
Kader Primair
5

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

jaargang 23 � nummer 5 � januari 2018

actueel � Geld moet snel in klas terechtkomen
achtergrond � Eindtoets: ‘Ieder jaar iets te kiezen’

thema � Registreren en professionaliseren
‘Het schoolleidersregister is niet in beton gegoten’ � Herregistratie op basis van informeel
leren: hoe werkt dat? � Zoektocht naar de juiste persoon op de juiste plek

934304-01_001_08-Jan-18_10:14:48_walter



Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | T 071 75 10 200 | info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -

CORPUS ‘reis door de mens’ biedt scholen de ideale combinatie van en-
tertainment en educatie. Leerlingen doen op eigentijdse en aansprekende
manier kennis op over het menselijk lichaam én over het belang van Veel
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven. Wees ook een ‘Gezonde
School’!

Audiotour door het lichaam
Iedere 7,5 minuut start een nieuwe groep de ‘reis door de mens’. De
leerlingen beleven in afzonderlijke groepen van maximaal 16 personen
(incl. minimaal 1 begeleider) de ‘reis’ die ze meeneemt van de knie tot de
hersenen en in de verschillende delen van het lichaam laat zien hoe het
lichaam werkt. Het ontstaan van nieuw leven in de baarmoeder, de weg
van een broodje kaas door de spijsvertering, het continu kloppen van het
hart … alles komt voorbij in een ‘super biologieles’. Ademen, kijken en
horen doen we zonder na te denken maar is het niet bijzonder dat al deze
processen tegelijkertijd plaatsvinden? Het besef hiervan is de sleutel tot
een gezonder leven! Tijdens de reis worden de leerlingen begeleid door
een audiotour. De ‘reis door de mens’ duurt 55 minuten.

‘mijn CORPUS’
Na de ‘reis door de mens’ is het tijd om in eigen tempo het bezoek te
vervolgen in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte van CORPUS. Door
interactieve games en testjes kan op een speelse manier kennis opgedaan
worden over de werking van het menselijk lichaam én over het belang van
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven! De gemiddelde ver-
blijfsduur in ‘mijn CORPUS’ is 60 minuten. Bij de bevestiging van de groeps-
reservering wordt gratis een digitale educatieve speurtocht meegezonden.

Combinatietickets
Een bezoek aan CORPUS combineren met een ander uitstapje? Samen
met een aantal bezienswaardigheden en attracties in de omgeving heeft
CORPUS voor scholen voordelige combinatietickets samengesteld. Zie
www.corpusexperience.nl voor de beschikbare combinatietickets.

CORPUS werkt met tijdsloten. Het is dus van belang om tijdig een
reservering te maken zodat het gewenste aantal groepen achter elkaar
ingepland kan worden. De medewerkers van de reserveringsafdeling van
CORPUS plannen graag met u het bezoek.

CORPUS ‘ReiS dOOR de menS’
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Uitgelicht
thema _ Leren on the job
Bij informeel leren laat je aan de hand van leerervaringen

in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling

hebt doorgemaakt op een bepaald professionaliserings

thema. Het valideren ervan voor herregistratie in het

Schoolleidersregister PO is nog niet voor iedereen even

duidelijk. Kader Primair zocht het uit. pagina 12

achtergrond _ ‘Ieder jaar iets te kiezen’
De eindtoets blijft een onderwerp van discussie en is

vaak aan veranderingen onderhevig. Zo zijn er inmiddels

meerdere aanbieders, digitale adaptieve versies en wil

het nieuwe kabinet de toets weer zwaarder laten mee

wegen in het schooladvies. Schoolleiders en toets

aanbieders over de laatste ontwikkelingen. pagina 26

interview _ Ook het onderwijs is nooit af
Annette Dölle maakte een onderwijsversie van de bestseller

‘Nooit af’, over omgaan met werkdruk. In het verlengde

daarvan verzorgt ze een van de plenaire sessies tijdens het

AVScongres op 16 maart aanstaande. “Durf af te wijken van

de reguliere gang van zaken onder het mom: ik ben een

professional, ik weet wat nodig is.” pagina 30

thema _ Selecteren van kwaliteit
Leiderschapsselectie is overal aan het professionaliseren,

ook in het onderwijs. In en outsiders zien dat scholen

steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie

van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op

verschillende manieren. pagina 16
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Een schoolleider volgt een leergang van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
Foto: Hans Roggen
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Inhoud januari

Veranderende
behoeften
Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en

ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en

voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om

professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit

dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening

met het ontstaan van onverwachte en onvoorspelbare situaties. Verandering

is vanzelfsprekend. Dat vergt nogal wat van mensen en van het (funderend)

onderwijs. Als sector hebben we nog veel te doen om deze uitgangspunten ook

op onszelf te betrekken, als het gaat om de systemen en werkwijzen waar we

aan gewend zijn. Waar we in de commerciële sector bedrijven en winkels in hoog

tempo hebben zien sneuvelen omdat zij niet tijdig in wisten te haken op nieuwe

ontwikkelingen en vragen vanuit de hedendaagse maatschappij, zien we ook in de

publieke sector soortgelijke patronen ontstaan.

Omdat er een trage reactie is op veranderende behoeften, staan nieuwe partijen

op die in aanpak en inhoud wél die nieuwe behoefte vertegenwoordigen. Zichtbare

voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van particulier onderwijs, initiatieven als

10-14 onderwijs, de herontwikkeling van het nationale curriculum (Curriculum.nu)

waarbij leraren met schoolleiders in the lead zijn, de beweging PO in Actie die

transformeert naar een vakbond nieuwe stijl of initiatieven als ‘Méér Muziek in de

Klas’ en Stichting leerKRACHT, die koersen op het zichzelf overbodig maken.

De rol van (sociale) media blijkt significant belangrijk en daar goed en effectief

mee omgaan is heel bepalend voor succes. De AVS is met haar leden in gesprek

over deze ontwikkelingen en wat het vraagt van onze organisatie om tijdig in

transitie te zijn binnen ons werkveld, met behoud van kwaliteit

en stabiliteit. Met name onze ledenraad adviseert over lef

en ondernemerschap tonen en goed blijven beantwoorden

aan de behoeften van schoolleiders. Een leven lang leren

en ontwikkelen is nodig, voor onze leerlingen, leraren,

schoolleiders en scholen. En dus ook voor de AVS. Samen

met u gaan we dit aan. Blijf uw mening met ons delen, via

de peilingen, telefoon, email of Twitter (@schoolleider

en #wijschoolleiders) en natuurlijk in persoonlijke

gesprekken. Transitie doe je samen. �

De AVS wenst haar leden, partners en andere

relaties een voorspoedig 2018!

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air januari 2017
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actueel

po-front maakt bestedingsplan

Geld moet snel in klas terechtkomen
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd
met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd een bestedingsplan te
maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk
in het primair onderwijs te verminderen en de aantrekkelijkheid van de sector
te vergroten.

Het kan bijvoorbeeld gaan om
de inzet van vakleerkrach-
ten die groepsleerkrachten
ontlasten, of om de inzet
van onderwijsassistenten en/
of conciërges. Ook valt te
denken aan een andere orga-
nisatie van het onderwijs, een
betere spreiding van de werk-
last over het schooljaar, of het
taakbeleid op school. Aan de
hand van dit plan wordt beke-
ken welke afspraken hierover
gemaakt kunnen worden tus-
sen overheid en onderwijs.
Voor minister Slob is het
uitgangspunt dat het geld

in klas terecht moet komen.
Eerder verzocht de AVS naar
aanleiding van een peiling
onder schoolleiders, en later
ook het hele PO-front, minis-
ter Slob van Onderwijs om de
toegezegde middelen van 450
miljoen euro voor werkdruk-
vermindering naar voren te
halen en per direct toe te ken-
nen aan de scholen: 225 mil-
joen euro voor 2018 en vanaf
2019 450 miljoen euro struc-
tureel per jaar, zodat voor het
schooljaar 2018/2019 het vol-
ledig toegezegde bedrag van
450 miljoen euro beschikbaar

is. Ook deed het front een
voorstel om de middelen ter
beschikking te stellen aan
schoolteams. In de CAO PO
2018 wordt vastgelegd dat de
personeelsgeleding van de
MR instemmingsrecht heeft
voor de besteding van deze
middelen.

Arbeidsvoorwaarden
In het regeerakkoord is opge-
nomen dat het kabinet vanaf
2018 structureel € 270 mil-
joen vrijmaakt voor moderni-
sering van de cao voor het pri-
mair onderwijs. Dit betekent

dat de arbeidsvoorwaarden
voor leerkrachten worden
verbeterd. De sociale partners
maken hierover afspraken
bij de cao-onderhandelingen.
Zodra er een cao-akkoord
is, komen de middelen voor
betere arbeidsvoorwaarden
beschikbaar.
De leden van het PO-front
hebben inmiddels hun ver-
antwoordelijkheid genomen.
Er is een begin gemaakt met
voorbereidende gesprekken
over een nieuwe cao. Want
werkgevers en werknemers
willen dat het geld dat al wel
beschikbaar is zo snel moge-
lijk wordt ingezet.

De volledige claim van het
PO-front voor de aanpak van
de werkdruk is nog steeds
500 miljoen, die voor de lera-
rensalarissen 900 miljoen: in
totaal 1,4 miljard. _

aanvragen vanaf 15 januari

Alvast subsidie voor vijftig scholen
om werkdruk te verlagen
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15
januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een
begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs
stelt per bestuur 8.000 euro beschikbaar om maatregelen op school te kunnen
nemen.

De subsidie is een vervolg
op Operatie Regels Ruimen,
dat nog door het vorige
kabinet is uitgevoerd. Het
staat los van de toegezegde
structurele gelden uit het
regeerakkoord voor werk-
drukvermindering, waar-
over nog afspraken worden
gemaakt tussen overheid en
onderwijs.

Het bedrag is bedoeld als
steuntje in de rug voor basis-
scholen die andere maatre-
gelen willen nemen dan het
inhuren van extra leraren.
Scholen mogen zelf bepalen
waar ze het bedrag voor
willen inzetten. Zoals het
inhuren van een begeleider
die helpt te ontdekken welke
taken anders georganiseerd

kunnen worden, het inkopen
van software of een verga-
dertraining. Als duidelijk
is welke initiatieven goed
werken op de scholen, wordt
bekeken hoe andere scholen
van deze kennis kunnen
profiteren. Voorwaarde voor
de subsidie is dat leerkrach-
ten betrokken zijn bij de
plannen.

De subsidie wordt verstrekt
aan het bevoegd gezag voor de
uitvoering van een plan van
aanpak in kalenderjaar 2018.
Een bevoegd gezag kan maxi-
maal één subsidieaanvraag
indienen die betrekking heeft
op één school. De subsidie
wordt direct vastgesteld bin-
nen dertien weken na ont-
vangst van de aanvraag. OCW
betaalt het subsidiebedrag
in een keer uit. Aanvragen
worden in volgorde van bin-
nenkomst afgehandeld en
toegekend. _

De subsidie kan vanaf 15 janu-
ari worden aangevraagd
via www.dus-i.nl/subsidies/
werkdrukvermindering-po
Meer informatie: www.leraar.nl/
werkdruk en www.leraar.nl/
operatieregelsruimen

2
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vroegboekkorting tot en met 12 februari

Programma AVS-congres 2018 bekend
Het programma van het AVS-congres op vrijdag 16 maart 2018 is helemaal rond.
Het thema is ‘Leiderschap in evenwicht’. Deelnemers kunnen kiezen uit wel dertig
(plenaire) sessies en workshops, verdeeld in drie subthema’s: leiderschaps-, mens-, en
innovatieontwikkeling. De afsluiting wordt verzorgd door oud-wereldkampioen judo Ruben
Houkes, initiatiefnemer van Schooljudo.

Centrale inleider is Jeroen
Busscher. Busscher houdt
zich al dertig jaar bezig
met de vraag hoe menselijk
gedrag gevormd wordt en
hoe je dat kunt beïnvloeden.
Zijn centrale inleiding gaat
over leidinggeven in een ver-
anderend landschap. School-
leiders moeten veel ballen in
de lucht houden; weten zij
om te gaan met de dagelijkse
dynamiek in hun organisa-
tie? En kunnen zij hun colle-
ga’s stimuleren en begeleiden
bij alle actuele ontwikkelin-
gen? Busscher is consultant,
columnist, auteur van diverse
boeken, Executive Lecturer
conceptontwikkeling aan de
HKU en gastdocent leider-
schap en innovatie aan Busi-
ness School Nederland.

De plenaire sessie binnen
het subthema Leiderschaps-
ontwikkeling wordt gehou-
den door Jan Jutten, onder-
wijsadviseur bij Natuurlijk
leren en auteur van onder
andere het bekende boek
‘Systeemdenken in een
lerende organisatie’. Clara
den Boer verzorgt de plenai-
re sessie ‘Van werkdruk naar
werkgeluk’ binnen het sub-
thema Mensontwikkeling.
‘Nooit af in het onderwijs’
is de titel van de plenaire
sessie van Annette Dölle in
het thema Innovatieontwik-
keling. Het gelijknamige
boek schreef ze samen met
Martijn Aslander, auteur van
de voorloper ‘Nooit af’. Een
interview met Dölle is te
lezen op pagina 30.

De afsluiting van het AVS-
congres 2018 wordt verzorgd
door oud-wereldkampioen
judo Ruben Houkes, initia-
tiefnemer van Schooljudo,
het grootste opvoedkundige
beweegprogramma in het
onderwijs. Houkes gaat in op

de link tussen judo en leider-
schap. Onder de congresdeel-
nemers wordt een volledig
Schooljudoprogramma ver-
loot voor deelname met vier
klassen (ter waarde van bijna
2.000 euro). �

Raadpleeg voor het volledige
programma de bijgesloten
congresbrochure of kijk op
www.avs.nl/congres2018

Schrijf u nu in en profiteer
tot en met 12 februari van de
vroegboekkorting. Voor AVS-
leden geldt bovendien een
sterk gereduceerd tarief. Nog
geen lid? Kijk op www.avs.nl/
lidworden voor de huidige
actie en ontvang een cadeau-
bon van 50 euro!

impuls

Bezuiniging op Nederlands onderwijs
in buitenland teruggedraaid
Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren per 1 januari
2018 weer in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier
structureel 3 miljoen euro voor uit. Hierdoor kunnen wereldwijd ruim 14.000
Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal.

Het vorige kabinet besloot
in 2013 tot een bezuiniging
op het Nederlands onder-
wijs in het buitenland. De
Inspectie van het Onderwijs
concludeerde dat door de

bezuinigingsmaatregelen een
toenemend aantal Nederland-
se scholen in het buitenland
haar deuren moest sluiten.
Met ingang van schooljaar
2016/2017 volgden minder

Nederlandse en Vlaamse
kinderen in het buitenland
les in het Nederlands. Met de
nieuwe impuls draait het hui-
dige kabinet dit besluit terug.
Door de jaarlijkse investering

van 3 miljoen euro wordt de
situatie weer hersteld. Het
geld wordt ingezet als een
subsidiebedrag per leerling.
Van Engelshoven: “Duizen-
den Nederlandse en Vlaamse
kinderen gaan naar school in
het buitenland. Het is belang-
rijk dat zij goed onderwijs
krijgen in het Nederlands.
Deze kinderen komen name-
lijk vaak weer terug naar
Nederland of Vlaanderen, en
kunnen dan zo probleemloos
mogelijk instromen in het
onderwijs.” �

Ruben Houkes

3k ader prim air januari 2018
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kort overzicht

Wijzigingen per 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen ingegaan waar scholen
en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Een kort overzicht.

Peuterspeelzaal wordt
kinderdagverblijf
Alle peuterspeelzalen worden
per 1 januari 2018 kinderdag-
verblijven. Peuterspeelzalen
moeten voortaan aan dezelf-
de kwaliteitseisen voldoen als
de kinderopvang. De nieuwe
wet maakt echter nog geen
einde aan de versnippering
in het voorschoolse stelsel.
Zo is er nog geen centrale
voorschoolse voorziening
voor alle kinderen, waardoor
scholen en voorschoolse
partners optimaal kunnen
samenwerken aan een door-
gaande lijn en gelijke kansen
voor ieder kind. Ook loopt
men bij de vorming van geïn-
tegreerde kindvoorzieningen
zoals IKC’s nog aan tegen
(wettelijke) belemmeringen

en knelpunten als gevolg
van de verschillen tussen
de stelsels kinderopvang en
onderwijs.

Alle schoolleiders in
Schoolleidersregister
PO
In de CAO PO is afgesproken
dat iedere schoolleider uiter-
lijk op 1 januari 2018 geregis-
treerd staat in het Schoollei-
dersregister PO. Schoolleiders
die nog niet geregistreerd
zijn, moeten zo snel mogelijk
alsnog registratie aanvragen.
Lees hierover meer op pagina
8 en verder.

Samenwerkingsschool
Vanaf 1 januari 2018 wordt
het makkelijker voor openba-
re en bijzondere basisscholen

om te fuseren tot een samen-
werkingsschool. Dit is een
pragmatische oplossing voor
scholen in gebieden waar het
aantal leerlingen afneemt. Er
blijft een school beschikbaar
én leerlingen krijgen onder-
wijs dat bij hun identiteit
past.

Toekomstbestendig
onderwijsaanbod
Vanaf 1 januari 2018 wordt
het eenvoudiger om basis-
scholen om te zetten van
openbaar naar bijzonder
onderwijs of andersom. Ook
wordt het makkelijker een
school binnen de gemeente-
grenzen te verplaatsen. Door
deze maatregelen kunnen
schoolbesturen beter samen-
werken in de regio, iets

wat van groot belang is in
gebieden met teruglopende
leerlingenaantallen.

Rekentoets vwo
De rekentoets wordt in
het huidige schooljaar
(2017/2018) wel afgenomen
maar telt niet meer mee voor
het behalen van het vwo-
diploma. De wijziging heeft
alleen effect voor het vwo.
Voor leerlingen in het havo,
vmbo en mbo telde de toets
al niet mee.

Aanmelddatum mbo
Wie zich wil aanmelden voor
een mbo-opleiding, moet
dit uiterlijk op 1 april voor
het nieuwe studiejaar doen.
Dit geldt voor het eerst voor
het komende studiejaar
(2018/2019). Als een student
zich niet op 1 april heeft
aangemeld, kan de mbo-
instelling hem weigeren. Na
aanmelding kan een student
zijn opleidingskeuze nog wij-
zigen. �

van bedrijfsleven naar onderwijs

Universiteiten, bedrijven en
vo-scholen werken samen aan
oplossing lerarentekort
Scholen in het voortgezet onderwijs en universiteiten gaan intensiever
samenwerken om meer docenten voor de klas te krijgen.

In een nieuw project geven
universiteiten (universitaire
lerarenopleidingen) en vo-
scholen hoger opgeleiden
uit het bedrijfsleven de kans
kennis te maken met het
leraarschap en verlagen zij
de drempel om de overstap
naar het onderwijs te maken.

