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Duimpje in de dijk
gaat de onderwijspolder
niet redden

Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk

land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten

en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord

van. Polderen werd de term die stond voor het Nederlandse overlegmodel

om tot consensus te komen. Een overlegtafel waaraan overheid, werkgevers

en vakbonden met elkaar afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

Een overlegtafel met drie belangrijke partners dus. In de polder is samenwerking

het kernpunt van politiek beleid. Bij het polderen sluit je compromissen en werk

je samen. Bij samenwerking vereen je de krachten om doelen te bereiken die je

met elkaar belangrijk vind.

Net als ons landschap kent ook het Nederlandse overlegmodel diverse polders.

In vele daarvan is op dit moment de waterstand niet makkelijk meer te regelen.

Ook in de onderwijspolder stroomt het water waar het niet gaan kan. Het regelen

van de waterstand om ‘op één lijn’ te komen is moeilijk geworden tussen bonden

onderling, tussen werkgevers en bonden en ook tussen het veld, de overheid

en de politiek. Ook de waterstanden van bonden en hun respectievelijke

achterbannen bewegen wild op en neer. Over de grote doelen zijn we het

allemaal eens: goed onderwijs voor ieder kind. Over wat daarvoor nodig is en hoe

we dit doel bereiken, verschillen de meningen. Van waterstanden onder het NAP

tot hoge golven die over de dijken klotsen. Het wordt tijd om opnieuw keuzes te

maken en met alle partijen samen te werken aan oplossingen. Verhogen we de

dijken en bouwen we muren, of gaan we werken aan een ander systeem om de

waterstanden weer goed te kunnen reguleren. Welke keuzes we

ook gaan maken, laten we vooral niet sentimenteel afwegen

op basis van quasi bewezen strategieën uit het verleden.

Een duimpje in de dijk gaat echt niet volstaan om droge

voeten te houden in de onderwijspolder. _
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cao po 2019 – 2020 pakt goed uit voor (adjunct)directeuren

Grote meerderheid AVS-leden stemt in
met onderhandelaarsakkoord
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89 procent van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord.
Het akkoord werd direct na het bereiken ervan door zowel bestuur als ledenraad met een positief advies
voorgelegd aan de leden.

Op 11 december heeft

de AVS samen met

AOb, CNV Onderwijs,

FvOv en de PO-Raad een

onderhandelaarsakkoord

afgesloten. In de CAO PO

2019 – 2020 is een generieke

salarisverhoging van 4,5%

opgenomen, maar de AVS

realiseerde daarnaast ook nieuwe functiebeschrijvingen en

nieuwe salarisschalen voor adjunct-directeuren en directeuren

in het primair onderwijs. De oude schaal DA is verdwenen.

“Het akkoord sluit een-op-een aan op de inzet van de AVS en

we zijn hier dus blij mee” aldus voorzitter Petra van Haren.

“Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbrengen, maar

in dit akkoord wordt dat beloond.” De AVS maakt zich al langere

tijd hard voor de belangen van alle adjunct-directeuren en

directeuren.

Nieuwe schalen, toelagen, eenmalige uitkering
De komende maanden moeten schoolleiders in gesprek met hun

bestuurders over de overgang naar de nieuwe salarisschalen.

Ook de toelagen van de directeuren zijn daarin opgenomen,

naast de eenmalige toelage en de ophoging van professiona-

liseringsgelden vanuit het convenant. Bovendien ontvangen

directies een eenmalige uitkering van het achterstallige loon

van maart 2019 tot nu, de periode waarin schoolleiders hebben

moeten wachten.

Aan de onderhandelingstafel hebben de partijen afspraken

gemaakt over de volgende onderwerpen:

1. Looptijd en loonontwikkeling

2. Functies en beloning van schooldirecteuren en

ondersteunend personeel (OOP)

3. Vernieuwing van de cao

4. Professionalisering

5. Normalisering rechtspositie ambtenaren

6. Wet arbeidsmarkt in balans

Looptijd en loonontwikkeling
De looptijd van deze cao is van 1 maart 2019 tot en met 1 novem-

ber 2020. Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarissen

van alle medewerkers structureel verhoogd met 4,5%. Deze

salarisverhoging werkt door in de bovenwettelijke uitkeringen.

Er zijn nieuwe actuele voorbeeldfuncties gemaakt voor

schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel, net

zoals dat vorig jaar gebeurde bij leraren. Centraal in de functiebe-

schrijvingen staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden. De hoogte van de beloning is daar direct aan gekoppeld.

Daarmee is een nieuwe stap gezet naar een transparant functiege-

bouw met eerlijke beloning.

Functieschalen
Voor alle directiefuncties zijn nieuwe A en D-schalen gemaakt.

De adjunct-salarissen gaan omhoog, waarbij A11 en A12 de

spilfuncties zijn als er sprake is van beleidsverantwoordelijk-

heid. In de nieuwe D-schalen zal de DA-schaal verdwijnen.

De D12-schaal kan worden aangemerkt als spilfunctie. Hierbij

is sprake van integrale verantwoordelijkheid.

Functiebeschrijvingen
De besturen dienen voor 1 augustus 2020 na te gaan of de werk-

zaamheden van de adjunct-directeur en directeur voldoen aan de

nieuwe functiebeschrijvingen. Voor adjunct-directeuren zullen de

salarisschalen AB, AC en AD vervangen worden door A11, A12 en

A13 en de schalen DA, DB en DC door D11, D12 en D13. De direc-

tietoelagen worden opgenomen in het salaris.

Ook is een aantal functiebeschrijvingen voor het onderwijs-

ondersteunend personeel (OOP) geactualiseerd. De schoolbesturen

dienen ook deze functies voor 1 augustus 2020 tegen het licht te

houden en waar nodig te actualiseren. Afhankelijk van of bestu-

ren al eerder op eigen initiatief functies en waardering hadden

aangepast, betekent dit een grotere, kleinere of helemaal geen

aanpassing. Verder komen de salarisschalen voor de meerhoofdige

directeuren per 1 augustus 2020 te vervallen.

Vernieuwing van de CAO PO
Per 1 januari 2020 zullen in de CAO PO in diverse hoofdstukken

aanpassingen worden toegepast. De aanpassingen worden

genoemd in het akkoord. Het betreft: Hoofdstuk 5,

functiewaardering; Hoofdstuk 6, salaris; Hoofdstuk 7,

vergoedingen; Hoofdstuk 9, professionalisering.

Professionalisering
Ook over professionalisering zijn afspraken gemaakt. Voor leraren

en het onderwijsondersteunend personeel zal per werknemer

Y 500 per jaar beschikbaar zijn voor professionalisering (deel-

tijders naar rato). Voor de jaren 2020 en 2021 zal dat bedrag

met Y 100 per jaar per werknemer verhoogd worden. Dat geld
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is afkomstig uit het convenant. Voor de directies zal hetzelfde

bedrag in de genoemde jaren toegevoegd worden aan de eigen

professionalisering.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie

Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze heeft gevolgen

voor werknemers in het openbaar onderwijs. De werknemers

zijn sinds de genoemde datum gelijkgesteld met werknemers

in het bijzonder onderwijs. In de CAO PO wordt deze wijziging

opgenomen naast de gemoderniseerde teksten van eerder

genoemde hoofdstukken.

Wet arbeid in balans (Wab)
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeid in balans (Wab) in

werking. De gevolgen van deze wet zullen in de CAO PO

verwerkt worden.

Arbeidsmarktagenda
De sociale partners in het primair onderwijs – vakbonden AVS,

AOb, CNV Onderwijs, FNV O&O, FvOV en werkgeverskoepel PO

Raad – hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar

gesproken over een nieuwe cao. Zij hebben met elkaar vastgesteld

dat de cao onderdeel is van een veel bredere arbeidsmarktagenda

voor de sector. Die arbeidsmarktagenda zou als belangrijke

thema’s het versterken van de aantrekkelijkheid en de professio-

nalisering van de sector moeten bevatten. De partijen hebben de

ambitie uitgesproken gezamenlijk op te trekken in de uitwerking

van een arbeidsmarktagenda voor het primair onderwijs. _

Heb je vragen over de nieuwe cao?

Bekijk dan op www.avs.nl/cao de veelgestelde vragen.

Of neem voor persoonlijk advies contact op met helpdesk@avs.nl.

Tweede Kamer stemt in met
wetsvoorstel ouderbijdrage
Een grote Kamermeerderheid stemde 17 december in met de initiatiefwet van
SP en GroenLinks over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen leerlingen
niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders niet hebben betaald. De
initiatiefwet moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden.

De wet bepaalt dat het niet

(kunnen) betalen van de vrij-

willige ouderbijdrage niet

langer mag ‘leiden tot uit-

sluiting van een leerling van

een activiteit of het opleggen

van een andere activiteit’.

Dit houdt in dat een school

een leerling bijvoorbeeld

niet mag uitsluiten van een

schoolreisje of kerstviering.

De school mag ook geen ver-

vangende activiteit verplich-

ten. De Tweede Kamer stemde

ook voor een D66-amendement

over de financiering van extra

activiteiten op profielscholen,

zoals scholen met tweeta-

lig onderwijs of Technasia.

Om extra onderwijsprogram-

ma’s te kunnen uitvoeren, vra-

gen deze scholen vaak om een

verplichte ouderbijdrage. _

peiling: ondanks cao 77 procent leden actiebereid

Ook schoolleiders staken eind januari

De AVS roept de schoolleiders van Nederland op om op 30 en 31 januari te staken voor structurele

investeringen in het onderwijs en het dichten van de loonkloof tussen po en vo. Ruim driekwart van de leden

is actiebereid.

Omdat het afsluiten van een

cao met nieuwe salarisscha-

len en functiebeschrijvingen

voor de AVS en haar leden

topprioriteit had, wachtte de

vereniging eerst het resul-

taat en de daarop volgende

ledenpeiling af. Hoewel het

resultaat voor schoolleiders

gunstig is gebleken, volgde

uit die peiling dat 77% van de

AVS-leden nog steeds bereid

is tot actie en 62% nog steeds

reden ziet om te staken, voor-

namelijk om de loonkloof

tussen primair en voortge-

zet onderwijs te dichten en

het carrièreperspectief van

schoolleiders te vergroten.

Een meerderheid van de

scholen geeft aan daadwer-

kelijk de deuren te sluiten op

30 en 31 januari.

