe technologische ontwikkelingen

en wetenschappelijke inzichten omtrent

de optimale ontwikkelingsomgeving van

het kind. De auteurs laten zien dat deze

nieuwe kennis niet optimaal benut wordt

binnen het huidige kindstelsel. Hoofdstuk

7 gaat over de opleiding van studenten en

de samenwerking tussen de professionals

in de praktijk. Hierbij komen de knelpunten

en belemmeringen op het gebied van één

team met één aanpak en één visie naar

voren, die een integrale samenwerking in

de weg staan. Het brede scala aan oplei-

dingen bijvoorbeeld, dat te maken heeft

pleidooi voor het kind;
de ontwikkeling centraal

met kinderen, leidt tot een versnipperd

aanbod. Hierdoor lopen competenties en

specialisaties van de – aankomende – pro-

fessionals door elkaar heen en ontbreekt

een gemeenschappelijke discours. De

aanbeveling om de samenwerking tus-

sen de verschillende kinddiensten te

bevorderen, spreekt mij bijzonder aan.

Het is daarbij van belang dat alle betrok-

kenen elkaars taal leren spreken en zich

bewust zijn van elkaars terminologie en

expertise. In hoofdstuk 8 komt een aantal

deskundigen aan het woord. Zij houden

een betoog voor de missie van integrale

kindcentra en brede scholen om te komen

tot samenwerkende kinddiensten waarbij

de ontwikkeling van het kind, de ouders

en de buurt centraal staan. In hoofdstuk

9 worden de beschreven ontwikkelingen,

perspectieven en aanbevelingen op een

rijtje gezet en samengevat.

De hoofdstukken hebben een vaste struc-

tuur. Deze strakke opbouw en de afsluiting

van elk hoofdstuk met een conclusie

en samenvatting geven het boek het

karakter van een studieboek. Het gebruik

van QR-codes en websitelinks maken

het boek eigentijds en bijzonder. Achter

elke QR-code is een filmpje te zien met

informatie over het onderwerp dat beschre-

ven wordt.

De eerste paar hoofdstukken van het boek

heb ik als weinig relevant ervaren. Als stu-

dieboek – voor hbo-studenten – leveren

deze hoofdstukken vanuit historisch

perspectief wel waardevolle informatie op.

De keuze om de wetenschappelijke inzich-

ten in hoofdstuk 6 alleen in algemene zin

te beschrijven, maakt de benadering wat

oppervlakkig. Het boek beschrijft op een

(te) brede manier de ontwikkeling van het

kindstelsel vanuit verleden en heden. Als

schoolleider heb ik behoefte aan meer diep-

gang op dit thema vanuit een visionaire,

wetenschappelijke en/of politieke bena-

dering. Ik ben benieuwd naar de koppeling

met de toerusting van onze kinderen, de

ouders en buurt gericht op de toekomstige

samenleving, om te komen tot een pleidooi

voor een nieuw integraal kindstelsel.

Charles van der Horst is directeur van

Jenaplanschool Montini in Baarn.

Pleidooi voor het kind; de ontwikkeling centraal, Thom Roozenbeek,

Jon Roozenbeek, Anke Derks, Henk Derks, Peter Vereijken, uitgeverij

SWP, Amsterdam, 2015, ISBN 978 90 8850 596 67

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

De AVS verzorgt de leergang Directeur

IKC, zie www.avs.nl/cel/ikc
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1000-21-5000-2755 AVS KP Kleur:

De Vereniging voor PCBO te Albrandswaard be-
staat uit drie basisscholen, die facilitair worden
ondersteund door het bestuurskantoor.
De scholen van de VPCBO Albrandswaard
werken samen om eigentijds en kwalitatief
goed onderwijs te bieden. De VPCBO wil eraan
werken dat op haar scholen iedere leerling
en iedere werknemer volop kansen krijgt om
het maximale uit zichzelf te halen, niet alleen
op cognitief gebied, maar ook met betrek-
king tot sociaal-emotionele vaardigheden en
competenties.
Het motto van de VPCBO Albrandswaard is:
“Blijvend leren leren”

CBS De Parel kenmerkt zich als een school
waar de algehele ontwikkeling van kinderen
voorop staat. Hierbij wordt een balans gezocht
tussen leerstofgericht en kindgericht onderwijs.
De Parel telt 340 leerlingen en 27 medewerkers.
Op de school wordt gewerkt vanuit de uitgangs-
punten van HGW en OGW.

Wij zoeken een collega die
- daadkrachtig en inspirerend leiderschap

toont;
- duidelijke visie op onderwijs heeft;
- een Christelijke levensovertuiging heeft;
- over uitstekende communicatieve en sociale

vaardigheden beschikt;
- pedagogisch optimisme uitstraalt;
- anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen

geeft;
- teamgeest en samenwerkingsbereidheid

bevordert;
- die proactief handelt vanuit een

maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- het gezicht van de school is;
- bij voorkeur in het bezit is van een

onderwijsbevoegdheid;

- in het bezit van het diploma ‘schoolleider
primair onderwijs’ of bereid deze opleiding te
volgen;

- over managementkwaliteiten beschikt op het
gebied van financiën, personeel, huisvesting
en onderwijs.