Geïnteresseerde, geschikte
kandidaten krijgen de
mogelijkheid om in een leer-
werktraject op maat versneld
bevoegd docent te worden.
Deze docenten worden actief
gekoppeld aan scholen in
de regio met openstaande
vacatures.

Het project gaat in eerste
instantie van start bij Shell,
waar aan een grote groep
natuur- en scheikundigen
het maatwerktraject krijgt
aangeboden. Met deze geza-
menlijke inspanning van de
VO-raad en de Vereniging
van Universiteiten (VSNU)

wordt bijgedragen aan het
terugdringen van het lera-
rentekort. Het ministerie van
OCW ondersteunt de aanpak.

Het project moet ertoe lei-
den dat er al bij de start van
schooljaar 2018/2019 nieuwe
docenten aan de slag gaan. �

Foto: Hans Roggen
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openstelling vanaf 1 augustus 2018 vooralsnog gehandhaafd

Bewindslieden willen alleen faciliterende rol
bij invoering lerarenregister
De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over
het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een
faciliterende rol bij de invoering ervan.

Ministers Ingrid van Engels-
hoven en Arie Slob (Onder-
wijs) leggen de verantwoorde-
lijkheid voor het slagen van
het register volledig neer bij
de Deelnemersvergadering
van de Onderwijscoöperatie
als de vertegenwoordiging
van de beroepsgroep. PO-
Raad, VO-raad en MBO Raad
sluiten zich daarbij aan. Ze
verwachten echter wel dat
de bewindslieden vanuit hun
verantwoordelijkheid voor
het stelsel blijven bewaken
dat oplossingen tijdig worden

gevonden. De sectorraden
wijzen daarbij onder meer op
de onduidelijke situatie die
nu ontstaat doordat school-
besturen wél gegevens moe-
ten aanleveren, terwijl nog
zoveel onduidelijk is rond het
register.

Herstart
De bewindslieden hebben
begin december aan de
Tweede Kamer laten weten
dat zij een herstart willen
maken met het lerarenregis-
ter. De beroepsgroep krijgt

de ruimte om zich te organi-
seren en een kwaliteitskader
voor het lerarenregister neer
te zetten. De sectorraden
gaan op korte termijn in
gesprek met de afvaardiging
van de leraren om voor de
schoolbesturen meer duide-
lijkheid te krijgen over de
herstart van het lerarenre-
gister. Van de bewindslieden
verwachten de sectorraden
verder dat zij op korte ter-
mijn duidelijk maken hoe zij
vorm en inhoud geven aan
hun faciliterende rol.

De bewindslieden van OCW
hebben vooralsnog aangege-
ven dat de huidige planning
van 1 augustus 2018 voor het
openstellen van het register
blijft gehandhaafd. Dat geldt
daarmee ook voor de wet-
telijke levering van gegevens
door schoolbesturen. Extra
informatie ter ondersteuning
van schoolbesturen is te vin-
den op www.duo.nl/leraren-
register _

schoolprofiel op orde maken

Oudercampagne
Scholenopdekaart.nl
gestart
Half december is een campagne gestart voor
Scholenopdekaart.nl, gericht op ouders die zich
oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen
een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het
schoolprofiel te zetten of ermee te beginnen.

Met de campagne wil men ouders ervan bewust maken dat de
keuze voor een school een belangrijke is. Voor scholen een goed
moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten
of een aanleiding om te starten met een schoolprofiel op de
website. Scholen vullen hun schoolprofiel via Vensters.nl. _

Voor advies bij het vullen of starten van een schoolprofiel kun-
nen scholen mailen naar vensters@poraad.nl

Zie ook www.facebook.com/scholenopdekaart

bovenbouw po en onderbouw vo

Kindvriendelijke
versie regeerakkoord
beschikbaar
Save the Children heeft een kindvriendelijke versie
gepubliceerd van het regeerakkoord van het derde
kabinet-Rutte. Het akkoord is ‘hertaald’ door
kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Er staan
illustraties in van Gouden penseel-winnaar Jan Jutte.

Het initiatief richt zich op kinderen in de laatste klassen van
de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.
Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn het
duurder worden van de dagelijkse boodschappen, de plannen
rond vluchtelingen, het zingen van het volkslied, de versprei-
ding van naaktfoto’s op internet en genderneutraliteit. _

De kindvriendelijke versie van het regeerakkoord is te
downloaden via www.savethechildren.nl/actueel/publicaties/
regeerakkoord-in-kindertaal
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kvlo: ‘afspraken te vrijblijvend’

Slob wil aanvullende acties voor
bewegingsonderwijs po
Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de
komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor
minimaal twee en liefst drie uur bewegingsonderwijs op basisscholen, gegeven
door een bevoegde (vak)leerkracht. Dit meldt de KVLO, de belangenvereniging
voor leraren lichamelijke opvoeding.

OCW constateert dat nog
maar 65 procent van de basis-
scholen twee uur bewegings-
onderwijs aanbiedt, tegen
69 procent vorig jaar. Ook
in het aantal bevoegde (vak)
leerkrachten is een daling te
zien; bij nog maar 67 procent
van de scholen geven bevoeg-
de leerkrachten (ALO-afgestu-
deerden of pabo-afgestudeer-
den met LO-bevoegdheid) de

gymlessen; dat was eerder 80
procent.

‘Te vrijblijvend’
De KVLO, de belangenvereni-
ging voor leraren lichame-
lijke opvoeding, wijst op de
grote consequenties van de
(te) vrijblijvende afspraken
uit het sectorakkoord 2014.
Po-scholen hebben gelden
uit de Prestatiebox gekregen

om de beweegdoelstellingen
uit het sectorakkoord te
kunnen waarmaken. Over
het gebruik van deze gelden
moeten schoolbesturen ver-
antwoording afleggen in hun
jaarverslagen, maar minister
Slob is daar niet tevreden
over. Hij wil daarom strenger
gaan handhaven. De minister
wil in het voorjaar 2018 de
Tweede Kamer berichten

over ‘actualisatie’ van de
afspraken met de PO-Raad,
aldus de KVLO.
De KVLO pleit voor het
afschaffen van de vrijblij-
vende afspraken en de
invoering van een wettelijke
minimumlessentabel van
twee uur per week in lijn met
het voortgezet onderwijs,
zodat de onderwijsinspectie
kan toezien en de minister
kan handhaven. Ook zet de
KVLO in op werkdrukverla-
ging voor groepsleerkrachten
door deze vrij te stellen van
gymlessen. De lessen zouden
moeten worden gegeven door
vakleerkrachten met gelabeld
geld dat het kabinet al heeft
vrijgespeeld. ‘Geen gym, geen
geld’ is het devies van de
KVLO. _

advies: altijd beveiligen met https-verbinding

Veel scholen hebben onbeveiligde website
Een groot aantal websites van scholen en onderwijsinstellingen gebruikt nog steeds geen veilige https-
verbinding, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation. Van de 6.431 onderzochte unieke websites van
scholen in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs ondersteunt slechts een
derde een verbinding die ervoor zorgt dat het websiteverkeer versleuteld wordt.

Dit betekent echter niet dat
persoonsgegevens zomaar op
straat komen te liggen. Veel
scholen hebben een website
die uitsluitend openbare
informatie presenteert over
de school. Wanneer er geen
gegevens via de website uitge-
wisseld worden en de website
uitsluitend bezocht wordt
om informatie op te zoeken,
kunnen er ook geen per-
soonsgegevens onderschept
worden. Dit ligt anders wan-
neer er persoonsgegevens
moeten worden ingevuld.
Denk aan het inloggen op

een besloten gedeelte door
leerlingen, leraren en ouders,
of wanneer bezoekers gege-
vens in kunnen vullen via
online formulieren. Dan is
het van belang om de gege-
vens te beschermen via een
https-verbinding.

Https
Een website die met https
beveiligd is, zorgt dat gege-
vens versleuteld kunnen
worden uitgewisseld. Dit
voorkomt dat gegevens onge-
wenst afgeluisterd of onder-
schept kunnen worden. Het

advies aan scholen is om hun
websites zo snel mogelijk
te beveiligen met een https-
verbinding wanneer deze een
inlog- en/of aanmeldscherm
hebben en er persoons-
gegevens moeten worden
ingevuld. Ook wanneer een
school uitsluitend informatie
toont via de schoolwebsite is
het raadzaam de website te
beveiligen. Scholen kunnen
kosteloos zelf de benodigde
certificaten regelen. Veel
hostingpartijen bieden dit
ook aan.

Een https-verbinding is één
van de maatregelen die scho-
len kunnen treffen. Maar
zo’n beveiligde verbinding
betekent niet automatisch
dat een school veilig omgaat
met persoonsgegevens. Daar
is meer voor nodig, denk aan
afspraken met leveranciers,
gedragscodes en een privacy-
reglement. _

Meer informatie: IBP-
helpdesk Kennisnet,
ibp@kennisnet.nl of
tel. 0800-3212233
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Per 1 januari 2018 is registratie in het

Schoolleidersregister PO voor iedere

schoolleider in het primair onderwijs verplicht.

Vier jaar na registratie volgt de – eveneens

verplichte – herregistratie. Directeur Marja

Creemers geeft een overzicht van de stand van

zaken, knelpunten en ontwikkelingen.

tekst susan de boer

Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleiders
register PO voor iedere directeur en adjunctdirecteur in
het basis en speciaal (basis)onderwijs verplicht. Vrijwel
alle 8.500 schoolleiders staan ingeschreven en de mees
ten – op 5 december 2017 is de stand 73 procent – hebben
de registratieprocedure op tijd afgerond. Schoolleiders
die nog in opleiding zijn, krijgen uitstel tot juni 2018.
“Een klein gedeelte zal afwachten wat er gebeurt als je
niet registreert”, zegt Marja Creemers, directeur van het
Schoolleidersregister PO. “Maar ik ken geen schoolbe
sturen die pertinent weigeren mee te doen. Dat zou ook
merkwaardig zijn, want in de cao staat dat iedere school
directeur verplicht is zich te registreren.”

Bijblijven Doel van het register is om de professiona
lisering van schoolleiders te stimuleren. Uit onderzoek
blijkt immers dat de mate waarin een schoolleider het
vak bijhoudt, invloed heeft op de mate waarin leraren
zich blijven professionaliseren. En de professionaliteit
van de leraar heeft rechtstreeks invloed op de leerlingre
sultaten. Creemers: “De maatschappelijke en technologi
sche ontwikkelingen gaan steeds sneller. Het is dus zaak
om als schoolleider op de hoogte te blijven. In 2012 had

Over het thema

De kwaliteit van de schoolleider heeft invloed
op die van het onderwijs, is inmiddels algemeen
bekend. Het is dus zaak dat schoolleiders
aan continue leiderschapsontwikkeling doen.
Helemaal met het oog op de steeds sneller
gaande maatschappelijke ontwikkelingen die
het onderwijs raken. Het is aan schoolleiders zelf
om bij te blijven als professional. In dat kader
is (her)registratie in het Schoolleidersregister
PO sinds 1 januari verplicht. Wat is de stand
van zaken zo vlak na deze datum? Kunnen
directeuren ermee uit de voeten, waar knelt
het nog?
Zo leven er nog veel vragen over informeel
leren, en hoe je dat kunt valideren voor de
herregistratie. Kader Primair zette de mogelijk
heden op een rijtje en sprak schoolleiders
en andere betrokkenen over hun ervaringen.
“Informeel leren is persoonlijker dan formeel
leren, de eigen betrokkenheid is groot. Door in
gesprek met critical friends te reflecteren op
mijn eigen handelen, krijg ik mijn leerproces
beter in beeld.”
Niet alleen de schoolleider, maar ook de
selectieprocedure leidinggevenden in het
funderend onderwijs is aan het professionali
seren. Besturen in het primair en voortgezet
onderwijs maken steeds meer gebruik van
externe expertise, of putten uit professioneel
opgezette kweekvijvers. Hoe selecteer je
kwaliteit en krijg je de juiste man/vrouw op
de juiste plek? Wat zijn de trends, do’s en
don’ts? Een en ander hangt sterk af van de
ontwikkelbehoefte en fase van een school.
“Een reus in de ene situatie is een ramp in de
andere, en omgekeerd”, aldus een werving en
selectieexpert.

thema _ registreren en professionaliseren

r eg i s t r at ie  in  s c h o o l l ei d er sr eg i  s t er  p o  v er pl i c h t  s in d s 1 j a n ua ri

‘Een belangrijke voorwaarde
om je werk goed te kunnen doen’
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nog maar 60 procent van de schoolleiders een opleiding
gedaan, nu bijna iedereen. Bijna alle schoolleiders heb-
ben hiermee aangetoond te beschikken over de basiskwa-
lificaties. Een belangrijke voorwaarde om je werk goed te
kunnen doen.”

Basisregistratie Vanaf 2014 kunnen schoolleiders
zich al registreren. Dat kan op vijf verschillende manie-
ren: 1) met een afgeronde gecertificeerde schoolleiders-
opleiding, 2) met een positief doorlopen gecertificeerd

‘Een belangrijke voorwaarde
om je werk goed te kunnen doen’

toetsingsassessment, 3) met een positief doorlopen EVC-
procedure, 4) met individuele diplomawaardering en 5)
met aspirant-registratie voor beginnende directeuren.
Ongeveer driekwart van de schoolleiders registreert zich
met een afgeronde opleiding. Nieuwe schoolleiders – door
verloop zo’n achthonderd per jaar – maken van de moge-
lijkheid gebruik zich als aspirant te registreren. Voor de
basisregistratie zijn er 178 verschillende opleidingen.
Veel van deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de
Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO.

“In 2012 had nog maar 60 procent van de schoolleiders een opleiding gedaan, nu bijna iedereen.” Foto: Hans Roggen
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Niet in beton Om
onduidelijkheden weg te
nemen en vragen te beant-
woorden, organiseert het
Schoolleidersregister PO
regelmatig voorlichtings-
bijeenkomsten in het
land. “Een keer per maand
vindt er een bijeenkomst
met open inschrijving
plaats”, vertelt Creemers.
“Daarnaast komen we
langs op uitnodiging van
een schoolbestuur. Vragen
die we krijgen gaan vaak
over informeel leren,
hoe je dat kunt valideren
voor de herregistratie (zie
ook artikel op pagina 12).

We praten ook met schoolleiders die het register zien als
een onprettig soort controle. Dan vertellen we hoe we te
werk gaan, dat we ook onderdelen aanpassen. Het regis-
ter is niet in beton gegoten. Als we dat uitleggen, neemt
de weerstand meestal af.” Een van de klachten over het
register gaat over het uploaden van certificaten. Dat
duurt maar vijf minuten, maar soms moet hetzelfde cer-
tificaat op verschillende plekken geüpload worden. “We
snappen dat dat irritant is”, zegt Creemers. “Het oplossen
daarvan staat op onze to-do list.”

Functie Iedereen moet zich registreren en herregistre-
ren, ook zij-instromers. “Het staat in de cao en het is aan
het schoolbestuur om in actie te komen als een schoollei-
der zich niet registreert”, zegt Creemers. “Het enige wat
wij doen is uitstel verlenen als iemand nog bezig is met
een opleiding. Maar het bestuur moet sanctioneren als
iemand zich niet professionaliseert.”

Opleidingen die niet door de NVAO geaccrediteerd kun-
nen worden, worden door het Schoolleidersregister PO
op dezelfde manier gecertificeerd als de NVAO dit voor
het hoger onderwijs doet.

Verder professionaliseren Na registratie profes-
sionaliseren schoolleiders zich verder. Dit kan op twee
manieren: via formeel of via informeel leren. Of een
mix daarvan. Bij formeel leren volg je bijvoorbeeld een
masteropleiding of ander scholingstraject uit het gecer-
tificeerde professionaliseringsaanbod rond een van de
professionaliseringsthema’s. Van informeel leren kan
bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school verande-
ringen of vernieuwingen worden ingezet (zie artikel op
pagina 12).
“De thema’s ‘Leidinggeven aan verandering’ en
‘Persoonlijk leiderschap’ worden het meest gekozen”,
zegt Creemers. Van de directeuren die in 2014/2015 zijn
geregistreerd, kiest een kwart een van deze thema’s.”
Er zijn 302 opleidingen, trainingen, cursussen en andere
scholingstrajecten gecertificeerd voor de herregistratie.
Het aanbod wordt op inhoud en niveau beoordeeld.
“Doordat we met thema’s werken die leidend zijn, is
het aanbod breed. Er kunnen ook nieuwe professiona-
liseringsthema’s komen, bijvoorbeeld naar aanleiding
van een vraag uit het veld (zie ook kader Actualisering
beroepsstandaard, red.).”
De herregistratie geldt voor alle leeftijden. Creemers:
“Ook voor directeuren van rond de 60. Je mag dan nog
een jaar of zeven, dat is bijna een hele schoolloopbaan
van een leerling. En er is een professionaliseringsbudget
van 3.000 euro per jaar voor elke schoolleider. Bovendien
zijn er voldoende alternatieven voor het volgen van een
scholingstraject. Via informeel leren kun je ook geregis-
treerd blijven. Je leert van veranderingen die in je school
plaatsvinden, dat kun je valideren.” (zie ook artikel op
pagina 12)

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

Schoolleiders in het

voortgezet onderwijs

kunnen zich sinds

anderhalf jaar

inschrijven in het

Schoolleidersregister

VO (SRVO). Ook het

SRVO heeft een opleidingscatalogus met

relevant aanbod voor scholing. De

discussie over verplichting is bij het SRVO

niet aan de orde. Inschrijving gebeurt op

basis van vrijwilligheid. “Het SRVO is een

kwaliteitsregister voor de beroepsgroep”,

zegt Leezan van Wijk, directeur van

Stichting Schoolleidersregister VO en als

schoolleider gedetacheerd vanuit de

Almeerse Scholengroep. “De diversiteit in

het vo is groot. Er zijn een kleine

vijfduizend schoolleiders, van teamleiders

tot rector-bestuurders. Meer dan een

kwart van alle vo-schoolleiders is

ingeschreven bij het SRVO.”

In 2014 is er een beroepsprofiel

opgesteld. Dit profiel zal in 2018 worden

aangepast aan de ontwikkelingen

in de samenleving en het onderwijs.

“We kijken naar wat de professionele

identiteit is van de schoolleider in het

voortgezet onderwijs. We willen een

kwaliteitsnorm vaststellen, de lat hoog

leggen. Schoolleiders zijn ambitieus.

Daarnaast ondersteunen we hen, onder

meer via netwerkbijeenkomsten en

door ontwikkeltools in het register op te

nemen.”

Het SRVO trekt op onderdelen samen

op met het Schoolleidersregister PO.

“Er vindt bijvoorbeeld uitwisseling plaats

over de kennisbasis. Die uitwisseling

moet beide registers versterken. We

vormen samen het funderend onderwijs

in Nederland.”