Roep om structurele
investeringen
Op basis van de ledenpeiling

en om gezamenlijk op te

trekken met de andere

bonden roept ook de AVS

op tot staken. Zo blijven we

een sterk front vormen in de

roep om meer structurele

investeringen, waarbij de

AVS specifiek de belangen

van schoolleiders voor ogen

houdt. In de loop van deze

maand informeert de AVS

haar leden over de op te

zetten acties. _

3k ader prim air januari 2020
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aanvraagperiode subsidie: 1 februari – 1 maart

Lerarentekort: RAP-geld voor regio’s,
noodplannen voor grote steden
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven komen met ‘noodplannen’ voor
het lerarentekort in de grote steden. In de regio’s wordt samenwerking tussen
schoolbesturen onderling en met lerarenopleidingen verder gestimuleerd door
ophoging van de voormalige RAL-gelden, nu RAP-gelden geheten.

Volgens minister Slob is het

onvermijdelijk is dat scholen

het met minder leraren moe-

ten bolwerken. In de nood-

plannen voor grote steden

staat welke scholen het nu

het zwaarst hebben en welke

maatregelen schoolbesturen

nu kunnen nemen. Ook wordt

af te wijken van bestaande

regelgeving.

Regio en G4
Eind januari moeten er al

noodplannen liggen voor

Amsterdam en Den Haag. Daar-

na volgen Rotterdam, Utrecht

en Almere. De grote steden

hadden hiervoor in 2019 een

miljoen euro per stad per jaar

gekregen; daar komt nu vier

jaar lang hetzelfde bij. Voor de

regio’s was in december 2018

al structureel 9 miljoen euro

per jaar beschikbaar gesteld

(13 miljoen aan totale RAL-gel-

den minus de 4 miljoen voor

de grote steden), maar dat is

nu opgehoogd naar 15 miljoen

per jaar voor 2020 en 2021.

De naam is daarbij veranderd

van RAL (Regionale Aanpak

Lerarentekort) naar RAP (Regio-

nale Aanpak Personeelstekort).

Routes naar leraarschap
De maatregelen moeten de

dagelijkse stress van scholen

wegnemen, zodat scholen

de ruimte krijgen om zich

te richten op oplossingen

voor de komende jaren. Voor

drie jaar ontwikkeltijd

Aspirant-opleidingsscholen:
Vijf nieuwe in po, zeven in vo
In de regio’s Zeeland, Arnhem-Nijmegen, Lelystad-Dronten en Leiden zijn vijf
aspirant-opleidingsscholen voor het primair onderwijs gestart. Dat brengt het
totaal in Nederland op 38. In het voortgezet onderwijs zijn er ook zeven nieuwe
aspirant-opleidingsscholen bijgekomen.

Een opleidingsschool is een

samenwerking tussen lera-

renopleidingen en een aantal

schoolbesturen uit het po, vo

of mbo. Samen zorgen zij voor

een goede aansluiting tussen

de initiële opleiding en de

onderwijspraktijk. Binnen deze

partnerschappen is er een geza-

menlijke visie over de door-

gaande lijn van het opleiden en

begeleiden van startende lera-

ren en het professionaliseren

van huidige leraren.

De komende drie jaar heeft

het ministerie van OCW

10,6 miljoen euro beschik-

baar gesteld om het aantal

opleidingsscholen uit te brei-

den. De aspirant-opleidings-

scholen krijgen financiering

voor bijvoorbeeld scholing,

opleiding en begeleiding van

de studenten in deze scho-

len door schoolopleiders.

De aspirant-opleidingsscholen

krijgen drie schooljaren tijd

om zich te ontwikkelen. In het

vierde jaar vindt toetsing

plaats. Na een positieve beoor-

deling wordt de aspirant-

opleidingsschool benoemd tot

opleidingsschool.

Kennisdeling
Het Platform Samen Opleiden

en Professionaliseren onder-

steunt de scholen door ze te

koppelen aan geroutineerde

opleidingsscholen, door

leernetwerken op te zet-

ten en kennis te vergaren

en delen over opleiden en

professionaliseren. _

Meer informatie:

www.platformsamenopleiden.nl/

de langere termijn werkt het

ministerie van OCW ook aan een

nieuw bevoegdhedenstelsel, met

als doel dat leraren zich meer

kunnen specialiseren en het vak

aantrekkelijker wordt. Ook werkt

het ministerie aan toegankelijke,

meer flexibele lerarenopleidin-

gen. Begin 2020 komt er een cen-

traal loket met informatie over

routes naar het leraarschap.

Digitaal nakijken
Het ministerie wil met andere

partijen zoeken naar oplossin-

gen om het onderwijs anders te

organiseren, met minder leraren,

zonder daarbij in te leveren op

kwaliteit. Dat kan gaan om ande-

re invullingen van onderwijstijd,

gebruik van digitale leermiddelen

ter ondersteuning (zoals digitaal

nakijken) en meer variatie in

onderwijspersoneel. _

Meer weten over de RAP? Kijk op

arbeidsmarktplatformpo.nl
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estse delegatie op bezoek bij de avs

Schoolleiders uit Estland en Nederland
leren van elkaar
In december bezocht een groep schoolleiders en leraren uit Estland de AVS in het kader van een internationale
uitwisseling. Zij waren hier om te leren van onze onderwijssystemen en deden ideeën op voor in de klas.
Eerder gingen Nederlandse schoolleiders en leraren naar Estland.

De Estse groep bezocht in

Utrecht twee scholen die veel

van elkaar verschillen: de

Vrije School Utrecht en de

Koekoekschool. AVS-adviseur

Internationalisering Paul

Van den Heuvel: “Bij de Vrije

School lijkt het alsof je terug-

gaat in de tijd en zie je nog

krijtborden, bij de Koekoeks-

school is alles supermodern.”

Ook bezocht de groep twee

musea in Utrecht: de Speel-

klok en het Spoorwegmuseum

Daarnaast heeft AVS-voorzitter

Petra van Haren uitleg gege-

ven over het onderwijssysteem

in Nederland.

Tweede moeder
Het schoolsysteem van Estland

verschilt van het Nederlandse

systeem. Kinderen hoeven pas

met zeven jaar naar de basis-

school en ze gaan er pas met

15 jaar van af. Kinderen onder

de 7 mogen naar de ‘Kinder-

garten’ (kleuterschool), waar

ze spelenderwijs leren van de

taal. Als leerlingen 16 zijn,

kiezen ze voor een educational
school - meer gericht op prakti-

sche vakken – of een secondary
school. Meerdere leraren geven

een klas les; een van hen is de

‘hoofdleraar’, waar leerlingen

en ouders terecht kunnen bij

problemen. “Ik ben een soort

tweede moeder voor ze. Ik heb

de verantwoordelijkheid over

de klas en geef de leerlingen

les in drie à vier onderwerpen.

Ik ben een soort schoolleider

van een klas”, aldus Ülle Lipp,

die op een school met 370

leerlingen lesgeeft.

Goede opvang
Van de opvang van leer-

lingen in Estland kunnen

Nederlandse schoolleiders nog

veel leren. Van den Heuvel:

“In Estland wordt die geregeld

van half acht ’s morgens tot

acht uur ’s avonds. Alles in

één organisatie. Bij het team

zit ook een verpleegkundige

en psychiater, allemaal aan-

gestuurd door een directeur.

Ze beschikken over allemaal

vakleraren. Doordat de leeftijd

doorloopt tot 16 jaar, is hier

meer budget voor.”

Drie scholen tegelijk
Ook in Estland is de werkdruk

hoog. “Volgens de overheid

is het 35 uur per week werk,

maar in de praktijk werk ik

40-50 uur. Het is soms ook

emotioneel zwaar werk.”

Net als in Nederland is er

sprake van een lerarentekort.

“Sommige leraren werken op

twee of drie scholen tegelijk.

Veel van hen werken vanuit

een missie.”

Experimenteren
De Estse leraren krijgen veel

gelegenheid om te leren en

cursussen te doen. “Als er kin-

deren zijn met special needs,
dan kunnen we een training

volgen. We mogen ook met

nieuwe studievaardigheden

experimenteren in de klas.

We hebben daar veel vrijheid

in”, aldus Nelli Kuldmaa, die

les geeft in de Estlandse taal

op een Russische school met

600 leerlingen.

Estland had goede PISA-

resultaten. “We denken na

over een slogan, zoals ‘edu-

cation nation’. Zelf waren we

ook verbaasd over de goede

resultaten.” _
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schoolleidersprijs: je kunt nog tot 21 januari innovatieve collega’s nomineren

Programma AVS Schoolleiderscongres 2020 rond
Twee inspirerende plenaire sprekers geven acte de présence op het AVS Schoolleiderscongres:

Charles Wood van innovatieplatform CenturyTech en voetbaltrainer Foppe de Haan.

Deelnemers kunnen kiezen

uit 25 workshops en sessies.

Charles Wood, eindverant-

woordelijk voor alle inter-

nationale samenwerkings-

verbanden van platform

CenturyTech, is de inleidende

spreker. Hij gaat in op het

gebruik van kunstmatige

intelligentie, neuroweten-

schap en learning analytics

om leerprestaties te verbe-

teren en de werkdruk voor

leraren te verminderen. Voet-

baltrainer Foppe de Haan is de

afsluitende spreker. Als suc-

cesvolle coach weet hij alles

over motivatie, teambuilding

en samenwerking, maar als

oud-docent is ook de onder-

wijswereld hem niet vreemd.

Verderop in deze Kader Pri-

mair vind je een exclusief

interview met hem over zijn

kijk op leiderschap.

Toekomstagenda
Daarnaast zijn er rondetafel-

gesprekken waar de Toekom-

stagenda Schoolleiders cen-

traal staat. Ook zijn er op dit

25e congres weer prikkelende

pitches, waarin toehoorders

in een ‘silent disco’-concept

kunnen luisteren naar

diverse thema’s van nieuwe

of specialistische organisa-

ties. Er is ook ruimte om te

netwerken tijdens de smake-

lijke lunch en de rijk gevulde

informatiemarkt.

Nomineer innovatieve
schoolleiders
Nieuw dit jaar is de verkiezing

van de ‘Innovatieve School-

leider van het Jaar’. Bestuur-

ders, schoolleiders, leraren en

leerlingen kunnen nog tot 21

januari – nog maar ruim een

week na verschijning van deze

Kader Primair! – hun school-

leiders nomineren. Op het

AVS Schoolleiderscongres wor-

den de winnaars bekendge-

maakt. Nomineer je favoriete

innovatieve schoolleider via

www.avs.nl/verkiezing.