Wij bieden:
- een lesvrije weektaak;
- een betrokken  en dynamisch team;
- duidelijke zorgstructuur;
- uitdaging in een professionele, zich

ontwikkelende omgeving;
- goede bereikbaarheid met o.a. auto en metro;
- ondersteuning door bovenschools

management;
- salaris conform schaal DB.

CBS ‘De Parel’ te Poortugaal zoekt met ingang van
1 maart 2016 een

DIRECTEUR M/V (WTF 0,8 - 1,0)

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Geert Verschoor, alg. directeur-bestuurder, tel. nr. 06-13578167
Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 22 januari 2016 versturen naar:

Vereniging PCBO Albrandswaard
t.a.v. G.A. Verschoor
Postbus 2515
3170 BA Poortugaal

info@vpcbo-albrandswaard.nl
www.vpcbo-albrandswaard.nl
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www.vso.nl

Malawi zoekt
leerkrachten
basisonderwijs

VSO	zoekt	professionals	die	met	hun	kennis	willen
bijdragen	aan	een	betere	kwaliteit	van	onderwijs.
In	Malawi,	maar	ook	in	andere	landen	in	Afrika	en
Azië.	Solliciteer	gauw	via www.vso.nl

Meer weten over jouw mogelijkheden?

Kom	naar	Meet	VSO	op	zaterdag	13	februari	of
neem	contact	op	met	Hans	Voerman:
030-23	20	600	of	h.voerman@vso.nl

Meet VSO 
13 februari
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Uitgelicht
thema _ Werkdruk verminderen
Met onorthodox personeelsbeleid probeert schoolleider

Bart van der Ent van basisschool De Ontdekking in Didam

leerkrachten te verlossen van extra taken, zodat ze hun

handen vrij hebben om goed onderwijs te geven. Zo

organiseert een ‘event manager’ de vieringen en uitjes.

pagina 12

achtergrond _ Maatwerk in  Nijmegen
Bussen brengen sinds 11 januari 2016 dagelijks

honderden kinderen van AZC Heumensoord naar een

schoolgebouw. Mede dankzij afspraken met het

ministerie over de bekostiging en huisvesting én de inzet

van talloze mensen konden de lessen na amper twee

maanden al starten. “We wilden niet dat er door verveling

spanningen ontstaan.” pagina 24

actueel

///

Foto omslag: Het Corlaer College in Nijkerk doet mee aan de pilot Regelluwe scholen.

Foto: Paul Voorham

1000-21-5000-2862 AVS KP Kleur: fc

Een IKC draagt bij aan de kindontwikkeling
met vaardigheden voor de 21e eeuw.
Het vraagt een transitie van organisaties
naar één integraal centrum van diensten.

Het Landelijke Expertisepunt Kindcentra
kan daarbij helpen. Het ondersteunt bij
o.a. visieontwikkeling, het inhoudelijk
curriculum, bedrijfsvoering, juridische
aspecten en huisvestingsvraagstukken.

Wilt u weten hoe u uw organisatie kunt
omvormen tot een IKC dat uitgaat van
de ontwikkeling van het kind? Kom
op de KindVak naar de stand van het
Landelijk Expertisepunt Kindcentra en
ontvang een gratis scan.

www.expertisepuntkindcentra.nl

Het iKC is de scHool
van de toekomst!

vrije tijd
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EXCELLENTIE START
MET PLANNEX

PLATFORM VERRIJKINGSONDERWIJS VOOR
PLANNEN, LEREN EN VERANTWOORDEN.

Plannex biedt flexibele oplossingen-op-maat binnen Passend Onderwijs
Plannex is al jaren hét leerplatform voor plus- en hoogbegaafde leerlingen
Plannex is een online leeromgeving met 100-den projecten op 2-3 niveaus
Plannen, samenwerken, leren en verantwoorden gaan hand-in-hand
Maak kennis met Plannex via de demo-school of vraag om een presentatie
bovenschools of binnen het samenwerkingsverband.

Stap ook in! Ga naar www.plannex.nl en klik op Inschrijven.

Met keuze uit 100-den
projecten voor groep 3-8

OF VOLG EEN

WEBINAR!

>

Kies een project,
plan je werk en go!

www.arsscribendi.com/leesplaneetwww.leesplaneet.nl >

Dat betekent: inzicht in leesgedrag, uw schoolbieb
online, dyslexiehulp, voorleesfunctie, uitlenen,
toegang vanuit thuis ... en nog veel meer.

   Bekijk de Demo.     Stap in en groei mee!

Volg een webinar of start met een proeflicentie.

LEESPLANEET IS LEZEN 3.0

>

STAND D037

Plannex_leesplaneet_adv_KP4.indd   1 9-12-2015   17:43:50

Advertentie
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