Directeur Schoolleidersregister PO
Marja Creemers: “De professio-
naliseringsthema’s ‘leidinggeven
aan verandering’ en ‘persoonlijk
leiderschap’ zijn het populairst.”
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Het register en de functie hangen samen. Wie als direc-
teur of adjunct is aangesteld (ook met lesgevende taken),
registreert zich in het Schoolleidersregister PO; wie als
leraar is aangenomen (ook met leidinggevende taken)
in het lerarenregister. Creemers: “In het po is er een
duidelijk verschil in functie. Als het bestuur je heeft aan-
genomen als adjunct, ben je schoolleider en heb je een
basisbekwaamheid nodig. Als je doorgroeit naar de func-
tie van directeur, is voor herregistratie ‘vakbekwaam’
nodig. Er zijn trouwens ook veel adjunct-directeuren met
een opleiding tot vakbekwaam.”

Voor en door schoolleiders Creemers benadrukt
dat het Schoolleidersregister PO van de schoolleiders zelf
is. “Het bureau faciliteert de registratie en zorgt dat de
commissies hun werk kunnen doen, maar de besluiten
worden genomen door schoolleiders. In de registratie-
commissie zitten uitsluitend schoolleiders, in de certifi-
ceringscommissie is een groot deel schoolleider. Iedere
schoolleider is welkom om zitting te nemen in een van
de commissies of om bijvoorbeeld op te treden als pro-
cesbegeleider bij informeel leren. De schoolleiders zitten
aan het roer.” _

Meer weten?
• Laatste nieuws: www.avs.nl/artikelen/

reminderherregistratieschoolleidersregisterpo

• Meer informatie over de gecertificeerde

schoolleidersopleidingen (Basisbekwaam en Vakbekwaam)

van het AVS Centrum Educatief Leiderschap en het

professionaliseringsaanbod voor de herregistratie is te

vinden op www.avs.nl/professionalisering. Het is mogelijk

te zoeken op professionaliseringsthema en bij elk aanbod

staat duidelijk vermeld of het in aanmerking komt voor

basisregistratie, herregistratie of informeel leren.

• Het complete gecertificeerde professionaliseringsaanbod

van het Schoolleidersregister PO staat op

www.professionaliseringsaanbod.nl

• Meer informatie over de commissies van het

Schoolleidersregister PO: www.schoolleidersregisterpo.nl/

over-ons/commissies

• Het Schoolleidersregister PO organiseert op 17 januari

van 10 tot 11.30 uur in het midden van het land

een informatiebijeenkomst over (her)registreren,

formeel leren en informeel leren. Aanmelden:

www.schoolleidersregisterpo.nl/actueel/agenda/

detail/17-januari-informatiebijeenkomst-midden

thema _ registreren en professionaliseren

g e vo lg e n  b i j  n i e t  r e g i s t r e r e n

Schoolleiders die zich niet per 1 januari 2018 hebben

geregistreerd kunnen geen schoolleider meer zijn (tenzij

ze uitstel hebben gekregen voor het afronden van een

opleiding). In de cao staat dat zij een andere functie moeten

krijgen en het kan grond zijn voor ontslag. Degene die dat

moet doen, is het schoolbestuur. Omdat de verplichting in

de cao is opgenomen, zal het bestuur zich hieraan houden.

De Inspectie van het Onderwijs heeft hierin geen rol. Als

een school zwak is zal de inspectie wel in gesprek gaan

over de kwaliteit van onder meer de directeur.

a c t u a l i s e r i n g
b e r o e p s s ta n d a a r d

Het Schoolleidersregister PO gaat samen met het veld en

met wetenschappers en belanghebbenden na of er ontwik-

kelingen zijn die actualisering van de beroepsstandaard

vereisen. Zo worden steeds meer scholen onderdeel van

een integraal kindcentrum (IKC). De directeur van een IKC

heeft andere verantwoordelijkheden dan een ‘gewone’

schooldirecteur. Dat kan een reden zijn de beroepsstan-

daard uit te breiden. In 2018 en 2019 worden schoolleiders

en andere belanghebbenden geconsulteerd over de huidi-

ge beroepstandaard en eventueel benodigde wijzigingen.

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

In 2018 wordt ‘Pedagogiek’ toegevoegd

aan de professionaliseringsthema’s van

het Schoolleidersregister PO waarmee

geregistreerde schoolleiders zich kunnen

doorontwikkelen. Dit naar aanleiding van

de belangstelling onder schoolleiders

voor het thema, ook met het oog op de

ontwikkeling van integrale kindcentra.

De huidige zeven thema’s zijn Persoonlijk

leiderschap, Regie en strategie, Kennis-

en kwaliteitsontwikkeling, In relatie

staan tot de omgeving, Omgaan met

verschillen, Leidinggeven aan verandering

en Toekomstgericht onderwijs. Thema’s

worden toegevoegd als er vraag naar is

vanuit de schoolleiders zelf of als het

Schoolleidersregister PO signaleert

dat een bepaalde trend gevolgen gaat

hebben voor leidinggevenden in het

primair onderwijs. Gesignaleerde trends

zijn onder meer de technologische

vernieuwingen, toename van diversiteit

en informalisering van contacten.

Daarnaast worden iedere twee jaar de

professionaliseringsthema’s geüpdatet

met de toevoeging van recente literatuur

en actuele wetenschappelijke inzichten.
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va l i d er en  va n  in fo r m eel  l er en

Voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO kun je – naast formele trajecten als

gecertificeerde scholing – opvoeren wat je ‘informeel’ geleerd hebt. Daarmee laat je aan de hand

van leerervaringen in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling hebt doorgemaakt op

een bepaald professionaliseringsthema. Hoe gaat het valideren ervan in z’n werk?

tekst lisette blankestijn

De waarde van leren
buiten de schoolbanken

thema _ registreren en professionaliseren

Congresbezoek, zoals de Nationale Schoolleiders Top of het AVS-congres, behoort ook tot informeel leren.
Foto: Visuele Notulen/Lize Kraan
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Congresbezoek, zoals de Nationale Schoolleiders Top of het AVS-congres, behoort ook tot informeel leren.
Foto: Visuele Notulen/Lize Kraan

Blik eens terug op je ontwikkeling als schoolleider in het
afgelopen jaar. Misschien heb je een opleiding of leer-
gang gevolgd. Maar misschien ook niet. Wellicht las je
een boek en bezocht je congressen. Je voerde misschien
een nieuwe methode in op school of introduceerde nieuw
beleid, en overlegde daarvoor met allerlei partijen. Met
een collega-schoolleider hield je een intervisiegesprek
en heb je niet ook nog een korte cursus gedaan? Dit zijn
allemaal vormen van informeel leren. Ze zijn nét zo
waardevol voor de ontwikkeling van schoolleiders als for-
meel leren via bijvoorbeeld een gecertificeerde leergang.
Daarom kunnen zij dit informele leren laten meetellen
voor hun herregistratie bij het Schoolleidersregister PO.
Wie informeel leren wil meenemen bij de herregistratie,
moet het nog wel laten valideren. Dat kan een gecerti-
ficeerd beoordelaar doen, of schoolleiders kunnen het
geleerde door twee collega’s (andere schoolleiders) laten
valideren onder begeleiding van een procesbegeleider.

Collegiaal valideren Wim Goossens, directeur van
Kindcentrum De Bakelaar, wilde die laatstgenoemde
manier wel eens uitproberen. “Ik had certificaten genoeg
voor de formele route, maar ik zit al jaren in de registra-
tiecommissie van het Schoolleidersregister PO en wilde

>

dit ‘collegiale valideren’
van informeel leren
wel eens ervaren. Voor
mij betekent informeel
leren dat je zelf de
verantwoordelijkheid
neemt voor je eigen
ontwikkeling en het in
kaart brengen daarvan.
Het is persoonlijker
dan formeel leren, de
eigen betrokkenheid
is groot. Formeel leren
kan echter ook waarde-
vol zijn – bijvoorbeeld
toen ik directeur werd
van een kindcentrum
in oprichting. Toen was
de Leergang Directeur

Integraal KindCentrum1 nuttig, maar ik merkte dat
ik daarna meer wilde leren over zaken als wetgeving
en cao rondom kinderopvang. Dat heb ik toen via
werkbezoeken gedaan. Dat is typerend voor informeel
leren: je kiest een weg afgestemd op de situatie waarin
je verkeert. Als je formele paden uitzet, zijn die niet
altijd allemaal relevant.” Inmiddels heeft Goossens zijn
informele leren al op drie thema’s laten valideren door
andere schoolleiders.

Onderzoekend
gesprek Dit soort
valideringsgesprekken
met collega-schoollei-
ders worden begeleid
door een procesbege-
leider, die zelf geen
inhoudelijk oordeel
velt. Procesbegeleider
Chris van Wijk heeft al
circa dertig validerings-
gesprekken begeleid en
traint schoolleiders om
procesbegeleider te wor-
den. “Het is de bedoeling
dat het echt een verdie-
pend en onderzoekend
gesprek is. Pas daarna
kom je tot een beoor-

deling: heeft je collega-schoolleider je overtuigd dat
hij een substantiële professionele ontwikkeling heeft
doorgemaakt? Schoolleiders zijn gewend om te leren in
termen van overdracht. Dit is een andere manier van

Directeur Wim Goossens: “Voor
mij betekent informeel leren dat je
zelf de verantwoordelijkheid neemt
voor je eigen ontwikkeling en het
in kaart brengen daarvan.”

Procesbegeleider Chris van Wijk:
“Schoolleiders zijn gewend te leren
in termen van overdracht. Dit is
een andere manier van leren: je
reflecteert op je ervaringen.”

1 Meer informatie over de Leergang Directeur Integraal

KindCentrum: www.avs.nl/cel/ikc
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leren: je reflecteert op je ervaringen. Ik spoor de beoorde-
lende schoolleiders aan om te zoeken naar congruentie
tussen wat de beoordeelde collega zegt en doet. Vraag
hem meer beeld te geven. Wat zou je voorheen hebben
gedaan? Wat doe je nu? Waaruit blijkt dat je je hierin
ontwikkeld hebt? Schoolleiders leren zo een gesprek te
voeren op een manier die ze vaak niet zo goed kennen.
Dat is spannend; het gaat om je eigen professionele ont-
wikkeling. Vanwege het lerend effect ben ik groot voor-
stander van deze manier van valideren. Maar ik zou me
kunnen voorstellen dat mensen die zich onveilig voelen
in een groep misschien meer op hun gemak zijn bij een
professioneel beoordelaar.”

Critical friends Leen
Koole, directeur van so-
school de Eenhoorn voor
zeer moeilijk lerende en
meervoudig gehandicapte
kinderen, heeft zich laten
scholen als procesbege-
leider en heeft zijn eigen
informele leren ook op
meerdere onderdelen
laten valideren door
andere schoolleiders.
“Het schoolleidersregister
onderscheidt zeven pro-
fessionaliseringsthema’s:
onderwerpen waarmee
je dagelijks bezig bent.

Door in gesprek met critical friends te reflecteren op
mijn eigen handelen, krijg ik mijn leerproces beter
in beeld. Ik baseer mijn volledige herregistratie nu op
informeel leren. Je voert als schoolleider zoveel gesprek-
ken, je hebt met zoveel veranderingen te maken, dat
levert genoeg stof op. Ik heb inmiddels zelf ook een
valideringsgesprek tussen schoolleiders begeleid. Dan
licht ik het proces en de gespreksmethodiek toe en sti-
muleer hen kritische vragen te stellen. De schoolleider
moet een wezenlijke groei doorgemaakt hebben om

gevalideerd te worden op een thema, en die groei moet
navolgbaar zijn in woord en geschrift. Certificaten van
korte cursussen en dergelijke moet je uploaden in je
portfolio, en pas na het valideringsgesprek kun je het
afvinken.”

Tijdsinvestering Informeel leren laten valide-
ren kost de nodige tijd, vinden de schoolleiders. Wim
Goossens: “Je moet de informatie goed aanleveren, een
hele middag gesprekken voeren en de dag erna alles ver-
werken in je beoordeling. En dan komen er ook nog aan-
vullende vragen vanuit de adviseurs van het schoollei-
dersregister. Maar ik vond de gesprekken zeer leerzaam,
dus dat maakte die inspanning zeker de moeite waard.”
Leen Koole relativeert de tijdsinvestering: “Ik heb drie
jaar een coachingsopleiding gedaan. Dat kostte een hele
dag per twee weken. Valideren gaat dan met een vinkje.
Informeel leren doe je echter het hele jaar door tijdens
je werk. Dankzij de registerhandreikingen is een port-
folio snel klaar en de valideringsgesprekken maken me
eigenaar van mijn eigen professionele ontwikkeling.
Dus die weg heeft mijn voorkeur.”

Professioneel
beoordelaar Andere
schoolleiders kiezen
ervoor om dat wat ze
informeel geleerd hebben
niet te laten valideren
door collega-schoolleiders
maar door een profes-
sioneel, gecertificeerd
beoordelaar. Robinet
Bargeman van Bureau
Sterk is zo’n beoor-
delaar. “Professionals
leren zóveel on the job
dat bijdraagt aan hun
ontwikkeling. Natuurlijk
kan leren in een formeel
opleidingskader van nut

l a d d e r  d e r  g e vo lg t r e k k i n g

Tijdens de valideringsgesprekken tussen collega-

schoolleiders wordt gewerkt met het gedachtegoed

van Chris Argyris: ‘de Ladder der gevolgtrekking’.

Daarmee kun je elkaar bevragen in een betrouwbare

en betekenisvolle professionele dialoog. Door

onderzoekende vragen te stellen en oordelen uit te

stellen krijgen eigen meningen en overtuigingen minder

ruimte. Zo kom je tot een gefundeerd standpunt over de

ontwikkeling van degene die je beoordeelt.

ko s t e n

Het valideren van informeel leren in de vorm van

valideringsgesprekken met collega-schoolleiders

onder begeleiding van een procesbegeleider worden

gefaciliteerd door het Schoolleidersregister PO. Hier zijn

verder geen kosten aan verbonden. De gecertificeerde

professioneel beoordelaars bepalen zelf de kosten voor

de validering (indicatie Bureau Sterk: t 795 voor één

professionaliseringsthema, t 1.170 voor twee thema’s).

Directeur Leen Koole: “Ik baseer
mijn volledige herregistratie nu op
informeel leren.”

Professioneel beoordelaar Robinet
Bargeman: “Wij zijn getraind
om objectief vast te stellen
waar iemands kwaliteiten en
ontwikkelingen zitten.”
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zijn, bijvoorbeeld als je je in iets nieuws gaat verdiepen.
Ook iemands leerstijl speelt mee; sommigen krijgen
liever eerst kennis aangereikt om er daarna zelf mee
aan de slag te gaan. Bij ons komen schoolleiders die hun
informele leerproces gevalideerd willen hebben door een
onafhankelijk persoon die inhoudsdeskundig is op het
betreffende professionaliseringsthema. Een schoolleider
vult eerst onze zelfscan in, en denkt daardoor van te
voren al na over zijn identiteit en ontwikkeling. Dit resul-
teert in een ‘poster’ met persoonlijke en professionele
kenmerken. Ook levert de schoolleider een beschrijving
aan van zijn leerproces: dit was mijn leervraag, dit heb ik
ondernomen en dit is het resultaat. Daarbij gaat het om
de onderbouwing van het handelen. In het kiezen van de
vorm is men vrij. Vervolgens voert de schoolleider een
gesprek aan de hand van de scan en het portfolio met de
beoordelaar. Die stelt kritische vragen, volgens de posi-
tieve psychologie. We kijken altijd ook naar de toekomst:
hoe ga je je professionalisering verder vormgeven?”

Inspiratie na congres Marleen van Landschoot,
adjunct-directeur bij obs De Kleine Wereld in Den Haag,
doorliep een dergelijk traject met een professioneel
beoordelaar op het thema Kennis- en kwaliteitsont-
wikkeling. “Ik koos voor de een-op-een beoordeling
omdat ik het lastig vind om een collega-schoolleider te
beoordelen. Ook denk ik dat zo’n peer review meer tijd
kost, omdat je je ook in anderen moet verdiepen. Ik
baseer mijn herregistratie op een mix van formeel en
informeel leren. Het informele deel ontstond na een
congres met John Hattie. Dat inspireerde me om met

thema _ registreren en professionaliseren

een werkgroep van leerkrachten te onderzoeken hoe we
zijn gedachtegoed konden toepassen op school. Omdat
ik dit bij mijn herregistratie wilde gebruiken, heb ik het
nog doordachter gedaan dan ik anders zou doen, meer
vooruit gepland en het zorgvuldiger op papier gezet.
Het laten valideren door een gecertificeerd beoordelaar
van een extern bureau heb ik als waardevol ervaren. De
zelfscan van Sterk is daarbij een goed aanvullend onder-
deel. Door het certificeringsgesprek ging ik dieper naar
mezelf kijken; pas door het te bespreken zie je je eigen
professionalisering.”

Objectiviteit Welke vorm van certificering je ook
kiest: objectiviteit is belangrijk. Hoe garandeer je die?
Professioneel beoordelaar Bargeman: “Wij zijn getraind
om objectief vast te stellen waar iemands kwaliteiten en
ontwikkelingen zitten.” En bij de groepsgesprekken met
collega-schoolleiders? Wim Goossens: “De procesbegelei-
der houdt het gesprek scherp en stimuleert verder door
te vragen op de navolgbare ontwikkeling. We werken
altijd met de Ladder der gevolgtrekking (zie kader). Maar
enige subjectiviteit is nooit uit te sluiten.” Uitgangspunt:
de schoolleiders kennen elkaar niet. Leen Koole maakte
het mee: een bekende naam. “Ik heb meteen gezegd dat
ik die man kende; toen is er iemand anders in het groep-
je geplaatst.” _

Meer weten?
www.schoolleidersregisterpo.nl/professionaliseren/

informeel-leren

Het AVS-congres op 16 maart aanstaande is wederom aangemerkt als bron voor
informeel leren. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2018
Foto: Hans Roggen
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l ei d er s c h a p s s el ec t ie

Het vak van schoolleider professionaliseert.

In- en outsiders zien dat scholen steeds

meer aandacht, geld en tijd besteden aan de

selectie van de juiste persoon op de juiste

plek. Dat kan op verschillende manieren.

tekst richard hassink

‘Er wordt veel minder intuïtief gekozen’

thema _ registreren en professionaliseren

De tijd dat een goede leraar met ambitie bijna auto-
matisch tot schoolleider werd benoemd, is definitief
voorbij, stelt Theo Camps, hoogleraar organisa-
tiekunde en bestuurskunde aan Tias, de business
school van Tilburg University en TU Eindhoven.
“Leiderschapsselectie is overal aan het professio-
naliseren, ook in het onderwijs. Functieprofielen
worden helderder beschreven, procedures verbeterd
en steeds vaker schakelt men externe expertise in.
Kortom, er wordt veel minder intuïtief gekozen.”
Camps was in 2011 een van de wetenschappers die
in opdracht van AVS onderzoek deed naar de veran-
derende eisen die gesteld worden aan schoolleiders.
Dat resulteerde in de publicatie ‘Passend leider-
schap’. “Als schoolleider moet je eigenlijk overal goed
in zijn: het managen van veranderingsprocessen,
het inspireren van mensen, het communiceren met
stakeholders, et cetera. Zet je die eisen op een rij,
dan kun je bijna niet anders dan concluderen dat
dat nooit in één persoon te verenigen is.” Volgens
de hoogleraar doet een school er goed aan om eerst
te kijken in welke ontwikkelfase deze zit en welk
type directeur daar het beste bij past. “Een school die
net een pittige transformatie heeft doorgemaakt zal
beter af zijn met iemand die goed is in het inregelen
van veranderingen, terwijl een school die achterloopt
in ontwikkeling juist baat heeft bij een directeur die
vernieuwend en inspirerend is.”