Het congres zal ook in het

teken staan van het 25-jarig

bestaan van de AVS. We staan

stil bij wat er in die tijd is

bereikt voor schoolleiders. _

De congresbrochure met

het complete programma is

bijgesloten bij deze Kader

Primair.

Inschrijven kan op

www.avs.nl/congres2020

ser-onderzoek wijst uit:

Vaste krachten lopen de grootste arbo-risico’s
Vaste krachten krijgen ten opzichte van flexwerkers minder steun van hun leidinggevende en hebben
meer behoefte aan arbo-maatregelen tegen werkdruk en stress. Dit blijkt uit de verkenning Diversiteit,
arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Flexwerkers worden ten

opzichte van vaste werk-

nemers over het algemeen

minder blootgesteld aan arbo-

risico’s als werkdruk, emotio-

nele belasting en ongewenste

omgangsvormen. Zelfstan-

digen doen, ook in de sector

Onderwijs, echter significant

zwaarder werk dan vaste

werknemers. Desondanks

hebben zelfstandigen minder

behoefte aan maatregelen

tegen werkdruk en werkstress.

Zelfstandigen in het onderwijs

hebben volgens het onderzoek

minder onregelmatige werktij-

den dan vaste werknemers en

ervaren meer autonomie.

Sociale steun
Het onderzoek laat zien dat

de sociale steun van leiding-

gevenden in het algemeen

sinds 2014 licht is gestegen,

met name bij tijdelijke of

vaste dienstverbanden zonder

vaste uren. Vaste krachten

krijgen ten opzichte van

flexwerkers gemiddeld wel

relatief minder steun van

hun leidinggevenden. Alleen

uitzendkrachten krijgen nog

minder sociale steun van hun

leidinggevende. Deze trend

komt in alle sectoren terug.

Opvallend is wel dat oproep-

of invalkrachten in de sector

onderwijs significant meer

sociale steun van hun leiding-

gevenden krijgen dan andere

werkenden. In 2018 hebben

vaste werknemers wel nog

steeds relatief meer conflicten

op de werkvloer. Dit geldt ook

voor het onderwijs. _

AVS Schoolleiderscongres
20 maart 2020
THEMA: ‘KRACHT’
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illustratie _ jos collignon

Alleen de beeldschermdikte is veranderd: Jos Collignon in Kader Primair 6 van 1998.
Uit de archieven opgedoken in het kader van 25 jaar AVS.
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Wat ooit als rebelse club begon, is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een volwaardige vakbond

en beroepsorganisatie voor schoolleiders. De Algemene Vereniging Schoolleiders telt nu zo’n

4000 leden en speelt een belangrijke rol in het onderwijs. In deze Kader Primair blikken we samen

met leden terug – en vooruit.

De kiem voor de huidige AVS wordt gelegd op een

conferentie waar de invoering van het formatiebudget-

systeem op de agenda staat. “Dit gaat óver ons, niet met ons!

Als het zo moet, denk ik dat we beter onze eigen organisatie

kunnen beginnen”, roept Ton Duif, directeur van de

Teresiaschool in Waalwijk. Met een groep collega’s werkt hij

daarvoor de plannen uit en als divisie PO komen ze onder

de hoede van de vereniging van rectoren in het VO.

De rectoren besluiten hun eigen Vereniging voor

Management in het Voortgezet Onderwijs (VVO) op te

richten. Ze bestempelen zichzelf meer als werkgever dan als

werknemer, en verlaten het Ambtenarencentrum dat het

arbeidsvoorwaardenoverleg met de sectorwerkgevers voert.

De ‘club van Duif’ blijft wel en is met een paar honderd

leden ineens dé woordvoerder voor po-schoolleiders. Dit is

de officiële start van de AVS zoals we die kennen. Duif

wordt benoemd tot voorzitter.

1993

1995

25 jaar knokken
voor schoolleider
en onderwijs

In september verschijnt de eerste Kader Primair.
‘De titel wil aangeven dat voor onze vereniging het

management in het primair onderwijs centraal staat’,

schrijft de kersverse AVS-voorzitter. Professionalisering

is het thema van het blad, waarin Weer Samen Naar

School, decentralisering van de huisvesting en de nota

kwaliteitszorg actuele onderwerpen zijn.

1995

thema _ 25  ja ar avs

tekstbijdragen daniëlla van ’t erve, larissa pans, irene hemels, tineke snel

foto's hans roggen, bart van dieken (portretten) en archief avs (tijdlijn)
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25 jaar knokken
voor schoolleider
en onderwijs

‘Zonder wrijving geen glans’
Guus Neefs is de volle 25 jaar lid van de AVS. Hij leidde van 1979 tot 1996 basisschool De Lage Weide in Made
en was directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. ‘Lang werd het schoolhoofd meer als een
meewerkend voorman gezien.’

“Toen ik lid werd van de AVS, was ik al een tijd schoolleider. Ik was

op mijn school al druk bezig met doorgaande leerlijnen en sprak

daarover met andere schooldirecteuren. Die hadden een bepaalde

overlegstructuur met elkaar opgezet, ik zag dat dat werkte. Kort

daarna werd de AVS opgericht en ik zag meteen het nut. Lang werd

het schoolhoofd toch meer als een ‘meewerkend voorman’ gezien.

Toen ik op mijn 29e schoolleider werd, stond ik vier dagen voor

de klas en was ik maar anderhalve dag bezig met leidinggevende

taken. Véél te weinig, ik had geen tijd om mijn neus buiten de

keuken te steken, laat staan in andere keukens te kunnen kijken.

Het was de tijd waarin alles in beweging kwam: de schoolleider

moest een organisatie kunnen aansturen, visie hebben, er kwamen

meer verantwoordelijkheden bij. Het is goed dat het vak zo is gepro-

fessionaliseerd en dat het schoolleiderschap fulltime is.

Voor mij is de functie van de AVS tweeledig: de dialoog organiseren

met mensen die in dezelfde functie zitten en belangenbehar-

tiging. Kijk, er komt net een mail binnen van de AVS over dat

de CAO voor schoolleiders is afgesloten. Dat is natuurlijk ook

belangrijk, prima dat dat is gelukt. Ik wens de AVS toe dat

ze nog iets meer hun rol van aanjager van onderwijsvernieu-

wingen op zich nemen. Bijvoorbeeld met een discussie over

het individualiseren en personaliseren van het onderwijs.

Dat leidt vast tot controverse, maar ja, zonder wrijving

geen glans.”

Een klein team van flexibel inzetbare

collega-directeuren vormt samen een

helpdesk die telefonisch vragen van

leden beantwoorden. Met de ledengroei,

groeit ook de helpdesk, zowel in

bezetting als in professionaliteit.

Om leden goed bij te kunnen staan in

juridische zaken, brengen de AVS en

Schoolmanagers-VO hun individuele

rechtspositionele belangenbehartiging

onder in de Stichting Support. Deze

stichting bestaat uit onafhankelijke,

gespecialiseerde juristen.

1996

Groepsportret AVS, 1996

Inmiddels ‘post-actief’ lid
Guus Neefs surveilleert
op het schoolplein van
basisschool De Lage
Weide in de jaren ’90
(foto: archief Guus Neefs)
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‘Vergeet vooral de humor niet’
Ien de Kock is lid van het eerste uur en al achttien jaar schoolleider van De St@rtbaan in Eindhoven.
Dat verveelt nooit. ‘Maak gebruik van de creativiteit van onze beroepsgroep.’

“Je komt voortdurend voor verrassingen te staan. We hadden hier

een keer een familiecircus waarvan de directeur het paard, de

geiten en het varken in onze hal liet overnachten. Met tact en een

verhaal moet je dat dan zien te regelen. Dat typeert het school-

leiderschap: leg altijd alles uit. En vergeet vooral de humor niet.

Het sterkste punt van de AVS vind ik de laagdrempelige helpdesk.

Soms wil ik even een cao-vraagstuk checken. Dan krijg ik altijd

snel en goed antwoord. Ook Kader Primair vind ik overzichtelijk en

begrijpelijk en het geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen

in ons vak. Je pakt het tijdschrift er makkelijk bij.

Een gemiste kans van de AVS? De mailtjes die ik binnenkrijg zijn

nogal eens te lang. Ik heb geen tijd om die helemaal door te spitten,

ze blijven dan wel eens ongelezen. Zonde. Mijn advies? Kom met

korte statements: dit is wat we doen, dit vinden we en dit vragen we

van jou. In deze roerige tijden verwacht ik dat de AVS zich als bond

sterk maakt voor het oplossen van het personeelstekort. Pleiten

voor meer salaris voor ons bijvoorbeeld. Maar maak ook gebruik

van de creativiteit en denkkracht die er ongetwijfeld is binnen onze

beroepsgroep. Vraag schooldirecteuren naar hun ultieme idee om

het tekort op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar met

elkaar een antwoord op vinden.”

De AVS houdt haar eerste congres onder de titel

‘Management voor zorg, zorg voor management’,

samen met Landelijke Vereniging voor Speciale

Onderwijszorg (LVSO). Deze vereniging is later in de

AVS opgegaan.

1996

Start van het AVS Managementcentrum training
en advies, sinds 2014 Centrum Educatief leiderschap en

vanaf 2020 AVS Academie. Het biedt een doorlopende

opleidingslijn voor het schoolleiders en daarnaast

verschillende trainingen en leergangen. Het centrum

kan schoolleiders ook adviseren over het aanbieden van

opleidingen.

Ook voor

coaching en

mediation

kunnen leden

vanaf nu bij de

AVS terecht.

De AVS betrekt

huisvesting op

Nieuwegracht

1 in Utrecht.

1997
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‘Vechtersmentaliteit mag terug’
Jan Feenstra is gepensioneerd schoolleider, werkte op scholen in Waalwijk en omgeving en is nog altijd lid
van AVS. ‘Schoolleiders hebben de neiging te denken alles te weten.’

“Ik was pas een paar jaar directeur toen er een voorzitter werd

gevraagd om de belangen te behartigen van schoolleiders in het pri-

mair onderwijs. Ik heb zelfs nog gebeld over de vacature, maar was

toen zelf nog niet zo lang schoolleider. Ik heb collega schoolleider

Ton Duif op de functie geattendeerd. Zijn aanpak, helder en direct,

en prettig in de communicatie vond ik heel geschikt. Het is een

geintje natuurlijk, maar je kunt zeggen dat ik in stilte aan de basis

van AVS heb gestaan. Ik vind het ongelooflijk knap waar AVS nu

staat. De vechtersmentaliteit die ik in het verleden heb gezien, mag

van mij wat meer terug. AVS mag scherper zijn, meer het voortouw

nemen. Ga op de barricaden staan zodat we zichtbaarder zijn in het

publieke veld. Laat zien dat je er bent, want we doen er toe.

Het aanbod van AVS vind ik goed. Het maandblad vind ik sterk,

de juridische afdeling vind ik prima en het aanbod aan cursussen,

opleidingen en trainingen ook. Ik heb menige opleiding gevolgd:

altijd verrijkend en verfrissend. Schoolleiders hebben de neiging

te denken alles te weten. Dan is het goed met andere mensen te

praten en prettig als je op het verkeerde been wordt gezet. De cur-

susleiders hebben altijd verstand van zaken, weten je te raken. Daar

kun je dan weer mee verder.”

De commissie zorg en commissie onderwijs van de

AVS gaan op in één commissie: de beleidscommissie
Onderwijs. Deze bestaat uit ongeveer 15 leden en geeft

bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd

advies. Zij komen vier keer per jaar bijeen en fungeren

als klankbord voor de activiteiten en de standpunten

van de AVS. Tegenwoordig telt de AVS drie commissies:

arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid, onderwijs

en duurzaam vitaal.

Schoolleiders krijgen meer salaris, meer ambulante tijd
en geld voor professionalisering. Daarnaast komt er

een schoolbudget voor management, ondersteuning,

arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden: het

MOA-budget. Dit heeft de AVS met andere vakorgani-

saties met de minister van Onderwijs afgesproken in de

cao 2000-2002. De AVS telt inmiddels 3400 leden.

1998

2000

De AVS richt samen met de Protestants Christelijke

Schoolleiders Organisatie de Nederlandse

Schoolleidersacademie op, een registerorganisatie die

de standaarden en kwaliteitsprofielen van schoolleiders

vaststelt en daar de nascholing op afstemt. Het is de

voorloper van het Schoolleidersregister PO dat in 2013

het levenslicht ziet.

2001
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“Ik heb het AOb-lidmaatschap opgezegd en verruild voor dat van de

AVS. Sterk punt van de vereniging vind ik dat zij strijden voor onze

belangen en ons goed vertegenwoordigen. Daarin vind ik ze heel

zichtbaar. Blijf daarmee doorgaan, zou ik zeggen. Bij de AVS kan ik

goed terecht voor juridische vragen en personeelsvragen. Er komt

hoe dan ook antwoord. Als ze dat niet paraat hebben, zoeken

ze het uit en komen erop terug. Ik heb meerdere malen contact

gezocht. Aan het begin van mijn schoolleiderschap rondom schorsen

van een leerling bijvoorbeeld. We hadden toen nog regelmatig

externaliserend gedrag van leerlingen. Als schoolleider heb ik me

er hard voor gemaakt dat te verminderen. Ondanks de protocollen

die je zelf als school hebt, zat ik toch met vragen: Hoe formuleer je

dat? Hoe zorg je ervoor dat je in contact blijft met ouders? Je wilt als

schoolleider heel zorgvuldig handelen. Dan is het fijn dat de AVS er

is. Dat heeft me goed geholpen.

We noteren en categoriseren incidenten inmiddels beter en

hebben onszelf extra geschoold. Het is voor de leerlingen heel

voorspelbaar geworden doordat alle leerkrachten altijd hetzelfde

vragen en zeggen, in ongeveer dezelfde bewoordingen. We zijn

echt beter geworden in het voorkomen en verminderen van ruzies

en conflicten. Er heerst een warm en veilig klimaat. Daar ben ik

trots op.”

‘Goede hulp bij
juridische vragen’
Lidewij Beemer was jarenlang leerkracht op
de Tobiasschool, vrijeschool voor speciaal
basisonderwijs in Zeist, voordat zij er in 2013
schoolleider werd. ‘Ga door met strijden.’

AVS Voordeel gaat van start. Leden kunnen hier

samen goedkoper producten en diensten inkopen.

Het aanbod bestaat uit een aantal vaste aanbiedingen,

aangevuld met periodieke actiekortingen. Zo kan

een AVS-lid korting krijgen op hotelovernachtingen,

stedentrips, benzine, navigatieapparatuur, maar ook

op wasmachines, tijdschriften, boeken, et cetera.

Nog steeds kunnen leden profiteren van korting op

diverse producten en diensten.

De AVS lanceert de simulatietools ‘Kind op de Gang’

voor PO en ‘Leerling bij de Les’ voor VO waarmee

scholen zich op een praktische manier kunnen

voorbereiden op Passend onderwijs. Hiermee ontstaat

een helder overzicht van kunde, ambities, grenzen

(het zogenoemde zorgprofiel) en opleidingsbehoeften.

De tools zijn een groot succes en worden op de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling van 2009 genomineerd als een
van de beste innovatieve producten in het onderwijs.

De AVS gaat ook de belangen van schoolleiders in
het voortgezet onderwijs weer behartigen. In 2010

verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven voor de

vo-leden, die een paar jaar later weer opgaan in de

nieuwsbrief funderend onderwijs.

2004

2008

2008
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‘Toon wat er achter de
schermen gebeurt’
John van de Ven, schoolleider van De Meule en Nova
Montessori in Venlo, is AVS-lid sinds 2002. ‘De AVS-
congressen heb ik bijna allemaal meegemaakt en
vond ik heel zinvol.’

“Ik was lid van de AOb, maar ben overgestapt naar de AVS. Het is

goed dat er een bond is die specifiek opkomt voor schoolleiders.

In het begin dacht ik dat ik elke keer het wiel opnieuw moest

uitvinden. Toen ontdekte ik dat bij de AVS over veel al was

nagedacht. Als er dan weer grote, nieuwe wetgeving aan kwam

die zó het onderwijs binnen werd geschoven, had de AVS er al

de kernpunten uitgehaald en het duidelijk samengevat. De AVS-

congressen heb ik bijna allemaal meegemaakt en vond ik heel

zinvol. Ik doe inspiratie op, de thema’s zijn goed gekozen en

zorgvuldig uitgewerkt. De sfeer is prettig en na afloop kun je

netwerken met gelijkgestemden. Er is toch een enorme verzwaring

van het takenpakket gekomen en het is fijn als je dat kan delen.

Laatst had ik juridisch advies nodig, dat liep uitstekend en dan ben

ik blij dat ik lid ben.

Soms heb ik daar met mijn vrouw wel discussie over: ‘Moet je

nu wel lid blijven?’ Ja, ik vind het belangrijk. Voor mezelf en de

beroepsgroep. Bij een van de laatste CAO’s, toen de leraren

er structureel wat bij kregen, dacht ik wel even: ‘Ik gun het de

leerkrachten van harte, maar wanneer komen de schoolleiders

nu eens aan de beurt? Lag de AVS soms te slapen aan de

onderhandelingstafel?’ Ze zouden af en toe wel duidelijker kunnen

laten zien wat er achter de schermen gebeurt en zich iets meer

activistisch kunnen opstellen.”

Oprichting World Education Forum in Toronto, een

wereldwijd netwerk van scholen dat als missie heeft

om elk kind onderwijs te laten volgen. Initiatiefnemer

is AVS-voorzitter Ton Duif. Zijn beweegreden: meer dan

tachtig miljoen kinderen zijn verstoken van onderwijs.

“Wij onderwijsmensen zijn per definitie degenen die

voor deze kinderen zouden moeten opkomen.”

Het Schoolleidersregister PO (SRPO), de opvolger van

de Nederlandse Schoolleiders Academie, gaat van start

als onafhankelijke organisatie die wordt gedragen

door AVS, AOb, CNVO en PO-Raad. Doel: het beroep

van schoolleider in het primair onderwijs versterken

en verder te professionaliseren. Vandaag de dag heeft

85 procent van de circa 8500 Nederlandse schoolleiders

in het po zich geregistreerd. Uit evaluatie blijkt dat zij

het register als nuttig ervaren, omdat het zichtbaar

maakt dat ze voldoen aan de beroepstandaard.

Dit draagt volgens hen bij aan de kwaliteit en het

aanzien van het beroep. Kritiek is er ook, bijvoorbeeld

op technische aspecten en de aansluiting op individuele

ontwikkelingsbehoeften. Het register wordt daarop

aangepast.

Verhuizing naar het huidige pand aan de Herenstraat.
Hier kunnen vanaf nu ook de opleidingen en trainingen

worden gegeven.

2011

2013

2013
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‘Aan de basis gestaan van professionalisering’
Karin van der Velden is regiodirecteur bij Onderwijs Entrea Lindenhout Nijmegen en AVS-lid sinds 2003.
Zij is blij met het scholingsaanbod, maar heeft moeite met het schoolleidersregister.

“Toen ik net schoolleider was en Kader Primair binnen kwam, kreeg

ik het er soms benauwd van: zag ik al die onderwerpen staan en

dacht: ‘Wat moet ik veel, wat weet ik veel nog niet!’ Als ik ‘m nu

bekijk, denk ik: ‘Fijn, dit weet ik. Interessant, dat onderwerp ga ik

even lezen.” Ik groeide rond 1998 door naar de schoolleidersfunctie

en had geen idee waar ik aan begon. In welke functie moet je nu

veel afweten van financiën én huisvesting én personeelsbeleid én de

inhoud van het onderwijs? Je bent geen leerkracht die er iets extra’s

naast gaat doen, het is een ander vak. De AVS heeft aan de basis

gestaan van dat besef en van de professionalisering van ons beroep.

Waar ik wel moeite mee heb, is het schoolleidersregister waar ook

de AVS zich aan heeft verbonden. Nu het moeilijk is om voldoende

schoolleiders aan te trekken, ervaar ik de verplichting om te registe-

ren als een farce. Een erg ambtelijk middel met zware sancties voor

niet-registreren.

Ik maak al jaren veel gebruik van het scholingsaanbod, de cursus-

sen en leergangen hebben een hoog niveau. Zeker in die beginjaren

had ik echt behoefte aan een vakbond voor de eigen

beroepsgroep en ik ervoer dat gezamenlijke gevoel ook

altijd bij AVS-congressen. Met collega’s gerichte kennis

opdoen bij workshops en trainingen over een thema als:

hoe voer je een POP-gesprek? Daarnaast vond en vind ik het

enorm leuk om collega’s te ontmoeten, om te merken dat we

echt een eigen beroepsgroep zijn geworden.”