Duidelijk profiel Marike Jonker van werving- en
selectiebureau Parcours Partners (voor leidinggevenden
en bestuurders in het onderwijs, red.) weet hoe belang-
rijk het is dat scholen vooraf helder formuleren wat voor
directeur ze zoeken. “Zo’n specifiek functieprofiel is niet
alleen voor een school belangrijk, maar ook voor de kan-
didaat. Die moet zich aangesproken voelen op zijn sterke
punten. Dan krijg je ook gemotiveerde reacties binnen.
Ben je niet duidelijk in wat je zoekt, dan loop je het risi-
co dat er veel mensen solliciteren die denken in de trant
van: O lekker, die school is 10 kilometer dichter bij huis.”
Jonker vindt persoonskenmerken niet onbelangrijk,
maar hecht meer waarde aan bewezen competenties en
de bereidheid van iemand om te investeren in kennis en
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‘Er wordt veel minder intuïtief gekozen’

>

dan schiet je ook in de assessmentfase je doel voorbij.”
De Rooij merkt dat scholen weliswaar vaker kiezen voor
een assessment, maar dat deze vooral wordt ingezet ter
bevestiging van de keuze die min of meer al gemaakt is
(ontwikkelassessment) en minder om kandidaten met
elkaar te kunnen vergelijken. “Soms heeft het er mee
te maken dat scholen zich al gelukkig prijzen met één
geschikte kandidaat, soms is het een financiële kwestie.”
Een volledig assessment kost al gauw tussen de 1.500 en
2.000 euro per persoon. “Dat is voor veel scholen een
hoop geld. Groot nadeel van een ontwikkelassessment is
dat er ook uit kan komen dat de betreffende kandidaat
toch tekortschiet. “Als de keuze dan al is gemaakt en hij
dat te horen heeft gekregen, kun je dus niet meer terug.”

deskundigheid. “Als je alleen maar uitgaat van nature en
niet van nurture, red je het niet. Ik moet weleens lachen
als ik een leraar of intern begeleider hoor zeggen: ‘Nu is
de tijd gekomen om directeur te worden’. Dan onderschat
je het vak van schoolleider. Bovendien dien je over de
juiste papieren te beschikken. In profielschetsen worden
vrijwel altijd een schoolleidersopleiding en relevante
(management)ervaring vereist. Wie wil doorgroeien,
moet willen investeren in zijn eigen ontwikkeling.”
Jim de Rooij van Slim Assessments, een assessment
bureau dat ook regelmatig zaken doet met schoolbestu
ren in het primair onderwijs, drukt zijn klanten eveneens
op het hart vooraf goed na te denken over het profiel.
“Dat moet echt een blauwdruk zijn. Is het dat niet,

Op assessments en intelligentietesten wordt ook wel
eens de kritiek geleverd dat ze bepaalde groepen zou
den benadelen. De Rooij: “Het klopt dat allochtonen,
en vrouwen in mindere mate, slechter scoren op een
Nederlandse cognitieve capaciteitentest, maar dat kun
je ondervangen door andere delen van het assessment
meer gewicht te geven.” Hij pleit ervoor dat scholen
altijd kiezen voor instrumenten die gevalideerd zijn en
goed bekendstaan. “Het is een behoorlijke klus als je je
eigen tool gaat ontwerpen en die ook nog moet valide
ren. Wij kopen liever testen in die hun werking al bewe
zen hebben in de praktijk.”

Reus of ramp Een scholengroep die weleens kiest
voor een (ontwikkel)assessment, is stichting Sophia
Scholen, een schoolbestuur met 23 basisscholen in de
Duin en Bollenstreek. “Laatst nog hadden we aan het
eind van een sollicitatieprocedure voor de functie van
schoolleider een voorkeur voor een van de drie over
gebleven kandidaten”, vertelt HRmanager Ruth de
Ridder, “maar we wilden graag weten hoe deze kandi
daat zou scoren op een specifiek terrein. Daarop hebben
we hem toen een assessment laten doen. Dat gaf een
goed uitsluitsel en toen was er geen enkel beletsel meer
om hem te benoemen.”

‘ l e i d e r s c h a p s s e l e c t i e i s ove r a l
a a n  h e t  p ro f e s s i o n a l i s e r e n ,
oo k  i n  h e t  o n d e r w i j s ’
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Zoals er verschillende typen scholen zijn, zijn er ook
verschillende typen schoolleiders. Betekent dit dat
iemand die afvalt bij de ene school nog steeds kans
maakt op een benoeming bij een andere school binnen
dezelfde stichting? De Ridder: “Jazeker, hoewel wij ook
vinden dat een directeur Sophiabreed benoemd moet
kunnen worden. Dat betekent dat een schoolleider over
competenties en persoonskenmerken moet beschikken
die we bij al onze directeuren terug willen zien.” Jonker
van werving- en selectiebureau Parcours Partners: “Mijn
motto is altijd: een reus in de ene situatie is een ramp
in de andere, en omgekeerd. Ik zie regelmatig gebeuren
dat iemand die voor de ene plek buiten de top 3 valt,
nummer 1 wordt bij een andere school. Dat ligt dus
helemaal aan de ontwikkelfase van de school.”

Sophia Scholen heeft een interne pool van talenten,
bestaande uit leerkrachten en intern begeleiders die de
schoolleidersopleiding hebben afgerond. HR-manager De
Ridder: “Afgelopen jaar hebben we drie mensen uit onze
kweekvijver kunnen benoemen tot directeur. Daar zijn we
heel blij mee.” Voor de vacatures bij grotere scholen en
complexere opdrachten werkt de scholengroep regelmatig
samen met Parcours Partners. In die procedures geven de
kandidaten in de laatste sollicitatieronde een presentatie
over een vraagstuk dat speelt op de school in kwestie.
“We vragen dan bijvoorbeeld hoe ze het probleem de eer-
ste honderd dagen zouden aanpakken. Daarmee toets je
meteen of hun aanpak past bij de school.” Wordt een kan-
didaat gekozen, dan wordt met diegene een management-
contract met doelstellingen opgesteld. Daarbij mag de
nieuwe schoolleider, ervaren of onervaren, ook gebruik-
maken van coaching die hij zelf mag kiezen.

u n i e k e  k w e e k v i j v e r :  ‘ w e  i n v e s t e r e n  g r a a g  i n  e i g e n  m e d e w e r k e r s ’

Een scholengroep die bij de zoektocht

naar een nieuwe schoolleider vrijwel nooit

extern gaat, is Alberdingk Thijm Scholen

in Hilversum. Omdat daar gewerkt wordt

met een interne kweekvijver waaruit

schoolleiders geselecteerd worden

voor een van achttien basisscholen

en zeven middelbare scholen. “Wij

zagen een aantal jaren geleden dat

medewerkers die opklommen binnen

onze organisatie succesvoller waren

dan mensen die rechtstreeks van buiten

terechtkwamen op leidinggevende

posities. Daarom hebben we toen een

high potentials-programma opgezet”,

zegt Johan Peereboom, rector van het

Alberdingk Thijm Teachers College.

Daarin biedt de scholengroep jonge

high potentials, veelal leraren, een

hbo-masteropleiding van 2,5 jaar aan.

Tijdens of na deze opleiding maken ze

kans op een leidinggevende positie

op een van de scholen. Peereboom:

“We geven onze mensen niet de harde

garantie dat ze binnen onze organisatie

een leidinggevende baan kunnen

vinden, maar de praktijk leert dat een

substantieel deel daar wel terechtkomt.”

Dit high potentials-programma is volgens

de rector uniek in de Nederlandse

onderwijswereld. “Het mooie is dat de

opleiding direct wordt gevoed vanuit

het onderwijsveld. En behalve door

eigen docenten worden de colleges

ook verzorgd door gastdocenten van

universiteiten en hogescholen.”

Is het een nadeel dat je geen vers bloed

binnenkrijgt omdat je vist in de vijver

van eigen medewerkers? “Nee”, zegt

Peereboom stellig, “zo ervaren wij dat

niet. Bovendien krijgen we wel nieuwe

mensen binnen op niet-leidinggevende

posities.” Dat het opzetten van een

dergelijk programma hoge kosten met

zich meebrengt, erkent hij. “Maar als

je bedenkt dat mensen relatief lang

binnen je organisatie blijven en zichtbaar

bijdragen aan het succes van onze

scholen, is het die investering meer dan

waard. Bijkomend voordeel is dat er

veel minder vaak sollicitatieprocedures

zijn, waardoor ook weer een deel van

de investering wordt terugverdiend.

Bovendien investeren we graag in

eigen medewerkers.” Dat geldt ook

voor het stimuleren van de switch van

primair naar voortgezet onderwijs of

omgekeerd. “Zo hadden we een tijdje

terug een basisschooldirecteur die de

overstap maakte naar een adjunct-

directeursfunctie op een van onze

vo-scholen. Zij wist op basis van haar

ervaring in het po precies wat leerlingen

in de onderbouw van het vo nodig hadden.

Dat gaf meteen een meerwaarde.” Dit

soort overstappen komt niet heel vaak

voor binnen Alberdingk Thijm Scholen.

“Het draagt wel bij tot meer verbinding

tussen po en vo.”

“We zien dat medewerkers die opklimmen binnen onze organisatie succesvoller zijn dan
mensen die rechtstreeks van buiten terechtkomen op leidinggevende posities.”
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Zelf regie houden Dat scholen steeds vaker externe
expertise inschakelen bij de selectie van kwaliteit vindt
hoogleraar Camps een goede ontwikkeling. “Omdat je je
voorziet van deskundigheid die aanvullend is op je eigen
beslisrol. Maar je moet als school wel zelf de regie hou-
den.” Parcours Partners wordt ook regelmatig ingescha-
keld omdat schoolbesturen niet voldoende mankracht
hebben om een gedegen sollicitatieprocedure te voeren.
Jonker: “Bovendien zorgt een externe partij voor een
frisse blik en maakt het lastige keuzes zoals het afwijzen
van een interne kandidaat soms wat makkelijker.”
Ze weet dat er ook scholengroepen zijn die voor lei-
dinggevende posities alleen maar uit de eigen gelede-
ren werven (zie kader). “Kweekvijvers zijn erg nuttig
omdat ze medewerkers de mogelijkheid geven hun

managementtalent te ontdekken en ontwikkelen.” Toch
moet je ook bij een kweekvijver niet over één nacht ijs
gaan bij een benoemingsprocedure voor de functie van
schoolleider, vindt Camps. “Als je als schoolbestuur uit-
eindelijk de verkeerde keuze maakt, heeft dat veel con-
sequenties. Vaak kost het zo een jaar voor je in de gaten
hebt dat iemand niet goed functioneert. En dan heb ik
het nog niet eens over de onrust op school en het verlies
van draagvlak en geloofwaardigheid.”

Krapte De arbeidsmarkt voor schoolleiders is niet
zo krap als die voor leraren. “Toch is het niet eenvoudig
goede mensen te vinden”, zegt HR-manager De Ridder
van Sophia Scholen. “Dat komt omdat je voornamelijk
moet vissen uit de vijver van leraren en intern bege-
leiders. Daarvan beschikt maar een kleine minderheid
over de benodigde competities en aspiraties. Een school-
directeur moet vooral knopen durven doorhakken. Je
werkt met professionals die allemaal een eigen mening
hebben, maar het leiden van een school is geen demo-
cratisch proces. Uiteindelijk moet je op basis van wat je
hoort, weet en ziet een beslissing durven nemen. Dat
vraagt leiderschap.” _

thema _ registreren en professionaliseren

‘ i k  z i e  r e g e l m at i g  g e b e u r e n  d at
i e m a n d  d i e  vo o r  d e  e n e  p l e k  b u i t e n
d e  to p  3  v a lt ,  n u m m e r  1  w o r d t  b i j
e e n  a n d e r e  s c h o o l ’

“We wilden graag weten hoe een kandidaat zou scoren op een specifiek terrein. Daarop hebben we hem toen een assessment laten doen.”
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Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Alles-in-1 in het kort
• Thematisch, samenhangend onderwijs
• Vijf projecten per jaar vanaf groep 4
• Tot zes verwerkingsniveaus per les
• Flexibel inzetbaar
• Afwisselend, uitdagend en motiverend
• Vrijwel alle vakken en vaardigheden binnen 

één lesmethode
• Kerndoelendekkend
• Voldoet aan taalreferentieniveaus

Betekenisvol onderwijs met Alles-in-1:
hoe bevalt dat?
De Blauwe Lijn is een openbare basisschool in Amsterdam Zuidoost
met een taalzwakke doelgroep. Sinds 2016-2017 maakt De Blauwe Lijn
gebruik van de leermiddelen en begeleiding van Alles-in-1.
Groepsleerkrachten Marlene Coats en Stefan Koytek vertellen over
hun ervaringen.

Starten met samenhangend onderwijs
‘Alles-in-1 werkt fantastisch. Je werkt meteen aan
woordenschat, begrijpend lezen, spelling, alle vakken
tegelijk. Je bereidt je in een keer op alles voor, niet
meer apart per vak. Alle creatieve vakken zijn
geïntegreerd en vallen binnen het thema.’

‘Eerst hebben we een proefproject gedaan. Daarna
zijn we meteen verdergegaan met het invoeren van
Alles-in-1. Het werken in vakken missen we niet.
Er is nog steeds een duidelijke structuur en er zijn
herkenbare activiteiten. Het plannen van een project
is wel wennen. Je plant acht weken vooruit en bent
nog aan het leren om de veelheid aan activiteiten te
overzien.’

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1 0224 - 21 47 45

info@alles-in-1.org

Advertorial

De leerkracht is essentieel
‘Bij thematisch onderwijs hangt veel af van
leerkrachtvaardigheden. Door aan te sluiten op  de
behoeften van je leerlingen is het mogelijk om minder
klassikaal, frontaal onderwijs te geven.’

U kent uw klas het beste.
U bepaalt dan ook zelf de juiste
doelen, instructie, opdrachten
en herhaling.

‘De voorbereidingstijd bij Alles-in-1 is vergelijkbaar
met andere methodes. Maar het hangt wel af van de
keuzes die je maakt. Regelmatig afstemmen over de
planning en organisatie van activiteiten zorgt ervoor
dat we een project echt samen dragen.’

Taalzwakke doelgroep
‘We wilden onze taalzwakke doelgroep op eigen
niveau en intelligentie aanspreken. De opbouw in
taalniveau is goed. Door de zes verwerkingsniveaus
kunnen we eenvoudig differentiëren. Spelling is heel
goed verwerkt met duidelijke categorieën, leerdoelen
en ruim voldoende materiaal en herhaling. De
samenhang en context van Alles-in-1 biedt kinderen
veel houvast om woorden te leren. Ons spelling- en
woordenschatonderwijs is daardoor flink verbeterd.’
‘De zelfstandigheid, motivatie en betrokkenheid van
leerlingen nemen toe door het werken aan voldoende
activiteiten op eigen niveau. Hierdoor kan een
leerkracht prima meerdere niveaus binnen een klas
bedienen.’

Gemotiveerde, betrokken leerlingen
‘Kinderen met een korte spanningsboog hebben baat
bij de vele afwisselende activiteiten van Alles-in-1.
Zodra je een thema start, stel je de vraag: ‘Wat heb je
thuis over dit onderwerp? Neem maar mee!’
Alles-in-1 nodigt uit tot het aankleden van projecten
door een opening, excursie, de creatieve en praktische
lessen en de afsluiting. Dat maakt het boeiend en
spannend. Leerlingen worden geprikkeld en zijn
enthousiast. En ook ouders zijn meer betrokken.’

Voorbeelden van openingen en sluitingen van
de projecten op De Blauwe Lijn:
• Opening: leerkrachten verkleed, olympische

spelen optocht en toernooi, speurtocht,
tekenopdracht in Artis

• Afsluiting: musical, presentatie, tentoonstelling,
kerstviering met vijf godsdiensten

Begeleiding

gehad van Alles-in-1. De begeleiding werd aangepast
op de behoeften van onze school en ging onder meer
over verbeteren van woordenschatonderwijs, helpen
bij de voorbereiding, effectief werken met weektaken,
praktische uitwerking van activiteiten en het afleggen
van klassenbezoeken. Het belangrijkste wat de
begeleiding ons heeft opgeleverd is leren loslaten.
Alles-in-1 is daardoor het hart van ons onderwijs
geworden!’

Meer weten over Alles-in-1?
Kijk dan op www.alles-in-1.org.

Advertorial Advertorial
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zijn we meteen verdergegaan met het invoeren van
Alles-in-1. Het werken in vakken missen we niet.
Er is nog steeds een duidelijke structuur en er zijn
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De leerkracht is essentieel
‘Bij thematisch onderwijs hangt veel af van
leerkrachtvaardigheden. Door aan te sluiten op  de
behoeften van je leerlingen is het mogelijk om minder
klassikaal, frontaal onderwijs te geven.’

U kent uw klas het beste.
U bepaalt dan ook zelf de juiste
doelen, instructie, opdrachten
en herhaling.

‘De voorbereidingstijd bij Alles-in-1 is vergelijkbaar
met andere methodes. Maar het hangt wel af van de
keuzes die je maakt. Regelmatig afstemmen over de
planning en organisatie van activiteiten zorgt ervoor
dat we een project echt samen dragen.’

Taalzwakke doelgroep
‘We wilden onze taalzwakke doelgroep op eigen
niveau en intelligentie aanspreken. De opbouw in
taalniveau is goed. Door de zes verwerkingsniveaus
kunnen we eenvoudig differentiëren. Spelling is heel
goed verwerkt met duidelijke categorieën, leerdoelen
en ruim voldoende materiaal en herhaling. De
samenhang en context van Alles-in-1 biedt kinderen
veel houvast om woorden te leren. Ons spelling- en
woordenschatonderwijs is daardoor flink verbeterd.’
‘De zelfstandigheid, motivatie en betrokkenheid van
leerlingen nemen toe door het werken aan voldoende
activiteiten op eigen niveau. Hierdoor kan een
leerkracht prima meerdere niveaus binnen een klas
bedienen.’

Gemotiveerde, betrokken leerlingen
‘Kinderen met een korte spanningsboog hebben baat
bij de vele afwisselende activiteiten van Alles-in-1.
Zodra je een thema start, stel je de vraag: ‘Wat heb je
thuis over dit onderwerp? Neem maar mee!’
Alles-in-1 nodigt uit tot het aankleden van projecten
door een opening, excursie, de creatieve en praktische
lessen en de afsluiting. Dat maakt het boeiend en
spannend. Leerlingen worden geprikkeld en zijn
enthousiast. En ook ouders zijn meer betrokken.’