Karin van der Velden op
het AVS-congres van 2009.

AVS-oprichter Ton Duif gaat met pensioen, Petra van
Haren wordt de nieuwe voorzitter. “Vandaag is het een

feestelijke en historische dag”, zegt zij tijdens haar

eerste toespraak waarin ze hamert op het belang

van leiderschap voor de toekomst van kinderen.

“De kwaliteit van de schoolleider bepaalt in hoge mate

de kwaliteit van de school en het onderwijs. Leiderschap

doet ertoe!”

Het belang van een directeur voor een school wordt

onderstreept in de nieuwe cao po. Hierin is namelijk

opgenomen dat elke school een schoolleider moet

hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie

professioneel vorm te geven. Er zijn afspraken

vastgelegd over registratie in het Schoolleidersregister

en een persoonlijk budget voor professionalisering
van Y 2000,–.

2014

2014
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thema _ 25  ja ar avs

Verschijning van de eerste Staat van
de Schoolleider, het verslag van AVS

en VO-raad over hoe de Nederlandse

schoolleiders ervoor staan. Ruim

550 AVS-leden gaven hiertoe input. Uit de antwoorden blijkt

dat schoolleiders ervan doordrongen zijn dat hun kwaliteit

essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs. Ze vinden

professionaliseren en bijblijven in hun vak belangrijk.

Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de

Europese conferentie van de European School Heads
Association (ESHA) in Maastricht, waaraan 600 schoolleiders

uit heel Europa deelnemen en elkaar ontmoeten.

In de CAO PO 2016/2017 is het opleidingsbudget

voor schoolleiders verhoogd van 2000 naar 3000 euro.

De mogelijkheden voor professionalisering van de

schoolleiders zijn hierdoor vergroot.

Bestuur met onbezoldigde leden opgeheven.

De AVS gaat verder met een professioneel, bezoldigd college
van bestuur: Petra van Haren en de nieuw aangestelde
vicevoorzitter Ingrid Doornbos. “Gun elke schoolleider

om iedere dag 10 minuten uit het raam te staren”,

zegt Doornbos bij haar aantreden. “Om zo de details te

ontstijgen en de hoofdlijnen in de gaten te houden.”

De Ledenraad behoudt de toezichthoudende rol.

2016

Een jaar in het teken van actie. De AVS schaart zich achter

het initiatief van lerarenbeweging PO in Actie en vormt

samen met deze groep, andere vakbonden en de PO-Raad

het POFront, dat strijdt voor beter salaris en minder

werkdruk voor leraren. Daarnaast heeft de AVS continu

ook aandacht gevraagd voor het salaris en de werkdruk

van schoolleiders. Op 27 juni is er een ‘prikactie’ waarbij

leraren het eerste uur geen lesgeven en een manifestatie

op het Malieveld in Den Haag. Op 5 oktober leggen leraren

massaal het werk neer. De AVS steunde deze staking. Zo’n

60.000 leerkrachten en schoolleiders trekken naar het

Haagse Zuiderpark. Als ook dit niet genoeg helpt, gaat op

12 december de scholen massaal dicht en worden overal in

het land acties en bijeenkomsten gehouden.

De stakingen voor beter salaris en minder werkdruk

gaan onverminderd door. De AVS ondersteunt de

estafettestakingen in februari, maart en april, maar de

leden vinden het ook tijd om zelf aan de bel te trekken.

Schoolleiders voeren voor het eerst zelf actie door in

september 2018 het brandalarm af te laten gaan op school.

Hiermee willen zij tonen hoe zeer de onderwijskwaliteit

onder druk staat. Tot en met de zomer van 2019 heeft de

AVS maandelijks actie gevoerd. Op 6 november 2019 gaat het

hele primaire onderwijs plat, waarbij de AVS voor het eerst

de schoolleiders oproept om te staken en het accent daarbij

op de schoolleider legt. “Structurele problemen vragen om

structurele oplossingen”, aldus Petra van Haren.

Op 11 december ligt er na een jaar lang onderhandelen

eindelijk een nieuwe CAO PO waarin dankzij de AVS veel

is geregeld voor de schoolleiders, zoals nieuwe functie-

beschrijvingen en nieuwe salarisschalen voor directeuren

en adjunct-directeuren en een salarisverhoging van

4,5 procent. Er wordt een tweedaagse staking voorbereid

voor 30 en 31 januari 2020. De AVS roept ook schoolleiders

op dan te gaan staken voor structurele investeringen in het

primair onderwijs. _

2019

2016

2017

2017

2018/2019

2016
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Meer weten,
meer zien

kijk op rmo.nl/onderwijs

Beleef de oudheid in het Rijksmuseum
van Oudheden. Van het Oude Egypte,
Griekse mythen en Romeinse Keizers tot de
prehistorie en middeleeuwen in Nederland.
Er zijn programma’s voor alle leerjaren.

Gratis voor

basisscholen!

21-9000-0789-02 AVS KP 2019-20-051_2_li_AVS_fc_A.indd   1 16-12-2019  13:32

Blijven leren is noodzakelijk. Niet alleen voor
jezelf, maar juist ook voor de ontwikkeling van
je school. Wij hebben een mooi aanbod aan
opleidingen, leergangen en trainingen.
Het delen van kennis met docenten, experts en
andere deelnemers zal je inspiratie, kracht en
zelfvertrouwen opleveren. Vergroot het inzicht
in je eigen rol in relatie tot je huidige school-
praktijk. We helpen je graag bij het maken van
een keuze!

Kijk op www.avs.nl/academie voor ons aanbod
en maatwerk.

Welke opleiding
ga jij volgen?
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Hogeschool Leiden

biedt een opleidingstraject voor studenten die willen lesgeven in het

speciaal onderwijs.

tekst daniëlla van ’t erve

Het lerarentekort treft alle onderwijsvor-

men, maar vooral het speciaal onderwijs.

Daar is namelijk geen aparte opleiding voor

of bevoegdheid voor nodig, maar voor pabo-

studenten of leerkrachten uit het reguliere

onderwijs blijkt de overstap wel vaak te

groot. Drie besturen – het Lucas Onderwijs

in Den Haag, de Prof. Dr. Leo Kannergroep in

Leiderdorp en Resonans in Leiden – beslo-

ten samen met de Hogeschool Leiden een

oplossing te zoeken. Het resultaat is de

opleiding ‘Jeugd in Onderwijs’. Studenten

kunnen in vijf jaar twee diploma’s

behalen: voor sociaal werker en voor

leraar basisonderwijs. De opleiding

draait nu drie jaar en de aanpak slaat aan

volgens initiatiefnemer Marije den Dulk,

hogeschooldocent pedagogiek. Er zijn ruim

tachtig studenten en er is tot nu toe weinig

uitval. “Deze opleiding spreekt een andere

doelgroep aan”, vertelt ze. “De studenten

kiezen bewust voor het speciaal onder-

wijs, ze houden van een uitdaging en zijn

supergemotiveerd. Hiermee winnen we

mensen voor het onderwijs.”

Passend onderwijs
Met een bijdrage van Arbeidsmarktplatform

PO kon de opleiding in 2017 van start.

Studenten ontwikkelen zich tot hulpverlener

gespecialiseerd in (speciaal) onderwijs.

“Ze kunnen straks dus ook als leerkracht

aan de slag in het reguliere onderwijs. Door

passend onderwijs is er veel behoefte aan

hun kennis”, vertelt Den Dulk.

Annemarie Meester, teamleider SO Korte

Vlietschool in Leiden, was vanaf het begin

betrokken bij de opleiding. “Ik was meteen

enthousiast. Het wordt steeds moeilijker

om goede mensen te krijgen. Het lesgeven

is hier echt anders dan in het reguliere

onderwijs. Het tempo ligt lager, je kunt

niet putten uit de standaard lesmethode

en je moet kunnen aanvoelen wat elke

leerling nodig heeft om verder te kunnen.

Deze opleiding springt daarop in.”

Groeien
In het opleidingstraject lopen studenten

vanaf het eerste jaar stage op verschillende

scholen, zowel speciale als reguliere. Eigen

leervragen staan centraal. “Iemand die al

onderwijsassistent is, heeft een andere

bagage dan iemand die net van de havo

komt. Er is behoorlijk intensieve begelei-

ding door een supervisor, dat vind ik heel

goed. Het mooie is dat je ze ziet groeien”,

vertelt Meester. Den Dulk: “Opvallend is

dat deze studenten vaak kiezen voor de

zwaarste problematiek. Zij voelen een

drive om juist de meest kwetsbare kinde-

ren verder te helpen.”

“In het begin was het wel zoeken naar wat

we precies van elkaar en de studenten kon-

den verwachten, maar nu loopt het soepel”,

vult Meester aan. “Een nauwe samenwer-

king met de hogeschool zorgt ervoor dat

de opleiding goed aan blijft sluiten op de

praktijk.” Den Dulk: “We staan altijd open

voor samenwerking. Zo zoeken we nog meer

stagescholen en er is ook al interesse vanuit

andere hogescholen om deze opleiding te

starten. Hoe mooi is dat?” _

Meer weten?
Marije den Dulk, dulk.den.ma@hsleiden.nl,

06 11585652

De studenten aan de nieuwe Leidse opleiding Jeugd in Onderwijs kiezen bewust voor de zwaarste
problematiek. “Zij voelen een drive om juist de meest kwetsbare kinderen verder te helpen.”

opleiding op maat
voor speciaal onderwijs
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achtergrond

Een voetbalploeg is geen lerarenteam, maar het gaat in
beide gevallen over professionals die met elkaar een resultaat
moeten neerzetten. Wat zijn belangrijke elementen van
leidinggeven aan professionals?
“Als je leiding geeft, moet je visie duidelijk zijn. Waar gaan

we naartoe en wat doen we dus morgen? Een organisatie

heeft een visie en als leidinggevende deel je die. Er is altijd

een cultuur, een identiteit. De vraag is hoe je die wilt uit-

bouwen of juist ombuigen. De mensen met wie je dat doet,

die het in de praktijk uitvoeren, moeten achter die visie

staan. Daarbinnen is ruimte voor hen nodig om die uitvoe-

ring op een eigen manier vorm te geven. Mensen moeten

hun eigen identiteit kunnen laten zien. Maar de leiding-

gevende bepaalt wat acceptabel is en wat niet. Je moet wel

kont in je broek hebben.”

‘Je moet wel kont in je broek hebben’
l ei d in g g e v en  vo l g en s  to p vo e t b a l coa c h  fo ppe  d e  h a a n

Een goede leidinggevende houdt koers en maakt medewerkers

‘medeplichtig’. Echte aandacht voor het team en de dag of week even

nabespreken zijn cruciaal. Dat zegt Foppe de Haan, oud-assistent-

bondscoach van de Oranjevrouwen, oud-trainer van SC Heerenveen

en Jong Oranje en in maart spreker op het AVS-congres van 2020.

tekst susan de boer

Hoe belangrijk is de input van het team
bij het bepalen van de koers?
“Als ik als voetbalcoach van tactiek wil veranderen, dan

helpt het niet als ik aan de zijlijn ga staan schreeuwen.

Wat wel helpt, is dat ik de kapiteins bij me roep en met ze

bespreek wat ik zie en wat er volgens mij moet gebeuren.

Die kapiteins zijn sleutelfiguren, die helpen het team stu-

ren. Die moet je betrekken bij de koers. Die moeten ook

loyaal zijn aan het uiteindelijke besluit, ook als ze zelf

een andere opvatting hebben. Natuurlijk kun je van koers

veranderen als er goede argumenten voor zijn. Als een

bepaalde tactiek in de praktijk niet blijkt te werken, moet

je bijsturen. Daarmee toon je ook dat je inbrengt waar-

deert, dat je het belangrijk vindt dat mensen met je mee-

denken. Soms is er een groepje dat de andere kant op wil.

Dan is er iets mis in je organisatie, dan heb je te weinig

geluisterd naar de mensen. Als dat gebeurt, moet je laten

zien dat het je stoort en dat je het wil oplossen. Als je een

wedstrijd verliest omdat mensen zich niet houden aan

afspraken, dan spreek je hen erop aan en dat recht heb je

dan ook. Als het pech is – iedereen doet zijn best, iedereen

doet wat is afgesproken, maar de bal gaat tegen de paal –

dan is dat jammer, maar hoef je elkaar niets te verwijten.”

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

18
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>

kont in je broek hebben’
l ei d in g g e v en  vo l g en s  to p vo e t b a l coa c h  fo ppe  d e  h a a n

Hoe zorg je ervoor dat het team gemotiveerd blijft?
Hoe stimuleer je medewerkers iedere dag opnieuw het beste
uit zichzelf te halen?
“Als coach en trainer heb ik het in de gaten wan-

neer iemand minder goed in zijn vel zit. Je ziet aan de

lichaamshouding dat iemand tobt, je merkt het aan de

inbreng: komt iemand met ideeën of doet hij of zij alleen

wat er moet? Dan moet je in gesprek. Ik heb zelf bij SC

Heerenveen eens gehad dat het niet ging zoals ik wou. Toen

kwam de voorzitter naar me toe en die zei tegen me: ‘Zo

werkt het niet, wat is er aan de hand?’ Die had aandacht

voor me, bood een helpende hand. Dat iemand begrip

toont, is belangrijk. Vaak praten we vooral over de 95 pro-

cent die goed gaat. Terwijl het gesprek moet gaan over

de vijf procent die beter kan, waar je aan moet sleutelen.

Je moet kritisch blijven, ook op jezelf als leidinggevende.

‘ j e  m e r k t  a a n  d e  i n b r e n g  w i e  to b t :
ko m t  i e m a n d  m e t  i d e e ë n  o f  d o e t
h i j  o f  z i j  a l l e e n  w at  m o e t ?  d a n
m o e t  j e  i n  g e s p r e k ’

t r a i n e r  e n  o u d - d o c e n t

Foppe de Haan (76) is een van de meest ervaren voetbal-

trainers van Nederland. Hij bracht SC Heerenveen naar

de eredivisie-subtop, behaalde kampioenschappen met

Jong Oranje en stond de Oranje Leeuwinnen bij tijdens

het gewonnen Europees Kampioenschap in 2017. De

Haan groeide op in het Friese dorp Lippenhuizen en gaf

als twintiger gymles op basisscholen in Enschede en

Akkrum. Later was hij docent aan het Cios in Heerenveen.

Zijn trainerscarrière begon hij in 1974 bij VV Akkrum.

Wat heb ik met mezelf afgesproken, en met anderen?

Als je jezelf niet wilt verbeteren, raak je achterop.

Wat ik ook doe om mensen aan de gang te houden, is

nabespreken. Gewoon even een kwartiertje, staande,

niet gaan zitten. Het ook niet benoemen als evaluatie

en zeker niet als beoordeling. Maar gewoon even de

week of de dag doornemen, wat ging goed, wat kan

beter. Dan kun je meteen een actieplan maken voor de

volgende dag of de volgende week. Als trainer deed ik

dat aan het eind van iedere dag. Mensen willen graag

Voormalig gymleraar Foppe de Haan: “Als je onder
de norm komt, ga dan kijken bij anderen. Wat kun je
leren van een school die net zulke leerlingen heeft
als de jouwe, maar wel goed presteert?”
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Gratis en actueel collectieadvies?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief via:
nbdbiblion.nl/aanmelden-nieuwsbrief

21-9000-1394-01 AVS KP 2019-2020-05 januari Kleur: fc

Stichting NBD Biblion,
dé leverancier van
schoolbibliotheken
voor PO & VO
Verstevigde boeken van NBD Biblion
gaan jarenlang mee en blijven mooi,
ook bij intensief gebruik. Onze boeken
zijn uitleenklaar en kunnen zo de kast in.

Vul uw collectie gemakkelijk
en snel aan via onze webshop,
boekenopschool.nl.

Liever persoonlijk collectieadvies?
Kom naar onze bibliotheekboekhandel.
Plan uw afspraak via 079 - 3440 344
of bibliotheekboekhandel@nbdbiblion.nl
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weten wat er goed ging en waar ze meer aandacht aan

moeten geven. Een derde belangrijk punt is dat je rekening

moet houden met wet van de verminderde meeropbrengst.

Na een periode van veel verbetering zakt het in. Het is

belangrijk dat je dan een extra impuls heeft, iets nieuws

introduceert, een nieuw programma, een nieuwe werk-

vorm. Iets nieuws houdt de lol erin en geeft een nieuw

elan.”

Hoe ga je om met de druk om te presteren? Hoe zorg je dat
het team overeind blijft?
“Ook bij voetbal zeuren de ouders over hun kind. Het kind

doet zijn best en de ouders benadrukken voortdurend de

goede kant van het kind. Maar als het niet goed genoeg

is, moet je eerlijk zijn. Dan is het beter als dit kind op een

lager niveau verder speelt en er plezier in heeft. Net als

leerkrachten moet je je rug zien recht te houden als ouders

te hoge verwachtingen hebben van hun kind. En ook in de

voetbalwereld zijn er particuliere voetbalscholen. Ouders

geven daar soms veel geld aan uit en het kind schiet er

niets mee op. Daarnaast: voetbal is een teamsport.

Bij de gemiddelde club gaat het niet alleen om het win-

nen. Het is wel belangrijk, maar het gaat ook over het spel.

Het gaat ook om het gedrag onderling, naar de scheidsrech-

ter en richting publiek. Alle spelers moeten mee kunnen

doen en dat betekent samenwerken, naar elkaar luisteren,

elkaar accepteren en het ook accepteren als een ander niet

denkt zoals jij. We zien slechte voorbeelden in de poli-

tiek en in het openbare leven, in de Tweede Kamer wordt

bijvoorbeeld slecht naar elkaar geluisterd. Men schreeuwt

naar elkaar. Dat is niet normaal en we moeten laten weten

dat het niet normaal is.”

In het onderwijs komt het voor dat een school zwak wordt.
Leraren doen enorm hun best, maar de resultaten laten
dat niet zien. Als je aan ziet komen dat de ploeg gaat
degraderen, wat is dan belangrijk?
“Je moet natuurlijk achterhalen waardoor het komt dat het

achteruit gaat. Dat bespreek je met de teamleden, want zij

maken zich ook zorgen. Je wilt weten wat er leeft en men-

sen moeten zich kunnen uitspreken, hun verdriet, frustra-

tie en zorgen delen. Je kunt het nu niet meer veranderen,

maar morgen wel en daar gaan we voor. En als je als school

onder de norm komt: ga kijken bij anderen. Wat kun je

leren van een school die net zulke leerlingen heeft als jouw

school, maar wel goed presteert?” _

achtergrond

“Op de basisschool waar ik lesgaf, heb ik andere leraren eens uitgenodigd om in de gymles te komen kijken. Dat gaf een heel nieuw inzicht in
elkaars manier van lesgeven.”

‘ v a a k  p r at e n  w e  vo o r a l  o v e r
d e  9 5 p r o c e n t  d i e  g o e d  g a at .
t e r w i j l h e t  m o e t  g a a n  o v e r  d e
v i j f d i e  b e t e r  k a n ’
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‘er va a r  k r i t i s c h e  l ed en  nie t  a l s  l a s t i g ,  d o e  er  j e  vo o r d eel  m ee ’

Medezeggenschap op school kan leiden tot

betrokken ouders en goede ideeën, maar een

medezeggenschapsraad kan ook een blok

aan je been zijn. Hoe ga je als schoolleider

om met de MR? ‘Het gaat erom dat je een

collectieve ambitie krijgt.’

tekst richard hassink

De MR: partner
of tegenstander?

Medezeggenschapsraden die het leven van schoolleiders

zuur maken: AVS-trainer Jan Stuijver kent de verhalen.

“Soms ontbreekt het nieuwe MR-leden aan kennis, waar-

door ze zich bemoeien met zaken waar ze eigenlijk niet

zoveel mee te maken hebben. Dan raakt een schooldi-

recteur van slag en ontstaat er vaak een machtsspel.”

Helemaal niet nodig, stelt hij. “Zorg dat nieuwe MR-leden

goed geïnformeerd worden bij welke zaken ze instem-

mings-, advies- en informatierecht hebben – en bij welke

niet. Daar zijn uitstekende brochures voor, en overal

in den lande worden trainingen voor nieuwe MR-leden

georganiseerd.”

Achtergrond Volgens Lida Koetsveld, directeur van

de Roelof Venema School in Amstelveen, is er zeker sprake

van een spanningsveld tussen MR en schoolleiding.