Voorbeelden van openingen en sluitingen van
de projecten op De Blauwe Lijn:
• Opening: leerkrachten verkleed, olympische

spelen optocht en toernooi, speurtocht,
tekenopdracht in Artis

• Afsluiting: musical, presentatie, tentoonstelling,
kerstviering met vijf godsdiensten

Begeleiding

gehad van Alles-in-1. De begeleiding werd aangepast
op de behoeften van onze school en ging onder meer
over verbeteren van woordenschatonderwijs, helpen
bij de voorbereiding, effectief werken met weektaken,
praktische uitwerking van activiteiten en het afleggen
van klassenbezoeken. Het belangrijkste wat de
begeleiding ons heeft opgeleverd is leren loslaten.
Alles-in-1 is daardoor het hart van ons onderwijs
geworden!’

Meer weten over Alles-in-1?
Kijk dan op www.alles-in-1.org.
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Neem vrijblijvend
contact op voor
meer informatie.

www.diatoetsen.nl
050 8200120
info@diatoetsen.nl

Eruit halen wat erin zit, dat is de ambitie van ouders en van
professionals uit het onderwijs. Vanuit deze visie zijn de
Dia-volgtoetsen  en de Dia-eindtoets ontwikkeld.
Met een vernieuwde blik op het toetsen helpen we leerlingen
zodat ze kunnen groeien om verder te komen. Met de
Diatoetsen dragen wij bij aan een positief leerklimaat, onder-
wijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en
een professionele cultuur op uw school. Kiest u dit jaar voor de
eindtoets die past bij uw onderwijsvisie?

www.diatoetsen.nl    050 8200120

....- Adaptief met terugbladerfunctie
- In één dag af te nemen
- Sluit aan op onze diagnostische volgtoetsen
- Begrijpelijke vraagstelling
- Wetenschappelijk onderbouwd

+

PlusPunten dia-eindtoets

om verder te komen

toetsendia.
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

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

De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van

8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten vervallen

“Dat brengt ontzettend veel rust.” tekst astrid van de weijenberg

‘Ga terug naar 25 lesuren in de week’, die

opdracht kreeg obs West van het schoolbe-

stuur. De school gaf namelijk te veel uren

les. De eindtijd werd met een uur vervroegd

naar 13.15, onder meer door de overblijf te

laten vervallen. En al om 8.05 uur gaat de

eerste bel, zodat de lessen om 8.15 uur

kunnen beginnen.

Dat ging niet zonder slag of stoot.

Ouders en leerkrachten moesten wennen.

Inmiddels zijn vrijwel alle leerkrachten

positief. De meeste ouders hebben hun

werktijden aangepast aan de schooltijden,

schakelen opa en oma in of maken gebruik

van de – inpandige – buitenschoolse opvang

van Kindcentrum IJsselkids. ’s Middags

hebben de kinderen daardoor meer tijd

voor activiteiten, bin-

nen het kindcentrum

of thuis. “Natuurlijk

zijn er nog steeds

ouders die het jam-

mer vinden”, vertelt

interim-directeur

Marianne Lammens,

mede namens direc-

teur Jan Noordam die

het nieuwe rooster

invoerde. “Maar zij

nemen de nieuwe

schooltijden op de

koop toe, omdat ze

toch graag voor deze

school kiezen. Ons

marktaandeel is al

jaren hetzelfde.”

De nieuwe tijden heb-

ben gezorgd voor een hoop rust in school,

zegt Lammens. “Na de middagpauze hoeven

we de kinderen er niet weer met de haren bij

te slepen. Maar vooral ook omdat de over-

blijf is verdwenen. Die zorgde voor werkdruk

bij leerkrachten en onrust bij leerlingen.

Veel conflictjes ontstonden juist tijdens het

overblijven.”

Wel bleek dat de hele ochtend zonder eten

te lang was. Lammens: “We hebben nog

steeds geen lunchtijd, maar de leerlingen

en leerkrachten hebben tijdens een lesdag

twee keer een moment om te eten en te

drinken. Wel onder de les, want anders vol-

doen we niet aan de eisen van de onderwijs-

inspectie.” Het lesprogramma is verder zo

ingericht dat er een goede balans is tussen

activiteit en rust. De kinderen gaan twee

keer per ‘dag’ een kwartier naar buiten.

Waarvan er een keer een gymactiviteit is.

Leerkrachten hebben tussen 13.30 en 14

uur lunchpauze. Ze zijn allemaal nog tot

minstens 15 uur op school aanwezig voor

oudergesprekken, overleg, professiona-

lisering of nakijkwerk. “Daarna staat het

hen vrij om hun tijd naar eigen goeddunken

in te delen. Dat geeft ook wat flexibiliteit en

rust in het privéleven”, aldus Lammens.

Het continurooster van obs West in deze

vorm past binnen alle eisen van de cao,

onderwijsinspectie en arbeidstijdenwet.

Communicatie is een van de belangrijkste

succesfactoren. Ook bij rondleidingen

moet aan nieuwe ouders goed uitgelegd

worden dat de school evenveel uren les

geeft als andere scholen en een goed

ritme van leren en ontspannen kent.

“Ouders begrijpen dat dan ook”, zegt

Lammens.

De keuze verdient navolging, vindt de inte-

rim-directeur. “Veel andere landen gingen

ons voor. Elke basisschool zou eigenlijk

moeten beschikken over gratis onderwijs en

opvang. Dat maakt de weg vrij voor echte

integrale kindcentra, met breed inzetbaar

personeel voor onderwijs en opvang.” _

Meer weten?
www.obswest.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

iedere dag van 8.15 tot
13.15 uur naar school

De leerlingen van obs West gaan twee keer per ‘dag’ een kwartier naar
buiten.
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pa ssend onderwijs

Drie jaar na de invoering van Passend
onderwijs krijgen samenwerkings
verbanden meer aandacht voor het
opzetten van een kwaliteitszorg
systeem. Waaraan moet zo’n
systeem voldoen? Hoe krijg je zicht
op de opbrengsten van Passend
onderwijs? Beleidsmedewerker
kwaliteitszorg Femke Janssen
inventariseerde factoren en
stakeholders die van invloed zijn op
het kwaliteitszorgsysteem.
tekst irene hemels

Als student Onderwijskunde aan de

Radboud Universiteit onderzocht Femke

Janssen, inmiddels beleidsmedewerker

kwaliteitszorg bij samenwerkingsverband

Plein 013, hoe samenwerkingsverbanden

via een kwaliteitszorgsysteem zicht kunnen

krijgen op de opbrengsten van Passend

onderwijs. Janssen: “Het begint met de

vraag: wat verstaan we onder kwaliteit?

De maatschappelijke opdracht (Passend

onderwijs) zoals deze in wet- en regelgeving

staat omschreven beschrijft niet hoe je deze

opdracht moet uitvoeren. Ga daarover in

gesprek met diverse stakeholders van het

samenwerkingsverband, zoals schoolbe-

stuurders, directeuren, intern begeleiders,

leraren en ouders. Kwaliteitszorg is geen

lineair en top down bestuurd proces. Het

kwaliteitszorgsysteem moet functioneren

ten dienste van het samenwerkingsverband

en de scholen, en geen op zichzelf staand

doel worden. Door met elkaar na te denken

over hoe we samen vorm kunnen geven

aan Passend onderwijs en te bespreken

wat we onder kwaliteit verstaan, krijgen

we antwoord op de vraag waar we naartoe

willen en wat de ambities zijn van de regio.

Tegelijk wordt er ook eigenaarschap ontwik-

keld bij scholen. Daarmee voorkom je dat

een kwaliteitszorgsysteem een papieren

tijger wordt.”

Maatwerk
Janssen benadrukt dat de implementatie

van een kwaliteitszorgsysteem voor elk

samenwerkingsverband anders is. “Het gaat

om maatwerk. De eigen ambities van het

samenwerkingsverband (en de regio) bepa-

len waar je met elkaar accent op legt in de

uitvoering.” Hierbij zijn verantwoording naar

en het voeren van dialoog met verschillende

stakeholders van belang. “Ontwikkel een

kwaliteitscultuur via openheid, vertrouwen,

transparantie en samenwerking waarin

iedereen zich betrokken voelt en bijdraagt

aan kwaliteit. Op die manier zorgt een kwa-

liteitszorgsysteem ook voor echt Passend

onderwijs.”

kwaliteitszorgsysteem:
‘zoek aansluiting bij
bestaande processen’

‘ b a l a n s  t u s s e n  c i j f e r s  e n  v e r h a l e n ’

Ook Surya Carillho rondde recent haar studie Onderwijskunde af met een onderzoek

naar kwaliteitszorgsystemen van samenwerkingsverbanden bij OOG onderwijs en

jeugd. Haar advies: “Cijfers en verhalen vullen elkaar aan in het meten van kwaliteit.

Oók als cijfers en verhalen niet altijd hetzelfde verhaal vertellen. Opgehaalde cijfers

bieden inzicht en verhalen kunnen blinde vlekken blootleggen. Bovendien inspireren

goede praktijkvoorbeelden over successen en mislukkingen. Tellen en vertellen zijn

complementair aan elkaar.” Kijk voor het volledige advies op www.avs.nl/artikelen/

kwaliteitpassendonderwijsmeten

Femke Janssen, beleidsmedewerker kwaliteitszorg, onderzocht hoe samenwerkingsverbanden via
een kwaliteitszorgsysteem zicht kunnen krijgen op de opbrengsten van Passend onderwijs.
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Continuïteit
Een goed systeem van kwaliteitszorg

legt de nadruk op continuïteit, volgens

de beleidsmedewerker. “Er zijn heel veel

instrumenten beschikbaar om opbrengsten

te meten, maar continu verbeteren is niet

alleen een kwestie van instrumenten, maar

vooral ook van mensen. Kwaliteitsdenken

moet op alle niveaus voortdurend worden

gevoed, gemonitord en gekoppeld aan

kwaliteitsacties van de verschillende

onderdelen van het samenwerkwerkings-

verband, inclusief de scholen. Een goed

kwaliteitszorgsysteem is een middel om

zicht te krijgen op doen we de goede dingen

en doen we de dingen goed.”

Onnodige bureaucratie
Aansluiting zoeken bij bestaande proces-

sen van kwaliteitszorg van schoolbesturen

en scholen is essentieel, zegt Janssen.

“Voorkom onnodige bureaucratie en ga

geen nieuwe systemen optuigen.” Directeur

Luuk van Aalst van samenwerkingsverband

IJsselbeke herkent zich hierin. Vanaf de

start in 2014 werkt IJsselbeke aan een

kwaliteitszorgsysteem. “Het is een continue

ontwikkeling. Allereerst houden we data

en kerngetallen systematisch bij waarbij

we geen dingen dubbel doen. Wat scholen

kunnen leveren aan informatie halen we op.

De procesmatige kant van kwaliteitszorg

ontwikkelen we door voortdurend tevre-

denheidsonderzoek te doen bij scholen en

ouders en minimaal één keer per jaar een

inhoudelijk gesprek met schoolbesturen,

schoolleiders en intern begeleiders te heb-

ben over de geboden ondersteuning en hoe

scholen zich ontwikkelen op het gebied van

de basisondersteuning.”

Goede weg
Samenwerkingsverband Plein 013 zit nog

middenin de ontwikkeling van een kwali-

teitszorgsysteem. Janssen: “Momenteel

investeren we in het verkrijgen van een

gemeenschappelijke basis. We zijn met

elkaar – bestuurders, schoolleiders, ib’ers

et cetera – in overleg over onze ambities

en hoe we hier vorm aan geven. Dat vraagt

tijd.” Want, zegt ze, je moet kritisch blijven

bij het formuleren van concrete, heldere

doelen. “Je kunt bijvoorbeeld wel kiezen

voor een concreet doel als ‘minder leerlin-

gen naar het speciaal onderwijs’  – als je dat

haalt kun je zeggen ‘we zijn op de goede

weg’ – maar wat zegt dat over hoe het de

leerling vergaat op de (reguliere) basis-

school. Is dat de realisatie van Passend

onderwijs?” _

Meer weten?
Een samenvatting van het onderzoek

van Femke Janssen is op te vragen via

f.janssen@plein013.nl

a c t i e

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

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

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap en
het aspirantlidmaatschap.

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

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

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

* Het lidmaatschap geldt met ingang van 1 augustus 2017 en u blijft minimaal lid tot 1 augustus 2019.
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s c h o l en  b l i j  m e t  k euze m o g el i j k h ei d

Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast.

Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde

zijn en moeten ze hetzelfde type adviezen geven, waarin ook praktijkonderwijs is opgenomen.

De Centrale Eindtoets is er vanaf dit jaar ook in een digitale adaptieve versie. Het nieuwe kabinet

wil de uitslag weer vooraf mee laten wegen in het schooladvies. tekst daniëlla van ‘t erve

Ssst…
eindtoets!
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s c h o l en  b l i j  m e t  k euze m o g el i j k h ei d past”, legt Astrid Lubbers, directeur van A-VISION dat
ROUTE 8 aanbiedt, uit. “Als je ziet hoe de afname van
alternatieve toetsen stijgt, hebben scholen hier blijkbaar
ook behoefte aan.”
ROUTE 8 is een digitale adaptieve toets waar twee tot drie
uur voor staat. Na elke vraag wordt de moeilijkheid aan-
gepast aan het niveau van de leerling. “Door vragen op
maat aan te bieden, meet je wat kinderen wel weten in
plaats van wat ze niet weten”, zegt Lubbers. “Leerlingen
die wat meer moeite hebben met leren, komen hiermee
beter tot hun recht. Maar ook de beter presterende leer-
lingen worden minder belast omdat ze niet onnodig veel
makkelijke vragen hoeven te beantwoorden.”

De Centrale Eindtoets is er vanaf dit jaar ook in een
digitale adaptieve versie. Deze toets wordt net als
de papieren versie in drie ochtenden van twee uur
afgenomen, maar de moeilijkheid van de opgaven wordt
per cluster van vragen bepaald. Behalve meer op maat, is
de digitale versie overzichtelijker voor de leerling, aldus
Jacob Raap, manager primair onderwijs bij het CvTE, de
overheidsorganisatie die deze toets aanbiedt. “Op papier
staan meerdere opgaven per bladzijde, terwijl er digitaal
steeds maar een wordt aangeboden. Omdat de vragen per
moeilijkheidsniveau geclusterd zijn, kunnen leerlingen
ook in de digitale versie een moeilijke vraag even
overslaan en dan later terugbladeren.”
De IEP Eindtoets wordt door bureau ICE op papier aange-
boden. Omdat de eindtoets een momentopname is, is het
belangrijk dat de omstandigheden voor alle leerlingen

z e s  e i n d to e t s e n

Tussen 15 april en 15 mei is het weer zover: alle leerlingen in

groep 8 maken een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit zes

toetsen die door de minister zijn goedgekeurd:

• Centrale Eindtoets Cito in opdracht van het College voor

Toetsen en Examens (zowel papier als digitaal adaptief /

drie ochtenden van twee uur)

•  ROUTE 8 van A-VISION (digitaal adaptief / een ochtend van

maximaal drie uur)

•  IEP Eindtoets van Bureau ICE (papier / twee ochtenden van

twee uur)

•  Dia-eindtoets van Diatoetsen (digitaal adaptief / een

dagdeel of twee keer 1,5 uur)

•  Cesan Eindtoets (papier / twee ochtenden)

•  AMN Eindtoets (digitaal adaptief / twee ochtenden van

maximaal vier uur)

Het ministerie legt vast wat er minimaal moet worden

getoetst, maar de aanbieders mogen zelf beslissen hoe ze

toetsen en wat ze daaraan toevoegen. De aanbieders zijn voor

vier jaar toegelaten, maar elk jaar moet de inhoud van hun

eindtoetsen worden goedgekeurd.

Sinds drie jaar is de eindtoets in groep 8 verplicht.
Scholen kunnen inmiddels kiezen uit zes aanbieders.
65 Procent werkt met de Centrale Eindtoets, die in
opdracht van het overheidsorgaan College voor Toetsen
en Examens (CvTE) door Cito wordt gemaakt. De IEP
Eindtoets is met 24 procent afname vervolgens het
populairst, gevolgd door ROUTE 8. Deze toetsen kwamen
direct beschikbaar, scholen kunnen nu ook kiezen voor
de toetsen Dia, Cesan en AMN (zie ook kader). Dat er
zoveel keuze is, is een goede zaak, vinden alle aanbieders.
“Het grote voordeel is dat elke school nu het instrument
kan kiezen dat bij de eigen visie, werkwijze en doelgroep

‘m e t  e e n  pa a r  u u r  k l a a r ’

Marco Verbaas, directeur cbs EbenHaëzer

in Ossenzijl en Kindcentrum de Ark in

Oldemarkt: “De Eben-Haëzer heeft veertig

leerlingen en om die goed te bedienen

zijn we vijf jaar geleden overgestapt op

gepersonaliseerd leren. Elke leerling

heeft zijn eigen laptop en werkt op zijn

eigen niveau. De manier van adaptief

toetsen van ROUTE 8 past daarbij. Het

bevalt zo goed dat we ook op De Ark zijn

overgestapt. Het grote voordeel is dat je

met een paar uur klaar bent, dat geeft de

kinderen veel rust. Qua uitslagen zie ik

niet veel verschil met die van Cito.

De eindtoets analyseren we op waar

we het onderwijs kunnen verbeteren.

Gelukkig kijkt de inspectie vanuit het

nieuwe toezichtkader nu ook veel meer

naar de ontwikkeling die door leerlingen

is gemaakt.

Dat we nu ROUTE 8 hebben, wil niet

zeggen dat dat altijd zo blijft. Een school

binnen ons bestuur werkt met AMN.

Het is mooi dat we ervaringen kunnen

vergelijken, zodat we elk jaar de keuze

kunnen maken welke toets bij deze klas

en school het best past.”

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

>
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gelijk zijn, meent Janneke Helsloot, productmanager pri-
mair onderwijs. Zo moeten er wel voldoende computers
op een school zijn in geval van digitale afname, zodat
alle leerlingen op hetzelfde moment de toets kunnen
maken. “Scholen geven zelf echter nog de voorkeur aan
het boekje, waar leerlingen gewoon de antwoorden in
kunnen schrijven.”

Gezamenlijk anker Keuze is prachtig, maar de
eindtoetsen moeten uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde
adviezen opleveren. Dat bleek niet het geval. Uit een ana-
lyse van de toetsen van Cito, IEP en ROUTE 8, in opdracht

van voormalig staatssecretaris Sander Dekker begin
vorig jaar, bleek namelijk dat ROUTE 8 relatief lagere
schooladviezen geeft dan de andere. De IEP Eindtoets
komt juist tot iets hogere adviezen. Dat komt niet door
de achtergrond van leerlingen maar door (normerings)-
verschillen tussen de drie toetsen. Zo kunnen kinderen
bij ROUTE 8 ook praktijkonderwijs geadviseerd krijgen,
terwijl bij de andere twee toetsen vmbo-basis als laag-
ste advies geldt. Alle toetsen moeten daarom vanaf nu
hetzelfde type adviezen geven, waaronder de categorie
‘Praktijkonderwijs/vmbo-basis’. En om de vergelijkbaar-
heid te borgen, komt er vanaf dit jaar in alle eindtoetsen

‘ w i j  w i l d e n  w e l e e n s  i e t s  a n d e r s  p r o b e r e n ’

Maurice van Kouwen, directeur de Gooise

Daltonschool in Hilversum (tot 1 januari

2018): “Ik vind het goed dat scholen nu

zelf kunnen kiezen welke eindtoets zij

willen afnemen. Na jaren Cito wilden wij

weleens iets anders proberen. De IEP-

toets sprak ons het meest aan, omdat

deze aansluit bij onze methodetoetsen.