“Sommige medezeggenschapsraden gedragen zich heel

politiek en gaan erg op de details zitten. Maar als direc-

teur kun je niet altijd openheid van zaken geven, bijvoor-

beeld bij personeelsaangelegenheden. Goed weten wat je

mag en moet communiceren – en hoe je dat doet – is dan

achtergrond

Vaak wordt de werkwijze en de cultuur van
een medezeggenschapsraad bepaald door de
achtergrond en (werk)specialismen van de leden,
ervaart directeur Lida Koetsveld van de Roelof
Venema School (niet de school op de foto).
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>

‘er va a r  k r i t i s c h e  l ed en  nie t  a l s  l a s t i g ,  d o e  er  j e  vo o r d eel  m ee ’ heel belangrijk.” Koetsveld heeft eigenlijk altijd wel een

goed contact met de MR, vertelt ze. Ze heeft veel raden

meegemaakt in haar verleden als directeur op scholen in

Soest, Den Haag en Haarlem. Elke is weer anders, vindt

ze. “Vaak wordt de werkwijze en de cultuur van zo’n raad

bepaald door de achtergrond van de leden. Zo had ik

ooit te maken met een MR die kritisch was over de com-

municatie naar ouders, ingegeven door een MR-lid dat

communicatiedeskundige was. Een andere raad zat weer

heel erg op de regeltjes, waarschijnlijk omdat een van de

MR-leden van huis uit jurist was.” Koetsveld ervaart het op

zo’n moment niet als lastig, maar doet er haar voordeel

mee. “In het eerste geval ben ik bijvoorbeeld een com-

municatietraining gaan doen, omdat ik vond dat de MR

een punt had.”

Onrust wegnemen Guido Vink, directeur van de

Zeister Schoolvereeniging, toetst regelmatig via de MR hoe

bepaalde voornemens vallen bij ouders. “We hebben nu bij-

voorbeeld plannen om meer te gaan doen met co-teaching,

waarbij twee leerkrachten voor een groep staan. Bij de MR

steek ik dan mijn licht op. Maar ook als er op andere terrei-

nen kritische vragen komen, ben ik er blij mee, want dan

weet ik dat ook de achterban die kritische vragen heeft.

Dan kan het zijn dat ik besluit over dat onderwerp een

aparte themabijeenkomst te organiseren om onrust weg

te nemen.” Hermeline Pap, directeur van basisschool Jan

Jaspers in Hattem, heeft te maken met een pro-actieve MR,

bijvoorbeeld voor wat betreft het hitteplan. “We zitten hier

in een verouderd gebouw waar het ’s zomers heel heet kan

worden. Afgelopen zomer had ik geen marge-uren meer

over, waardoor ik de leerlingen niet eerder naar huis kon

sturen. We kijken nu samen met welk beleid we duidelijk-

heid voor ouders kunnen creëren.”

Guido Vink, schooldirecteur in Zeist, stuurt standaard een
samenvatting van de directierapportage naar de MR. “Ik vind
het belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn.”

‘s o m s  o n t b r e e k t  h e t  n i e u w e
m r - l e d e n  a a n  k e n n i s ,  w a a r d o o r
z e  z i c h  b e m o e i e n  m e t  z a k e n
w a a r  z e  n i e t  z o v e e l  m e e  t e
m a k e n  h e b b e n ’
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Waarom lid worden?

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

postadres Postbus 1003 

3500 BA Utrecht

telefoon  030 2361010

e-mail  info@avs.nl

website  www.avs.nl

social @schoolleider

Word nu lid
vanaf 15 euro
voor 3 maanden

dé vak- en beroepsorganisatie
voor leidinggevenden
in het funderend onderwijs

• Deskundige hulp bij vragen of problemen via de AVS Helpdesk

• Invloed op politieke besluitvorming door collectieve belangenbehartiging

• Onderwijsnieuws en -achtergronden via vakblad Kader Primair

(10 keer per jaar) en wekelijkse nieuwsbrieven

• Ondersteuning bij persoonlijke en professionele ontwikkeling  

via AVS Academie, voor (startende) directeuren, midden- en  

bovenschools managers en bestuurders (www.avs.nl/academie)

• Recht op juridische ondersteuning

• Speciaal lidmaatschap voor aankomend leidinggevenden  

en een kennismakingslidmaatschap

• Flinke korting (oplopend tot wel 500 euro) op opleidingen, trainingen, 

educatieve reizen, Schoolleiderscongres, online plaatsing vacatures

• Collectieve korting via AVS Voordeel
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achtergrond

Collectieve ambitie Als directeur kun je zelf nooit

deel uitmaken van een medezeggenschapsraad, zoals dat

wel mogelijk is voor een gemeenschappelijke medezeg-

genzeggenschapsraad (zie kader). Je bent vanuit het school-

bestuur gemandateerd om te fungeren als gesprekpartner

voor de MR. “Je hoeft ook niet elke vergadering op te dra-

ven,” zegt Stuijver, “maar je moet natuurlijk wel bereid

zijn om toelichting te geven op voorgenomen besluiten.”

bij bestuur met meerdere scholen

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
– wél met schoolleider
Een schoolleider kan geen lid zijn van de

medezeggenschapsraad op zijn of haar school. Maar als

de school deel uitmaakt van een bestuur met meerdere

scholen, dan kan een schoolleider wel gekozen worden

in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken,

zoals het bestuursformatieplan. Zo is het ook voor

schoolleiders mogelijk om invloed te hebben op het

door bestuur gevoerde beleid door. Natuurlijk moeten zij

wel zorgen voor draagvlak bij de achterban.

Hermeline Pap, schooldirecteur in Hattem, merkt dat ouders
in de MR veel vragen hebben. “Het is dan belangrijk dat je
ontwikkelingen die je zelf als gewoon ziet nog even goed voor
het voetlicht brengt.”

Directeur Vink van de Zeister Schoolvereeniging stuurt

standaard een samenvatting van de directierapportage naar

de MR. “Daartoe ben ik niet verplicht en de MR krijgt boven-

dien naderhand de notulen van de bestuursvergadering

waarin die rapportage aan de orde komt. Maar ik vind het

gewoon belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn.” Ook AVS-

trainer Stuijver raadt schoolleiders aan om de MR altijd zo

volledig mogelijk te informeren, ook over zaken waarbij ze

geen instemmings- of adviesrecht hebben. “Het gaat erom

dat je een collectieve ambitie krijgt. Komt er bijvoorbeeld

een fusie aan, inventariseer dan eens samen met de MR wat

er dan allemaal op je af komt als school.”

Samen ruis wegnemen Hoe zorg je ervoor dat een

MR goed geïnformeerd is? Stuijver: “Lever aan het begin

van het schooljaar een lijst aan van voorgenomen besluiten

met een tijdpad. En zet daarop ook zaken die misschien

geen instemming of advies behoeven, maar wel belangrijk

zijn. Als ik bij trainingen aan MR-leden vraag waarover zij

denken dat een directeur de MR minimaal zou moeten

informeren, kijken ze me soms vragend aan. De wet zegt

het heel duidelijk: de begroting, het managementstatuut,

informatie over leerlingenaantallen als opmaat voor de

formatie, het ondersteuningsplan. Voor de oudergeleding

is dat laatste misschien het allerbelangrijkste: je wilt als

ouder toch weten op welke ondersteuning je kind kan

rekenen als het nodig is.” Hermeline Pap merkt dat ouders

in de MR vaak veel vragen hebben. “Dat is logisch, zij

zitten minder in de materie dan de personeelsgeleding.

Daar moet je als schoolleider rekening mee houden. Het is

dan belangrijk dat je ontwikkelingen die je zelf als gewoon

ziet nog even goed voor het voetlicht brengt.” Koetsveld

ziet nog een groot voordeel van een goed geïnformeerde

MR. Dat bleek vooral toen ze ooit een combinatieklas

moest formeren waar ouders tegen te hoop liepen. “De MR

begreep toen heel goed dat ik financieel gezien geen

andere keuze had, daarin had ik ze helemaal meegeno-

men. Natuurlijk had ik ouders ook via allerlei kanalen

geïnformeerd, maar de MR-oudergeleding heeft toen op

het schoolplein een nuttige rol gespeeld door het nog eens

goed uit te leggen aan kritische ouders. Zo hebben we de

ruis samen weg kunnen nemen.” _

‘ h e t  g a at  e r o m  d at  j e
e e n  c o l l e c t i e v e  a m b i t i e
k r i j g t .  ko m t  e r  e e n  f u s i e ?
i n v e n ta r i s e e r  m e t  d e  m r  w at
e r  o p  j e  a f ko m t . ’
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wat  j e  k u n t  d o en  a l s  j e  s c h o o l  a l s  ov er l a s tg e v er  wo r dt  er va r en

Geluidshinder, afval, parkeerproblemen, (in het VO) rokende of blowende leerlingen in

tussenuren: soms is je school ongewild overlastveroorzaker. En vanaf augustus 2020 moeten

schoolpleinen rookvrij zijn, wat kans op overlast in de wijk juist vergroot. Goede contacten met

buurtbewoners helpen klachten te beperken. ‘Als school maak je deel uit van de wijk.’

tekst susan de boer

achtergrond

Ook basisscholen krijgen soms klachten
van buurtbewoners, bijvoorbeeld over

geluidshinder. Tijdens schooltijd is dat
niet terecht, je kunt dan verwijzen naar het

zogenoemde Activiteitenbesluit.

Betrokken
bij de buurt
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wat  j e  k u n t  d o en  a l s  j e  s c h o o l  a l s  ov er l a s tg e v er  wo r dt  er va r en

vertegenwoordigers van bewoners, school en buurtsuper

om de onderlinge contacten te verbeteren. Ook werd in de

school een dependance van de politiepost ingericht in de

persoon van een wijkagente en zette de school duidelijker

in op surveillance in de directe omgeving. “Op momenten

waarop veel leerlingen op straat zijn, zoals na schooltijd en

in pauzes, zijn de leraren nadrukkelijker op straat aanwe-

zig”, zegt Meijer. “Het kweekt goodwill als je je gezicht laat

zien en het heeft een preventief effect. Vooral bij de super-

markt zijn we gaan rondlopen. Daar staan soms zes jongens

een gangpad te blokkeren om één zak chips te kopen.”

Helpen met laptop De buurtgroep heeft verschillende

acties in gang gezet om de banden aan te halen. Zo is het

schoolgebouw beschikbaar voor bewonersbijeenkomsten,

worden buurtbewoners uitgenodigd voor schoolvoorstel-

lingen en vindt er jaarlijks een Dag van de Dialoog plaats,

waarop leerlingen met bewoners over uiteenlopende onder-

werpen discussiëren. Ook zijn buurtbewoners en leerlingen

samen betrokken bij buurtprojecten, bieden buurtbewoners

gastlessen aan en zijn onderbouwleerlingen regelmatig

betrokken bij schoonmaakacties in de buurt. Ook helpen

leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage

oudere bewoners met boodschappen en dergelijke. En in

het buurthuis helpen scholieren van de richting Media,

Vormgeving en ICT mensen met hun laptop en smartphone.