Hierdoor kunnen de leerlingen op een

vertrouwde manier de eindtoets maken.

Daar komt bij dat de lay-out overzichtelijk

is en opdrachten oplopen op in

moeilijkheidsgraad. Bovendien heeft de

IEP-toets ook open vragen. Leerlingen

kunnen hierdoor goed laten zien wat ze

kunnen en de resultaten zijn op deze

manier betrouwbaarder.

Ik ben er geen voorstander van om de

eindtoets weer eerder in het schooljaar

te laten plaatsvinden. Het lijkt me

niet de bedoeling dat het een soort

basisschoolexamen wordt, waarvan de

uitslag doorslaggevend is. De eindtoets

is een momentopname en doet geen

recht aan alle andere vaardigheden van

leerlingen, zoals inzet en motivatie. Na

acht jaar onderwijs beschikt de school

over voldoende informatie om een goed

advies te kunnen geven."

Foto: Hans Roggen
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een zelfde set opgaven. Het CvTE zorgt voor dit ‘gezamen-
lijk anker’ dat toetsaanbieders in staat stelt hun eindtoets
op een gelijke manier te normeren. Raap van het CvTE:
“Scholen willen wat te kiezen hebben, maar je wilt ook
dat leerlingen op dezelfde manier beoordeeld worden.
Daar zit inderdaad spanning tussen. Toch blijft er genoeg
te kiezen over; de toets kan zich bijvoorbeeld onderschei-
den op lengte en soort vragen. Bovendien dient de toets
ook andere doelen, zoals de schoolevaluatie, waardoor
verscheidenheid wenselijk blijft.”

Hogere score Sinds 2015 is het oordeel van de leer-
kracht over welk vervolgonderwijs bij een leerling past
leidend en dient de eindtoets als een soort second opinion,
waar alleen bij een hogere score het schooladvies nog
kan veranderen. Het nieuwe kabinet wil de uitslag van
de eindtoets weer laten meewegen in het schooladvies.
Daarvoor moet de toets ofwel eerder worden gemaakt,
of het advies van de leerkracht moet later komen. De
inspectie constateerde namelijk dat leerkrachten de kin-
deren van laagopgeleide ouders vaker een lager advies
geven en dit minder vaak bijstellen bij een hogere score
op de eindtoets. Een deel van de scholen stelt het advies
helemaal niet bij na een hogere score. “Drie jaar is rela-
tief kort om te kijken of een aanpak echt werkt”, reageert
Helsloot van bureau ICE. “In 2017 waren er al meer bij-
stellingen. Leerkrachten hebben tijd nodig, maar beseffen

dat ze de uitslag niet zomaar naast zich neer kunnen leg-
gen. Ook steeds meer ouders weten dat ze opnieuw aan
tafel mogen als de score hoger is.”
Hoe dan ook vinden alle drie de aanbieders dat het advies
van de leerkracht leidend moet blijven. De eindtoets

toetst namelijk alleen taal en rekenen en de leerkracht
heeft zicht op alle andere vaardigheden en capaciteiten
die medebepalend zijn voor hoe een leerling zich in
het vervolgonderwijs redt. Of zoals Helsloot benadrukt:
“Wij komen met de camera en maken alleen een foto,
terwijl een leerkracht de hele schoolcarrière op film
heeft. Het zou ook jammer zijn als de druk om de toets
goed te maken voor leerlingen weer zo hoog wordt als
voorheen. Wij krijgen nu letterlijk terug hoe leuk ze de
toets vonden. En dat is waar we het voor doen, want een
gemotiveerde leerling laat zich beter zien dan een die
onder druk staat.” �

Meer informatie: www.centraleeindtoetspo.nl

AVS-congres 2018
Leiderschap in evenwicht
16 maart 2018 � NBC Nieuwegein

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

Schrijf u nu in voor het AVS-congres 2018 en
profiteer tot en met 12 februari aanstaande
van de vroegboekkorting.

Het AVS-congres 2018 is aangemerkt
als bron voor informeel leren door het
Schoolleidersregister PO.

Kijk voor het programma en inschrijven
op www.avs.nl/congres2018 of in de
bijgevoegde congresbrochure.

‘d r i e  j a a r  i s  r e l at i e f  ko r t
o m  t e  k i j k e n  o f  e e n  a a n pa k
e c h t  w e r k t ’
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s o c i a a l  o n d er n e m er  a nn e t t e  d ö l l e

Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat

overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van iedereen is,

laten veel mensen hun eigen stuk los.” Volgens sociaal ondernemer en trainer groepsdynamica

Annette Dölle moet dat veranderen. Een voorproefje van haar sessie tijdens het AVS-congres

‘Leiderschap in evenwicht’ op 16 maart aanstaande. tekst larissa pans

‘Professionele
ongehoorzaamheid
is nodig in het onderwijs’

interview

Dölles opdracht aan onderwijsmensen is dat zij hun
professionele autonomie moeten pakken. “Of je nu conci-
erge, logopedist, bestuurder, ib’er, leraar of schoolleider
bent: iedereen moet doen waar hij het beste in is. In het
onderwijsveld wordt te veel gehandeld naar protocollen
en processen, eerst toestemming vragen aan de ander
voor er actie wordt ondernomen. Naar iedereen wordt
geluisterd, we blijven lang praten met elkaar, maar er
gebeurt heel weinig. Het moet draaien om het nemen van
verantwoordelijkheid. Daarna moet je wel helder commu-
niceren wat je hebt gedaan, maar er hoeft niet eerst de
hele tijd overlegd te worden. Professionele autonomie kan
zijn dat je een goed idee hebt en er vervolgens meteen
mee aan de slag gaat.”
Ze wil zelfs nog wel een stapje verder gaan: “Professionele
ongehoorzaamheid is nodig. Durven afwijken van de
reguliere gang van zaken onder het mom: ik ben een
professional, ik weet wat nodig is.” Als deze boodschap
landt bij de AVS-congresgangers, zal Dölle tevreden zijn.
De sociaal ondernemer vergelijkt het onderwijs met een
voetbalteam, waarin als het goed gaat als een ieder zich
gedraagt naar zijn rol, zijn eigen professionele autono-
mie. Iedereen is ‘een stukje eigenaar’ van het voetbalveld.
“Een spits in het elftal doet iets anders dan een keeper.

Als de keeper zich gaat gedragen als de middenvelder of
de spits, raakt het team in de war. Pak je taak op!”

Beroepsgroep optillen Ze spreekt bevlogen en
kritisch over het onderwijsveld als een beroepstak in
de maatschappij waar mensen zich ook ná werktijd
nog leraar voelen en die zich daar naar gedragen. Een
groep mensen die van nature niet snel zal staken,
omdat zij net als mensen uit de zorg en van de politie
zich identificeren met hun beroep. Dat maakt hen
niet zo geschikt om het werk neer te leggen”, zegt
Dölle. Een mooie prestatie van de actiegroep PO in
Actie vindt ze dat het hen lukte om zoveel mensen
(45.000) te organiseren via de Facebookpagina en
dat zij daadwerkelijk gehoord worden. “Ze tillen de
hele beroepsgroep op van mensen die jarenlang geen
waardering kregen. Door sociale media zijn ze nu met
elkaar verbonden, dat brengt alles in een versnelling. Als
grote groepen mensen met elkaar tegelijkertijd iets gaan
regelen, kunnen machthebbers daar niet meer omheen.
Het principe van de grassroots-beweging.”

Regeldruk Een onderwerp waar veel over wordt
geklaagd in het onderwijs is de regeldruk. Het onderwijs
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‘Professionele
ongehoorzaamheid
is nodig in het onderwijs’

Nooit af Wat winnen we dan als de school ‘nooit
af’ hoeft te zijn? “Dan moet je gaan genieten.” Eh, niks
doen? Zo bedoelt Dölle het niet helemaal. “Natuurlijk,
even achterover leunen en denken ‘hè lekker’, dat is
prima. Scholen zijn heel vaak bezig met de waan van de
dag. Er is geen ruimte voor nieuwe, creatieve ideeën. Als
je geniet, komen er stofjes vrij in je brein waardoor je
voor nieuwe projecten openstaat. Iets doen vanuit een
positieve energie is heel anders dan vanuit vermoeidheid
of druk. De beleving van werkdruk is heel negatief, als
je het omkeert zou je het kunnen zien als de drive voelen
om iets nieuws tot stand te brengen, creatiekracht.”
Schoolleiders zouden mentale ruimte bij hun team moe-
ten creëren, zodat ze in openheid, nieuwsgierigheid en
onbevangenheid kunnen leren en groeien. En er is nog
een manier om de werkdruk die onderwijsmensen erva-
ren te verlichten: tools. Het verbaast de sociaal onderne-
mer dat er zoveel handige, digitale hulpmiddelen voor
het onderwijs bestaan, waar niet massaal gebruik van
wordt gemaakt. “Er zijn allerlei gratis tools die leraren en
leidinggevenden werk uit handen nemen, maar omdat ze
niet weten dat ze bestaan, worden ze niet gebruikt.” Zo
is Mailchimp een tool waarbij je een format krijgt aange-
leverd voor het maken van nieuwsbrieven, bijvoorbeeld
aan ouders, leerlingen, het team. Of de tool Typeform,
dat een format aanlevert dat iedereen kan gebruiken
voor het inplannen van 10-minutengesprekken of voor
wat elke ouder meeneemt voor het kerstdiner. Scheelt
weer gedoe met het maken van eigen ophangbriefjes
of ingewikkelde excel-sheets. Of neem open source, ook
zo’n bron van onschatbare waarde. “Als een leraar iets
maakt, bijvoorbeeld een werkblad, kan hij het delen
met anderen op internet, en kunnen zij het weer gebrui-
ken.” De Facebookgroepen van verschillende lesvakken
als Nederlands, wiskunde, maar ook van thema’s als
Kleuterwereld, bevatten zoveel informatie en voorbeel-
den. Die kunnen leraren er zo vanaf halen. Het grote
voordeel is uiteraard dat zij niet zelf meer het wiel hoe-
ven uit te vinden, zegt Dölle. “Twintigduizend mensen
zijn lid geworden van de Facebookgroep Kleuterwereld,
elke dag worden nieuwe ideeën gepost. Het kost nul euro
en iedereen kan er gebruik van maken. Niemand die zegt
dat je lid moeten worden, men doet het gewoon uit zich-
zelf en het wordt groot. Als je mensen vrij laat, zijn ze tot
het onmogelijke in staat.” _

Annette Dölle verzorgt de plenaire

sessie ‘Nooit af in het onderwijs’

tijdens het AVS-congres op 16 maart

2018. Over wat we winnen als

ontwikkeling, onderwijs en school

nooit af hoeven te zijn. Verruim uw

eigen blikveld en ontwikkel nieuwe

ideeën over onderwijsorganisatie.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2018

en bijgevoegde congresbrochure

zou ten onder gaan aan alle administratieve handelingen
en bijbehorende regels. “Onderwijsmensen moeten dit
thema op een andere manier tackelen”, vindt Dölle. “De
regels die er zijn, zijn er meestal om ons te beschermen,
niet om ons te beperken. We hebben de regels zelf
gemaakt, we hebben ook de macht om ze te veranderen.
Het onderwijsveld zou het inzicht moeten krijgen dat
regels niet per definitie slecht zijn, maar dat we er anders
tegenaan moeten kijken. Hebben ze nog zin? Wat is hun
nut? Wij zijn regels als meubilair gaan beschouwen, als
iets dat er altijd al stond en dat onveranderlijk is.”
Ze haalt de handreiking ‘Ruimte in regels’ aan, die
onlangs is uitgegeven door het ministerie van OCW.
“Daarin staat wat je níet hoeft te doen als school. Scholen
denken dat ze regeldruk hebben, van alles moeten, maar
dat is niet enkel de schuld van het ministerie of de poli-
tiek. Mensen checken niet wat echt moet gebeuren en
wat optioneel is.” Haar advies: “Blijf vragen stellen, blijf
nieuwsgierig en kijk wat noodzakelijk is om te doen en
wat je kunt laten.”

Annette Dölle is sociaal ondernemer, trainer en spreker over groepsdynamica.
Ze legt de laatste hand aan het boek ‘Nooit af in het onderwijs’, dat ze
schrijft samen met Martijn Aslander, auteur van de voorloper ‘Nooit af’.
Foto: Hans Roggen
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1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1000-21-7000-2184-5 Kleur:

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

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Hoe	praat	ik
met	ouders	over	het
privacybeleid

op	school?

Als schoolleider wil je de privacy
van de kinderen waarborgen.

Ouders & Onderwijs helpt daarbij.

over	mijn	kind
Welke	informatie

deelt	de	school
met	anderen?

1_4_st_AVS_fc_E.indd  1 18-12-17   11:14

1000-21-7000-2681-1 Kleur:

Kinderen doen
het beter 

als ouders en school
samenwerken!

David	Kranenburg
Directeur Actief Ouderschap

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN	PLAATS	VAN
OUDERS	BETREKKEN

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 18-12-17   11:42

1000-21-7000-2110 AVS KP 2017-2018-5
 1000-21-6000-1105 AVS KP 2015-2016-10

Kleur:

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 18-12-17   11:08
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul,

woordvoerder Onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.

politieke column

het is nog lang niet
genoeg
Elk kind verdient de kans het beste uit

zichzelf te halen. Dat vond ik al, als kind

uit een echte onderwijsfamilie. En dat vind

ik nog steeds, als kersvers Kamerlid, met

onder meer Onderwijs in haar portefeuille.

De afgelopen acht maanden ben ik veel op

pad geweest. Ik ging langs op scholen in

het basisonderwijs. Ik sprak met leerlingen,

ouders, leraren en bestuurders, en hoorde

veel verhalen vol passie, enthousiasme,

dromen en ambities. De trotse teamleider

van basisschool De Watertoren in Utrecht

Overvecht, waar alle leerkrachten de

kinderen en hun ouders bij binnenkomst

persoonlijk begroeten. De juffen en mees-

ters van De Zonnebloem in Den Haag, die

mij enthousiast vertelden over hun mooie

school. De betrokken bestuurders van De

Vogelveste, een school voor speciaal onder-

wijs in Lelystad.

Maar, eerlijk is eerlijk, ik hoorde tijdens al

die gesprekken ook veel pijn. Pijn die ik de

laatste week ook teruglees in de reacties in

de besloten Facebookgroep van PO in Actie,

waarvoor wij als onderwijswoordvoerders

werden uitgenodigd om eens mee te kijken.

De werkdruk, zo beeldend omschreven door

meester Peter als een vergiet met elf gaten

dat je met tien vingers probeert te dichten.

Het tekort aan gekwalificeerd personeel,

waardoor soms hele groepen naar huis

moeten worden gestuurd en kinderen niet

de aandacht krijgen die ze verdienen. En

vooral: het gebrek aan waardering voor

leraren, het gevoel niet serieus genomen

te worden, wat ook tot uiting komt in de

salariskloof tussen basisonderwijs en voort-

gezet onderwijs.

Er kwam in 2016 extra geld om ongelijke

kansen in het onderwijs tegen te gaan, de

lerarensalarissen kwamen eindelijk van

de nullijn en er werd – mede dankzij de

acties van het PO-front – voor de zomer

een belangrijke eerste stap gezet van 270

miljoen extra voor leerkrachten in het basis-

onderwijs. Maar, zoals alle verhalen van

leerkrachten pijnlijk duidelijk maken: het is

nog lang niet genoeg. Daar kunnen we hier

in de Tweede Kamer een politiek spel van

gaan maken met z’n allen, dat hebben we

al gezien. Inclusief jij-bakken, vingerwijzen

en ja-maaren. Maar laten we nu met elkaar

afspreken dat het onderwijs te belangrijk

is om te laten verworden tot politieke

speelbal.

Want is het eigenlijk niet heel simpel?

Iedereen moet gewoon kunnen rekenen op

toegang tot het allerbeste onderwijs, zodat

alle kinderen én volwassenen het beste uit

zichzelf kunnen halen. En daarvoor zijn de

allerbeste – én genoeg! – leraren nodig.

Daarom moeten we nu fors investeren in

lerarensalarissen en werkdrukvermindering,

zodat elk kind voldoende en de juiste aan-

dacht krijgt in de klas. Maar ook in gelijke

kansen en veiligheid, om te zorgen dat je

ongeacht je afkomst, geloof, seksuele iden-

titeit, gender, leeftijd, beperking of inkomen

zeker weet dat je altijd en overal de beste

versie van jezelf kunt zijn.

Reageren?
Mail naar k.vdhul@tweedekamer.nl _

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

l at e n  w e  m e t  e l k a a r  a f s p r e k e n  d at
h e t  o n d e r w i j s  t e  b e l a n g r i j k  i s  o m  t e  l at e n
v e r w o r d e n  tot  p o l i t i e k e  s p e e l b a l
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Van de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Bijles en peiling werkdruk
In ‘Dit is de Dag’ op Radio 1 ging AVS-voorzitter Petra van Haren

op maandag 27 november in discussie met Peter Hulsen (Ouders

& Onderwijs) en cultuurtheoloog Frank Bosman over bijles voor

basisschoolkinderen. Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal

blijkt dat ook deze kinderen steeds vaker extra les nemen voor

bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen, meermaals gestimu-

leerd door de ouders. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt

het niet, volgens Van Haren: “Bijna alle scholen doen wat je

van ze mag verwachten. Je kunt het ouders echter niet kwalijk

nemen dat ze nog meer willen doen om de toekomst van hun

kind zo goed mogelijk te laten zijn.” Peter Hulsen van Ouders &

Onderwijs vindt dat scholen soms tekortschieten als een kind

het even minder doet. Frank Bosman zet vraagtekens bij de

opwaartse druk die in de samenleving heerst. “Wat is er mis mee

als een havo/vwo-leerling gewoon havo gaat doen omdat ‘ie

meer van buitenspelen houdt?”

Diverse landelijke dagbladen, waaronder het AD, Trouw en

de Volkskrant, berichtten begin december over de peiling van de

AVS onder haar leden over werkdruk. Daaruit blijkt dat school-

leiders al veel maatregelen nemen om deze te verlagen. Maar er

is meer nodig. De AVS heeft dit aangekaart bij de Tweede Kamer

en met klem gevraagd om snel extra middelen beschikbaar te

stellen.

Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de
arbeidstijd?

tekst harry van soest

Door invoering van de 40-urige werkweek is verwarring ontstaan

over de arbeidstijd bij de invulling van vacatures. De oorzaak ligt in

het feit dat de werktijdfactor voorheen op basis van de lesgebonden

tijd werd berekend. Als er 2 dagen les van 5.5 uur per week werden

gegeven, dan werd hiervoor werktijdfactor 0.4636 gehanteerd.

De berekening was dan als volgt: 11 uur per week maal het aantal

weken dat les werd gegeven (meestal 39.2) gedeeld door 930 uur.

Volgens het inzetbaarheidsschema (artikel 2.11 lid 1 CAO PO 2016-

2017) geldt echter – nu alleen nog bij het basismodel – dat het

personeelslid 5 dagdelen verdeeld over 3 dagen inzetbaar is.

Met de omschakeling naar de 40-urige werkweek komt

werktijdfactor 0.4636 overeen met 18 uur en 33 minuten per week.

Bij de invulling van een vacature wordt gesteld dat er 2 dagen les

wordt gegeven. In de CAO PO 2016-2017 wordt voor 1 werkdag

een minimum van 8 uur gesteld, gelijk aan werktijdfactor 0.2.

Het misverstand is ontstaan dat vervolgens gerekend moet

worden met 0.2, 0.4, et cetera. In genoemde cao is bepaald

dat het aantal uren afgerond moet worden op hele uren. De 2

dagen in de vacature worden door de werkgever dan vertaald

met een aanstelling c.q. benoeming van werktijdfactor 0.4.

Deze werktijdfactor komt overeen met 16 uur; 2.5 uur minder dan

de eerdere werktijdfactor. Het personeelslid kan binnen deze uren

niet dezelfde werkzaamheden verrichten, omdat bij 11 uur lesgeven

de opslag van 40 procent er bij opgeteld moet worden, en rekening

gehouden moet worden met professionalisering en duurzame

inzetbaarheid, en er voor overige schooltaken zo goed als niets

overblijft. De invulling van de vacature zou, om dit personeelslid

2 volledige dagen te kunnen laten lesgeven, moeten plaatsvinden

met werktijdfactor 0.45 (= 18 uur) of 0.475 (= 19 uur).

Voorbeeldberekening (basismodel, 930 uur):

Voor 1 juli 2014 Na 1 juli 2014

Werktijdfactor 0.4636 0.4

Jaartaak 769 664

Lesuren 431 372

Opslag 172 149

Professionalisering 39 34

Duurzame inzetbaarheid 18.5 16

Overige schooltaken 108.5 93

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

IJsland in mei: rondreis met
schoolbezoeken

Hoe bereiden IJslandse scholen kinderen voor op een
modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt,
terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het
dagelijkse leven vormen? De AVS organiseert van 13 tot
en met 19 mei 2018 een educatieve en culturele rondreis
voor schoolleiders en bestuurders, adjunctdirecteuren en
intern begeleiders.

De reis omvat schoolbezoeken

in Reykjavik en kleine dorpen.

Daarnaast zijn excursies mogelijk

naar de Blue Lagoon, de Strokkur

geysir, de Gullfoss waterval en het

nationaal park Thing Vellir.

De te bezoeken IJslandse scholen

lopen uiteen van een grote

traditionele school met veel aandacht voor cultuur, dans en muziek

tot een moderne school met flexibele lokalen (voor twee groepen)

waar instructie gevarieerd wordt aangeboden. Samenwerkend

leren, differentiatie en vakoverschrijdende activiteiten worden

er door zelfstandige lerarenteams gerealiseerd. Ook wordt een

streekschool bezocht waar samen met andere educatieve partners

een totaalaanbod is gerealiseerd: sport- en zwemaccommodatie,

peuterspeelzaal en bibliotheek. Met kleine groepen en inclusief

onderwijs.

Deelnemers leren hoe een nationaal curriculum door de

schoolteams zelf vormgegeven kan worden, afhankelijk van de

lokale omstandigheden. Actuele concepten zoals deep learning,

focus op leren en mindfulness zijn te zien naast aandacht voor

opvoedingsidealen van ouders en kennis over de identiteit van de

IJslandse cultuur.

De excursies en diners buiten de schoolbezoeken om bieden

de deelnemers een bijzondere gelegenheid om elkaar en de

ontvangende schoolleiders anders te leren kennen, zodat ook

informeel van gedachte gewisseld kan worden.

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

ijsland

b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Cultuuronderwijs en Passend
onderwijs

Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de
AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de
verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over
de voortgang van Passend onderwijs.

Wat kan de schoolleider betekenen bij het verankeren van cultuur in

het onderwijs? Is het werken met subsidies voldoende om cultuur

te verankeren in scholen? Scholen geven op allerlei manieren vorm

en inhoud aan de stimuleringsregeling cultuur. De opdracht is om

de cultuursector te verbinden met de scholen. De schoolleiders zien

cultuuronderwijs als een integraal onderdeel van het werk: het gaat

om persoonsvorming. Ze willen planmatig werken en verbinding

maken met de plannen in het schoolplan. Niet het aanbod van cul-

tuur, maar de vraag van de school moet centraal staan. De school-

leiders pleiten voor denken in het domein kunst en cultuur in plaats

van denken in leerlijnen. Cultuuronderwijs omvat meer dan een

leerlijn kunstzinnige vorming in Curriculum.nu. Tot slot werd de rol

van de gemeente besproken aangaande faciliteren en voorwaarden

scheppen. Er is behoefte aan maatwerk op schoolniveau.

Passend onderwijs Hoe staat het met Passend onderwijs

op scholen? Herkennen de schoolleiders de eerste analyses? Zijn

de ontwikkelingen die ingezet zijn onvoldoende ? Wat is nodig?

Welke rol heeft de schoolleider? De druk in het onderwijs neemt

toe. Van de schoolleider wordt innovatief handelen verwacht: met

oplossingen komen en ruimte en vertrouwen gevend aan een team.

Het systeem van Passend onderwijs maakt dit soms erg lastig.

Waak voor bureaucratie en kijk wat je op school met de beschikbare

middelen zo goed mogelijk kunt doen, is het devies. Het gaat

om eigenaarschap. Heb vertrouwen in het vakmanschap en de

deskundigheid van de betrokkenen (leraren, ouders). En bewaak

de grenzen van wat bij het onderwijs hoort en wat bij andere (zorg)

partners en instellingen.

De schoolleiders in de beleidscommissie Onderwijs van de AVS

pleiten op de langere termijn voor één WPO-wet (WEC/WPO).

De school als eenheid zien in de wijk/buurt is belangrijk. Er is nu

nog te veel bestuurlijke drukte en georganiseer rondom de school.

Voorzieningen (expertise e.d.) moeten naar het kind komen in

plaats van andersom. Op naar één kleurig funderend onderwijs,

waar in veelkleurigheid onderwijsrecht is voor alle leerlingen.

Versterking gezocht Vind je het leuk mee te denken over actu-

ele onderwijszaken en daarover het AVS-bestuur te adviseren? De

beleidscommissie Onderwijs zoekt nog enkele nieuwe leden. Vooral

schoolleiders uit het reguliere basisonderwijs; directeuren uit het

s(b)o zijn al ruimschoots vertegenwoordigd in de commissie. De

commissie komt vijf keer per schooljaar bij elkaar. In 2018 is dat nog

op 19 januari, 6 april en 15 juni. Schroom niet en maak je interesse

kenbaar via Jan Stuijver, j.stuijver@avs.nl

Directeur Gradus van Assen van de Koningin Emmaschool in

Kampen over de keuze voor een educatieve maatwerkreis van

de AVS naar Schotland: “Het is goed om af en toe even over je

eigen grenzen heen te gaan en te kijken. Onderwijs in andere

landen kan ons veel leren. Laten we kijken naar andere waar-

den en daarbij graven en verdiepen tot we ons eigen onderwijs

op een steenrots kunnen bouwen. Laten we snel aan de slag

gaan. Er is geen tijd te verliezen.”
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
februari en maart 2018

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

• Training Begroten met beleid, de basis*** (po, vo) 5 februari Joke Walraven

• Leergang Middenkader**** (po) 7 februari Bob Ravelli

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po, vo) 8 februari Marielle Rumph, Pia Umans

• Training Jaartaak in het primair onderwijs:

van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 13 februari Jan Stuijver

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

• Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek** – (po en vo) NIEUW! 5 maart Arnoud Evers, Marjan Vermeulen

• Masterclass Leren in de 21e eeuw*** (po) 5 maart Ivo Wouters, André Slegers

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** – (po en so) NIEUW! 6, 7 en 27 maart Henk Derks, Peter Vereijken

• Leergang Cultuurpracticum** – (po en vo) NIEUW! 6 maart Peter de Roode

• Leergang Begrijpen vóór ingrijpen:

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

• Leergang Teamflow voor schoolleiders**  (po, vo) NIEUW! 6 maart Jef van den Hout

• Leergang Action Learning** (po en vo) 8 maart Peter de Roode

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

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

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

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

• Training Jaartaak in het primair onderwijs:

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

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 22 maart Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 22 maart Koos van den IJssel, Tom Roetert

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

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

• Training Win-win in personeelsbeleid:

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

(onder voorbehoud)

Foto’s: Hans Roggen

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  a dv i e s  o p  m a at
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

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

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

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

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

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

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

nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

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

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 8 maart 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

eendaagse training

Begroten, budgetteren en
bezuinigen: de basis

Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog

een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt

u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die

aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas

te laten lopen is het zaak zorgvuldig te begroten/budgetteren en

financieel overzicht te hebben en houden. Ook krijgt u inzicht in de

mogelijke keuzes die u zelf kunt maken.

Na de eendaagse bent u in staat een constructieve bijdrage te

leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten

hiervan in budgetten. U bent een goede gesprekspartner voor uw

leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast

met financiën) en de MR.

Doelgroep: (aankomend) schoolleiders, zowel van een bestuur met

meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter)

Datum: 5 februari 2018

Schoolleidersregister PO: informeel leren

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

(Trainingen)

2 eendaagsen

Masterclass Stimuleren van
praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe

vraagstukken als: hoe gaan we om met

krimp? Hoe kunnen we onderwijs op

maat bieden aan elke leerling? Hoe

geven we vorm aan Passend onderwijs? Deze vergen een onderzoe-

kende houding bij schoolleiders, intern begeleiders en leraren en

vormen een stimulans om samen op zoek te gaan naar een oplos-

sing. Een praktijkgerichte onderzoeksaanpak creëert ook ruimte

voor experimenten, dialoog en het opsporen van (onbenutte) talen-

ten binnen de school. Deze masterclass geeft leidinggevenden en

ib’ers (bij voorkeur samen) inzicht in het stimuleren van praktijkge-

richt onderzoek. Deelnemers ontwerpen een onderzoeksvoorstel

voor een mogelijk onderzoek in hun eigen school.

Doelgroep: (adjunct-)directeuren en intern begeleiders po en vo.

Bij voorkeur deelname met meerdere collega’s van een school.

Data: 5 maart en 16 april 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Onderzoeksmatig werken’

(deelthema binnen ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

praktijkgerichtonderzoek

Nieuw!
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eendaagse training: progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken

‘Een gesprek dat energie geeft’
Iedereen is erbij gebaat als leraren vol energie en
gemotiveerd terugkomen uit een gesprek met hun
leidinggevende. In deze nieuwe eendaagse training,
gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van de
progressiegerichte en waarderende aanpak, leren
deelnemers deze gesprekken voor te bereiden, te voeren
en te evalueren. tekst winnie lafeber

Paul ’t Mannetje (links op foto), samen

met Mil van Beek trainer van de een-

daagse, schetst de aanleiding voor de trai-

ning: “In een artikel in de Volkskrant werd

het faillissement van functionerings-

gesprekken aangekondigd. Hierin stond dat veel medewerkers gede-

motiveerder uit gesprekken komen dan ze erin gingen. Oorzaak?

De focus ligt op wat er niet goed gaat in plaats van op groei.”

Dit krantenartikel streek tegen de haren in van ‘t Mannetje, wiens

gedachtengoed juist gericht is op talentontwikkeling, waarderend

onderzoeken en progressiegericht werken. “De meeste progressie

boek je vanuit je sterke punten. Bij een positieve waardering is de

kans groter dat je zelf initiatieven ontwikkelt. Uit wetenschappelijk

onderzoek, en ook uit de praktijk van onze schoolbezoeken, weten

we dat dit goed werkt. De standaard formats van HR-gesprekken

hebben we allemaal vertaald naar ons gedachtegoed en (deels) bij

scholen getest.”

Tijdens de training wordt vooral het beproefde format geoefend.

“Deelnemers leren zo’n gesprek voor te bereiden, te starten en hoe

je feedback geeft. Allemaal in aparte deeloefeningen. Daarna delen

we ervaringen met de groep. Tot slot kijken we pas of de theorie

of een model aanvullend is op wat we al doende nog niet ontdekt

hebben.”

Na afloop van de dag hebben de deelnemers een persoonlijk plan op

papier gezet. “Ze formuleren actiepunten over hun eigen rol en ont-

wikkeling, hun persoonlijke voornemens en acties met betrekking

tot hoe ze deze gesprekken gaan voeren. Ook hier ligt het accent op

waar je goed in bent en het slim omgaan met je zwakkere punten.”

In de eendaagse, die gericht is leidinggevenden die collega’s

begeleiden of coachen, ervaren deelnemers vooral wat een positief

waarderend ontwikkelgesprek oplevert. “De energie die je voelt is

heel anders dan in de meest gangbare gesprekken. Uit de resultaten

blijkt dat medewerkers in de praktijk echt positieve stappen zet-

ten. De leraar krijgt meer eigen regie.” Wat ook aansluit bij actuele

kennis over basisbehoeften als autonomie, meesterschap (vakman-

schap) en verbinding (visie/missie en verbinding met anderen).

“Een leraar wil de ruimte en het vertrouwen krijgen om zijn vak uit te

oefenen en wenst geen voortdurende controle en verantwoording.”

Doelgroep: leidinggevenden en iedereen die begeleidt, coacht en

collega’s ondersteunt.

Data: 16 januari, 10 april, 3 oktober of 6 december 2018

Schoolleidersregister PO: informeel leren

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

Nieuw!

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 8 maart 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

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

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

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 5 oktober 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’ en

‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/bildung
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tweedaagse training: power of 2

‘Van repareren naar floreren’
Goede samenwerking tussen leidinggevenden of tussen
schoolleider en leraar leidt uiteindelijk tot betere
resultaten. Hoe doe je dat en waar moet je op letten?
Hoe verdeel je de taken slim en zorg je tegelijk voor meer
werkplezier? “Focus op wat goed is, dan is de kans groter
dat jij en je collega’s floreren.” tekst winnie lafeber

Paul ’t Mannetje (links op de foto), naast

Mil van Beek trainer van de nieuwe twee-

daagse training Power of 2: “Je merkt vaak

dat er weinig wordt stilgestaan bij het

proces van samenwerken. In het bedrijfs-

leven en ook op scholen zie je dat teams hollen van het ene naar het

andere plan. Er is weinig aandacht voor vragen als: hoe werken we

samen? Benutten we onze talenten en sterke punten? Daar springen

we op in.”

De leidinggevende heeft een belangrijke rol in deze samenwerking,

aldus ’t Mannetje, die via zijn bureau ‘t Mannetje & co veel trainin-

gen, presentaties en coaching geeft en daarnaast scholen begeleidt

om meer talentgericht te werken. “Schoolleiders en adjuncten wer-

ken in de praktijk intensief samen en goede samenwerking is ook

van belang bij gespreid leiderschap. Hoe de leidinggevende omgaat

met zijn team is bepalend voor het onderwijs- en werkklimaat.”

De tweedaagse brengt de samenwerking op een bijzondere manier

in kaart. ’t Mannetje: “We spreken waardering uit naar elkaar,

benoemen wensen voor de toekomst en kijken naar ieders talenten

en sterke punten. Daarmee maken we een plan voor de komende

periode. Als directeur en adjunct tegelijk aan deze training deel-

nemen, is het effect nog groter. Ze kunnen samen naar het werk-

proces en een slimmere taakverdeling kijken. Je kunt bijvoorbeeld

iets waar je minder sterk in bent uitruilen met een collega.”

Hij vervolgt: “De meeste groei bereik je als je je richt op iemands

talenten en sterke punten. Naast een talententest kijken we met

een samenwerkingstest in hoeverre de collega’s vertrouwen hebben

in elkaar, of ze vergevingsgezind en betrokken zijn en de ander

groei en ontwikkeling gunnen. In hoeverre geef je elkaar de ruimte

voor ieders talenten en sterke punten? Het inzicht in talenten en

het onderzoek naar criteria voor gezonde samenwerking kunnen de

deelnemers direct in hun schoolpraktijk toepassen.”

Onderdeel van de training is een topsporter/bergbeklimmer die in

woord en beeld duidelijk maakt hoe je goed samenwerkt. “In de

(berg)sport ben je op elkaar aangewezen en is samenwerking van

levensbelang. Als die condities goed zijn, heb je de grootste kans

op goede resultaten.”

Doelgroep: directies, schoolleiders, adjunct(en), management-

teams en bestuurders. Deelnemen met minimaal twee personen is

aanbevelenswaardig.

Data: 8 en 9 maart of 24 en 25 mei

Schoolleidersregister PO: informeel leren

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/powerof2

Nieuw!

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden? Om

zelfstandig en vanuit vertrouwen en

verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

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

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

betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?

Doelgroep: leidinggevenden po

Data: 6 maart en 4 april (Hoogeveen), 7 maart en 5 april (Wijchen)

of 27 maart en 11 april (Amersfoort) 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

Nieuw!
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tenslotte _ Voor u geselecteerd

Is jouw klas klaar
voor the next level?

…en ontdek samen de
wereld van het VMBO.

Super
leuke en
leerzame

game voor
leerlingen

van groep
7 en 8

Ga naar
www.govmbo.nl
en start het avontuur.

Leerkracht in groep 7 of 8? Speel samen met
jouw leerlingen de educatieve Go VMBO game!
Hiermee ontdekken ze op een leuke manier
alles over het voortgezet onderwijs in het
algemeen en het VMBO in het bijzonder.
Handig!

Start

1000-21-7000-2644-1 AVS KP 2017-18-05 Kleur: fc

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 18-12-17   11:17
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tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: onderwijs

van: IPON

wanneer: 7 en 8 februari

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: vakbeurs

IPON 2018
Blijf op de hoogte van de nieuwste relevante innovatie- en

ict-ontwikkelingen en -toepassingen op onderwijsgebied.

Het thema is ‘Professionalisering en 21e eeuwse vaardig-

heden’. Meer informatie en aanmelden: http://ipon.nl en

http://ipon.nl/cfp (Call for proposals)

voor: leraren, begeleiders, leidinggevenden, HRM’ers,

lerarenopleiders, coaches, onderwijsconsultants en trainers

van: Ten Brink Uitgevers

wat: publicatie

Intervisie in het onderwijs:
een goudmijn

De factoren die het succes van een intervisietraject beïnvloe-

den, worden uiteengezet op een praktische manier. Met de

werkvormen kan een intervisiegroep, al of niet begeleid door

een intervisor, zelfstandig aan de slag. Hiermee kan iedereen

verdieping en afwisseling in de intervisie teweeg brengen en

wordt het aanwezige, vaak onzichtbare goud in een organisatie,

sectie of team zichtbaar en positief inzetbaar gemaakt in het

dagelijkse werk. Opvolger van ‘Een pot met goud’.

ISBN 978 90 77 866 443

voor: hbo- en wo-opgeleide professionals in hulpverlening

en onderwijs

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 8 februari

waar: Mercure, Zwolle

wat: jaarlijks congres

Opvoedingsondersteuning en
ouderschap

Dit keer in het teken van ‘goed genoeg’ opvoederschap. Elke

leeftijdsfase kent zijn eigen uitdagingen. Als professional krijg

je hiermee te maken én met de manier waarop ouders van een

kind daar mee omgaan. Ervaren sprekers uit wetenschap en

praktijk benaderen opvoedingsondersteuning en ouderschap

vanuit diverse invalshoeken en reiken concrete handvatten aan.

www.congresburo.com/opvoeding2018

voor: directeuren/bestuurders eenpitters po en vo (andere

geïnteresseerde schoolleiders kunnen dit kenbaar maken)

van: AVS en Priviteers

wanneer: 30 januari

waar: AVS-gebouw, Utrecht

wat: voorlichtingsbijeenkomst

Privacy en
gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoons-

gegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa

gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvul-

lende eisen aan privacy. Waar komt de AVG in het kort en goed

op neer? Wat zijn de nieuwe eisen? Waar moet ik op school

rekening mee houden? Na de bijeenkomst hebben deelnemers

voldoende inzicht om een volgende stap te zetten. Aanmelden

kan tot uiterlijk 17 januari 2018 via www.avs.nl/agenda/

voorlichtingsbijeenkomstprivacyengegevensbescherming

voor: onderwijs-, jeugd- en zorgsector

van: Nederlands Implementatie Collectief i.s.m. Nederlands

Jeugdinstituut (NJi)

wanneer: 5 t/m 9 februari

waar: landelijk

wat: actieweek

Week van de Implementatie
Hoe implementeer je een interventie succesvol op basisscho-

len? Wat kun je doen om richtlijnen effectief in te voeren? Voor

iedereen die enthousiast aan veranderingen werkt, is de week

hét moment om te laten zien waar je mee bezig bent en om te

leren van ervaringen van anderen. Neem je bezoekers mee in

je aanpak of bezoek andere organisaties. Zo wordt inzichtelijk

welke veranderingen er gaande zijn, hoe we deze aanpakken,

welke problemen je daarbij tegen kan komen en hoe je die kunt

oplossen. www.weekvandeimplementatie.nl

Is jouw klas klaar
voor the next level?

…en ontdek samen de
wereld van het VMBO.

Super
leuke en
leerzame

game voor
leerlingen

van groep
7 en 8

Ga naar
www.govmbo.nl
en start het avontuur.

Leerkracht in groep 7 of 8? Speel samen met
jouw leerlingen de educatieve Go VMBO game!
Hiermee ontdekken ze op een leuke manier
alles over het voortgezet onderwijs in het
algemeen en het VMBO in het bijzonder.
Handig!

Start

1000-21-7000-2644-1 AVS KP 2017-18-05 Kleur: fc

(Advertentie)
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1000-21-7000-2914 AVS KP Kleur: fc

De Oranje Nassauschool is één van de vier Scholen van Oranje in Dordrecht. De
school heeft 227 leerlingen en is gelegen in de wijk Stadspolders. De directeur geeft
samen met zijn staf leiding aan de school en is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van)
het onderwijs. Daarnaast maakt hij/zij met de overige directeuren en de directeur-
bestuurder deel uit van het directieteam dat zich buigt over bovenschoolse (beleids)
aangelegenheden. Het bestuur van de Scholen van Oranje hanteert het raad van
beheer-model van één uitvoerend bestuurder en zes toezichthoudende bestuursleden.

Profi el
De directeur dient in elk geval te voldoen aan het volgende competentieprofiel. Hij of zij:

• heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring binnen het onderwijs, waarbij hij/zij
zich als een krachtige persoonlijkheid laat zien, die verantwoordelijkheid durft te
nemen en te delen;

• heeft gedegen kennis van onderwijs en onderwijskundige ontwikkelingen en
geeft richting aan de uitvoering van kwalitatief goed onderwijs binnen de school
op basis van het reeds ingezette onderwijsconcept;

• heeft uitstekende communicatieve vermogens en beschikt over goede
mondelinge en schriftelijke vaardigheden, met oog voor de interpersoonlijke
verhoudingen en goede samenwerking op alle interne en externe niveaus;

• is in staat veranderingsprocessen met durf, overtuiging en daadkracht in
beweging te krijgen, zonder het overzicht en de belangen van collega’s uit het
oog te verliezen;

• hecht aan het actief betrekken van ouders bij het onderwijs en aan het
daadwerkelijk vormgeven van gedeeld pedagogisch partnerschap;

• kiest vanuit persoonlijke betrokkenheid bewust voor christelijk onderwijs en kan
hierover uitnodigend in gesprek gaan met alle geledingen binnen en buiten onze
scholen.

Nadere informatie
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Gert Will,
directeur-bestuurder van de Scholen van Oranje, tel. 078-6214437 of 06-24781208.
Ook kunt u de websites van de vereniging www.scholenvanoranje.nl of van de school
www.oranjenassauschool.nl bezoeken.

Sollicitaties
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en opgave van referenties dient uiterlijk op 31
januari 2018 binnen te zijn op het bestuursbureau en kunt u richten aan: Bestuur van
de Scholen van Oranje t.a.v. de heer mr. G.Will, Postbus 9041, 3301 AA Dordrecht.
Mailen kan ook naar: directie@scholenvanoranje.nl. De procedure wordt gevolgd
conform de sollicitatiecode uit de cao-PO. Een assessment maakt onderdeel uit van de
selectieprocedure.

Het bestuur van de Scholen van Oranje
te Dordrecht zoekt in verband met
pensionering van de huidige directeur
in de zomer van 2018 naar een
enthousiaste, ondernemende

Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU
(0,8 – 1,0 wtf in schaal DB)

(Advertentie)

cbs JOHAN FRISO  cbs BEATRIX  cbs JULIANA  cbs ORANJE NASSAU

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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boekbespreking

Na drie eerdere breinboeken over het jonge kind onderzocht Betsy van de

Grift in Jongensbrein/Meisjesbrein wat de verschillen zijn tussen jongens en

meisjes tot de leeftijd van 7 à 8 jaar als het gaat om de ontwikkeling van hun

hersenen. En hoe professionals beter aan kunnen sluiten bij hun verschillende

ontwikkelingsfases en -behoeften. tekst rob van beek

Van der Grift vraagt zich af of de hersenen

van jonge jongens en meisjes anders in

elkaar zitten, of onderdelen van hun herse-

nen anders functioneren, of ze anders leren

en welke rol de invloed van thuis en de soci-

ale omgeving speelt. Deze vragen komen

deels voort uit statistieken die verschillen

tussen jongens en meisjes illustreren, zoals:

• jongens lopen een groter risico op leer- en

ontwikkelingsproblemen

• jongens lopen een drie tot vier keer groter

risico om gediagnosticeerd te worden met

autisme, aandachtstoornissen of dyslexie

• meisjes lopen minstens twee maal zoveel

risico om gediagnosticeerd te worden

met depressie, angst- of eetstoornissen

tijdens of na de puberteit

• puberjongens hebben ongeveer vier keer

zoveel kans om dodelijk te verongelukken

en drie keer zoveel kans om betrokken te

raken bij een geweldsincident

De auteur onderkent deze statistische ver-

schillen (bron: www.nationaalkompas.nl)

en onderzoekt of professionals de negatieve

statistische feiten positief kunnen beïnvloe-

den door een andere benadering en aanpak

van jongens en meisjes.

Het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-6)

bevat een uitgebreide wetenschappelijke

en theoretische verkenning waaruit blijkt

dat er verschillen zijn in de manier waarop

de hersenen van jongens en meisjes zich

al vanaf de conceptie ontwikkelen en dat

dat effect heeft op het tempo waarin en de

manier waarop jongens en meisjes leren.

Maar er is vooral ook nog heel veel niet

bekend over sekse- en genderverschillen.

Onderzoeksresultaten maken het volgens

Van de Grift aannemelijk dat de zichtbare

verschillen tussen jongens en meisjes met

jongensbrein/meisjesbrein
name voortkomen uit voorkeursgedrag. Dit

gedrag is grotendeels aangeleerd en wordt

sterk beïnvloed door de sociale context, de

omgeving waarin het kind opgroeit en de

normen en waarden die leidend zijn bij de

opvoeder(s) en onderwijsprofessionals.

In het tweede deel (hoofdstuk 7) geeft de

auteur onderwijs- en kinderopvangprofes-

sionals praktische tips over hoe zij in hun

benadering en aanpak van jongens en

meisjes rekening kunnen houden met de

aangetoonde breinverschillen. Ze beschrijft

bijvoorbeeld schematisch de effectieve

gedragscorrecties die passen bij vier

verschillende levensfases van jongens en

meisjes tussen 2 en 18 jaar. Heel verhelde-

rend en direct toepasbaar in de praktijk,

zowel door ouders als professionele

opvoeders.

Deel drie (hoofdstuk 8) bevat een analyse

van ‘het kleuterjongetje’ op de basisschool.

Van de Grift schetst een naar mijn idee zeer

waarheidsgetrouw beeld van de gangbare

benadering van kleuterjongetjes in het

onderwijs. Ze eindigt haar betoog met

het breken van een lans voor een andere

benadering van het kleuterjongetje in basis-

onderwijs en kinderopvang. Professionals

moeten zich meer (willen) verdiepen in hun

specifieke ontwikkelingsbehoeften en daar

met hun aanpak en leerstrategieën beter

bij aansluiten. “En gewoon tijd en geduld is

misschien nog wel wat het kleuterjongetje

het meeste nodig heeft”, aldus de auteur.

Ik realiseer me dat mijn collega’s en ik veel

kleuterjongetjes regelmatig niet hebben

geboden wat ze nodig hadden. Dat is helaas

niet meer terug te draaien, maar voor de

kleuters die nu rondhuppelen op mijn

school zal ik samen met mijn team lessen

trekken uit dit boek en meer recht doen aan

het eigene van hun leeftijd en sekse.

Rob van Beek is interim-directeur primair

onderwijs (RDO) bij obs De Kaap in

Amsterdam.

Jongensbrein/Meisjesbrein. Over genderverschillen en -strategieën

voor onderwijs en kinderopvang. Betsy van de Grift, 2016, uitgeverij

SWP, ISBN: 9789088506765

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

vo o r  d e  k l e u t e r s  d i e
n u  r o n d h u p p e l e n  o p
m i j n  s c h o o l  z a l  i k
s a m e n  m e t  m i j n  t e a m
l e s s e n t r e k k e n u i t d i t
b o e k  e n  m e e r  r e c h t
d o e n  a a n  h e t  e i g e n e
v a n  h u n  l e e f t i j d  e n
s e k s e
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PCBS ‘Juliana’ te Rhoon zoekt in verband
met pensionering van de huidige directeur met

ingang van 1 augustus 2018 een

Wij zoeken een collega die
- daadkrachtig en inspirerend leiderschap toont;
- duidelijke visie op onderwijs heeft;
- een Protestants Christelijke levensovertuiging heeft;
- over uitstekende communicatieve en sociale

vaardigheden beschikt;
- pedagogisch optimisme uitstraalt;
- anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft;
- teamgeest en samenwerkingsbereidheid bevordert;
- met humor en op een integere manier situaties

benadert;
- proactief handelt vanuit een maatschappelijke

verantwoordelijkheid;
- het gezicht van de school is;
- gericht is op de eigen ontwikkeling en die van

anderen;
- in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
- in het bezit is van het diploma ‘schoolleider primair

onderwijs’ of bereid is 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.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Geert Verschoor, directeur-bestuurder, 
tel. nr. 06-13578167
Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 30 januari 2018
versturen naar:

Vereniging PCBO Albrandswaard
t.a.v. G.A. Verschoor
Postbus 2515
3170 BA Poortugaal
info@vpcbo-albrandswaard.nl
www.vpcbo-albrandswaard.nl

De Vereniging voor PCBO te Albrands-
waard bestaat uit drie basisscholen, die
facilitair worden ondersteund door het
bestuurskantoor.
De scholen van de VPCBO Albrands-
waard 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 be-
trekking tot sociaal-emotionele vaardig-
heden en competenties.
Het motto van de VPCBO Albrands-
waard is:

“Blijvend leren leren”

PCBS Juliana heeft als motto: “Met de
handen ineen bouwen we aan de we-
reld om ons heen”. De school werkt aan
uitdagend onderwijs. De Julianaschool
is een Protestants Christelijke basis-
school met een duidelijk dorps karakter.
De Julianaschool telt 326 leerlingen en
25 medewerkers.
Op de school wordt gewerkt met Teach
Like a Champion technieken en vanuit
de uitgangspunten van HGW en eige-
naarschap van leerling

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

(Advertentie)
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Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest | T 071 75 10 200 | info@corpusexperience.nl | www.corpusexperience.nl

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze CORPUS eigenlijk?
Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en

ontdek in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

• Voor grote en kleine groepen.
• Speciale tarieven voor scholen.
• 1 begeleider per starttijd gratis.

• Individuele audiotour (8 talen).
• Diverse combinatiepakketten.
• Gratis educatieve speurtochten.

‘Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol.

Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’, met een andere kijk op
hun lichaam naar huis teruggaan’

Henri Remmers

Bedenker en initiatiefnemer CORPUS

Met ruim 1,8 miljoen bezoekers, waaronder veel in schoolverband, is CORPUS sinds
2008 een unieke plek waar educatie en attractie hand in hand gaan. De ‘reis’ door de
mens kan onderdeel zijn van een lesprogramma in bijvoorbeeld biologie maar zeker
ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Meer dan ooit speelt dit in de maatschappij en geldt: ‘jong geleerd is oud
gedaan’.

CORPUS is ambassadeur van het Vignet Gezonde School en werkt nauw samen met
verschillende maatschappelijke partijen op het gebied van 3 kernwaarden:
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.

- Advertentie -

CORPUS ‘reis door de mens’ biedt scholen de ideale combinatie van en-
tertainment en educatie. Leerlingen doen op eigentijdse en aansprekende
manier kennis op over het menselijk lichaam én over het belang van Veel
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven. Wees ook een ‘Gezonde
School’!

Audiotour door het lichaam
Iedere 7,5 minuut start een nieuwe groep de ‘reis door de mens’. De
leerlingen beleven in afzonderlijke groepen van maximaal 16 personen
(incl. minimaal 1 begeleider) de ‘reis’ die ze meeneemt van de knie tot de
hersenen en in de verschillende delen van het lichaam laat zien hoe het
lichaam werkt. Het ontstaan van nieuw leven in de baarmoeder, de weg
van een broodje kaas door de spijsvertering, het continu kloppen van het
hart … alles komt voorbij in een ‘super biologieles’. Ademen, kijken en
horen doen we zonder na te denken maar is het niet bijzonder dat al deze
processen tegelijkertijd plaatsvinden? Het besef hiervan is de sleutel tot
een gezonder leven! Tijdens de reis worden de leerlingen begeleid door
een audiotour. De ‘reis door de mens’ duurt 55 minuten.

‘mijn CORPUS’
Na de ‘reis door de mens’ is het tijd om in eigen tempo het bezoek te
vervolgen in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte van CORPUS. Door
interactieve games en testjes kan op een speelse manier kennis opgedaan
worden over de werking van het menselijk lichaam én over het belang van
Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven! De gemiddelde ver-
blijfsduur in ‘mijn CORPUS’ is 60 minuten. Bij de bevestiging van de groeps-
reservering wordt gratis een digitale educatieve speurtocht meegezonden.

Combinatietickets
Een bezoek aan CORPUS combineren met een ander uitstapje? Samen
met een aantal bezienswaardigheden en attracties in de omgeving heeft
CORPUS voor scholen voordelige combinatietickets samengesteld. Zie
www.corpusexperience.nl voor de beschikbare combinatietickets.

CORPUS werkt met tijdsloten. Het is dus van belang om tijdig een
reservering te maken zodat het gewenste aantal groepen achter elkaar
ingepland kan worden. De medewerkers van de reserveringsafdeling van
CORPUS plannen graag met u het bezoek.

CORPUS ‘ReiS dOOR de menS’

A44 afslag (8) Leiden
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Uitgelicht
thema _ Leren on the job
Bij informeel leren laat je aan de hand van leerervaringen

in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling

hebt doorgemaakt op een bepaald professionaliserings

thema. Het valideren ervan voor herregistratie in het

Schoolleidersregister PO is nog niet voor iedereen even

duidelijk. Kader Primair zocht het uit. pagina 12

achtergrond _ ‘Ieder jaar iets te kiezen’
De eindtoets blijft een onderwerp van discussie en is

vaak aan veranderingen onderhevig. Zo zijn er inmiddels

meerdere aanbieders, digitale adaptieve versies en wil

het nieuwe kabinet de toets weer zwaarder laten mee

wegen in het schooladvies. Schoolleiders en toets

aanbieders over de laatste ontwikkelingen. pagina 26

actueel

Een schoolleider volgt een leergang van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
Foto: Hans Roggen
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initiatief van
Week van het geld - 12 tot en met 16 maart 2018

weekvanhetgeld.nl

Een kind dat op jonge leeftijd leert omgaan met geld heeft een goede basis voor �nanciële
zelfredzaamheid als volwassene. Oftewel: jong geleerd is oud gedaan. U vervult, samen met
ouders en verzorgers, een belangrijke rol in de �nanciële ontwikkeling van uw leerlingen.

12 t/m 16 maart 2018

Vorig schooljaar zijn 
de

lespakketten door meer dan

25.000 groepen besteld
,

dat zijn meer dan 600.000

leerlingen!

Bestel nu GRATIS
  lesmateriaal

Meerdere lessen in één pakket
Met de lespakketten voor groep  t/m  kunt u gedurende

het hele schooljaar meerdere keren met uw leerlingen op een

leuke en toegankelijke manier aan de slag met leren omgaan

met geld. Deze lespakketten kunt u bestellen via onze website

www.weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal. Daarnaast zijn hier ook

       de digibordversie, thuisopdrachten en een ouderinstructie

          te vinden die u gratis kunt downloaden.

Gedurende het gehele schooljaar
aandacht voor leren omgaan met geld
Uit onderzoek blijkt dat o.a. door structureel aandacht te

besteden aan leren omgaan met geld de financiële vaardig-

heden van kinderen groeien. Het lesmateriaal van Wijzer

in geldzaken ondersteunt een structurele aanpak, doordat

het meerdere keren per jaar kan worden ingezet. Daarnaast

vormt het een doorlopende leerlijn voor de groepen  t/m .

› www.weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal
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