“Op deze manier krijgen de bewoners een reëler beeld van

onze leerlingen en raken leerlingen meer betrokken bij de

buurt, waardoor ze zich verantwoordelijker voelen.”

Onder het vergrootglas liggen vanwege overlast door leer-

lingen: teamleider Frans Meijer van het Huygens College in

Amsterdam kan erover meepraten. In december 2012 kwam

de school negatief in het nieuws. Voetbalgrensrechter

Richard Nieuwenhuizen was kort daarvoor zodanig mis-

handeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Bij deze

verschrikkelijke gebeurtenis bleken twee leerlingen betrok-

ken te zijn geweest. Toen daarop de pers naar school kwam

en de leerlingen wegzette als ‘de rotzakjes van Amsterdam-

West’ werd de sfeer rond de school grimmig. Enkele leerlin-

gen hieven spreekkoren aan.

Zak chips Buurtbewoners schreven vervolgens een

verontruste brief aan de gemeente. “Toenmalig wethouder

Pieter Hilhorst nam die klachten serieus”, vertelt Meijer.

“Er werd een bewonersavond georganiseerd waar buurtge-

noten hun grieven konden uiten en waar ook wij als school-

leider onze visie op de zaak konden geven. Onze leerlingen

wonen niet vlak bij de school, dus de sociale controle

door wijkgenoten is minder groot. Maar als school zijn we

wel betrokken bij de buurt.” Uit die bewonersavond zijn

een paar initiatieven ontstaan, zoals een buurtgroep met

‘ j e  g e z i c h t  l at e n  z i e n
k w e e k t g o o d w i l l  e n  h e e f t
e e n p r e v e n t i e f  e f f e c t ’

Huygens-leerlingen
Media, Vormgeving
& ICT helpen in het
nabijgelegen buurthuis
mensen met hun laptop
en smartphone. Zo raken
de leerlingen betrokken
bij de buurt en krijgen
bewoners een beter
beeld.
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Zwerfvuil De buurtgroep kon na een paar jaren ver-

wateren: er waren geen problemen meer en de samenwer-

king tussen de buurt en de school is nu goed. “Dat het

politiebureau sindsdien is verplaatst is jammer”, zegt

Meijer. “Eerder was het bureau vrijwel naast de school, dat

werkte prettig. Het contact is minder frequent geworden.”

Natuurlijk zijn er nog steeds af en toe klachten van bewo-

ners over zwerfvuil of omgevallen fietsen. “We besteden

daar altijd aandacht aan, we gaan langs bij de mensen die

overlast ervaren en laten zien dat we ons verantwoordelijk

voelen. Het overgrote deel van de jeugd in Amsterdam-

West bestaat uit brave jongens en meisjes, maar een paar

leerlingen vertroebelen dat beeld en wij zorgen ervoor dat

zij de consequenties daarvan merken. We werken daarin

samen met de ouders, die willen ook dat hun kinderen

zich gedragen.”

Blowen Verantwoordelijkheid dragen voor je omgeving

is ook voor het Parcival College in Groningen iets wat

leerlingen beslist moeten leren. Bij deze Vrije School krij-

gen de leerlingen van huis uit veel mee over verantwoord

gedrag. “Aan het begin van het schooljaar besteden we

aandacht aan de regels over omgang met de omgeving”,

zegt teamleider bovenbouw Rolf Hiemstra. “Die staan ook

op de website. Een van de aandachtspunten is een parkje

in de buurt van de school. Daar zitten leerlingen soms te

blowen, en dat mag absoluut niet. Al zitten ze er alleen

maar bij, dan krijgen ze al een ‘time-out’, dat is bij ons een

strafmaatregel. De leerlingen die daadwerkelijk blowen,

Parcival-leerlingen van het eerste leerjaar leggen samen met buurtbewoners een tuin aan.

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

Een omstreden sportveldje bij Nijmeegse basisschool

De Buut, eerder dit jaar internationaal in het nieuws, mag

vooralsnog blijven van de voorzieningenrechter. Buurt-

bewoners hadden geklaagd over geluidshinder, waarop de

gemeente de school opdroeg het veldje te sluiten. Maar de

gemeente weigerde vervolgens – na protesten van ouders

– de dwangsom te innen, waarop de omwonenden een

kort geding aanspanden. Nu mag het veldje overdag open-

blijven, maar moet het ’s avonds en in het weekend dicht.

Ook moet de school geluiddempende maatregelen nemen.

In December ging het daarom op de schop.

‘ vo o r  d e  m e e s t e  l e e r l i n g e n
i s  r o m m e l  o p r u i m e n
v a n z e l f s p r e k e n d ’
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achtergrond

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

Overlast bij basisscholen: geluid en parkeren
Ook basisscholen krijgen soms klachten

van buurtbewoners, bijvoorbeeld over

geluidshinder. Je kunt dan verwijzen naar

het zogenoemde Activiteitenbesluit, waarin

sinds 2010 wettelijk bepaald is dat bij

vaststelling van de hinder het geluid van

spelende kinderen op schoolpleinen en

terreinen bij scholen en kdv’s niet hoeft

te worden meegenomen. Dat betekent

overigens niet dat er helemaal geen

handhaving nodig is op geluidsoverlast

van speelterreinen. Dit is echter niet de

verantwoordelijkheid van de school,

maar van de gemeente. Zo stelde in

2016 de rechtbank in Overijssel de

gemeente Oldenzaal in het ongelijk in een

zaak over geluidshinder van spelende

(buurt)kinderen op het speelterrein van

basisschool De Windroos. Na klachten

van omwonenden had de gemeente

aanvankelijk gesteld dat op grond van

het Activiteitenbesluit niet gehandhaafd

zou worden. Daar was in hoger beroep de

rechter het niet mee eens omdat het spelen

van buurtkinderen niet schoolgerelateerd

was.

Blauwe kliko’s
Een ander probleem bij veel basisscholen

is parkeeroverlast. Afgelopen september

voerden bewoners van de Stripheldenbuurt

in Almere actie bij basisschool Het Drieluik.

Hier wordt de stoep vaak gebruikt als

parkeerplaats. De bewoners hebben deze

afgezet met blauwe kliko’s om ouders hun

kinderen te laten af te zetten op de ‘kiss

and ride’-zone. Bij de Rotterdamse school

Blijberg Tweetalig voerden afgelopen

lente buurtbewoners actie om ouders te

wijzen op parkeeroverlast bij het halen en

brengen. En in Maassluis controleert de

politie extra bij basisscholen De Dijck en

De Groene Hoek, waar dubbelparkeren voor

gevaarlijke situaties zorgt. Ook geen zaak

van de school zelf dus. Al kan het natuurlijk

geen kwaad ouders er eens op te wijzen

wanneer je er regelmatig klachten over

krijgt.

worden meteen geschorst.” Om het blowen en ander onge-

wenst gedrag tegen te gaan, surveilleren leraren intensief

in het parkje en in de omliggende straten. “Soms komen

er klachten van buurtbewoners over belletje trekken bij-

voorbeeld. Als ze een signalement kunnen geven, kunnen

we meestal wel achterhalen wie het waren. Ook van de

supermarkt komen soms klachten over hinderlijk gedrag.

Dat pakken we altijd aan.”

Bomen planten Daarnaast zet het Parcival College

in op projecten met de buurt. “Zo hebben leerlingen van

de havo-afdeling met basisschoolleerlingen samen posters

gemaakt en op prullenbakken geplakt, met als strekking

dat je je rommel in de bak moet gooien”, vertelt Sybren

Nauta, leraar economie en maatschappijleer. “We maken

iedere maand het parkje schoon, dan gaat een mentor

van een klas met grijpers en vuilniszakken aan de slag.

Ook nodigen we buurtbewoners uit als we bijvoorbeeld een

tentoonstelling maken. En onze conciërge heeft geregeld

overleg met het wijkteam en de buurtbewoners.” Voor de

meeste leerlingen is rommel opruimen vanzelfsprekend,

zeggen Hiemstra en Nauta. “Dat komt ook doordat ze thuis

worden opgevoed met het idee zich bewust te zijn van

hun omgeving. Leerlingen spreken elkaar daarop aan. Zelf

geven we als docent het goede voorbeeld door zwerfafval

op te rapen en in een prullenbak te gooien. Het is allemaal

niet zo bijzonder wat we doen.” Gunstig bij-effect is dat

bewoners de school weten te vinden. “Een achterbuurman

kwam met het idee om bomen in de wijk te planten. Daar

kunnen wij een project van maken.”

Rookvrij schoolplein Vanaf augustus 2020 moeten

schoolpleinen rookvrij zijn. Tenminste, het terrein van de

school zelf: de openbare ruimte eromheen is gemeente-

domein. “Het schoolplein is al drie jaar rookvrij, dat ging

betrekkelijk gemakkelijk”, zegt Hiemstra. “We willen een

rookvrije generatie en leerlingen die willen roken, moe-

ten dat uit het zicht doen. Net als docenten.” Het Parcival

College heeft drie vestigingen in dezelfde straat. Leerlingen

lopen van het ene gebouw naar het andere. “Vanaf vorig

schooljaar mogen zij ook in de straat niet meer roken”, ver-

telt Nauta. “Soms moet je leerlingen herhaaldelijk aanspre-

ken. Dan gaat er ook een brief naar de ouders.”

Op het Huygens College is het rookvrije schoolplein

helemaal geen probleem. “Veel van onze leerlingen zijn

moslim”, legt teamleider Meijer uit. “Roken mag gewoon

niet volgens hun geloof, ze letten goed op elkaar wat dat

betreft. De rokers zijn de docenten. Maar intussen zijn de

meesten gestopt en we hebben goede afspraken dat er in

het zicht van leerlingen niet wordt gerookt.” _

‘ w e  w i l l e n  e e n  r o o k v r i j e
g e n e r at i e  e n  l e e r l i n g e n  d i e
w i l l e n  r o k e n ,  m o e t e n  d at
u i t  h e t  z i c h t  d o e n .  n e t  a l s
d o c e n t e n ’
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Alleen door onderwijsgeld direct naar scholen te sturen komt het

grotendeels terecht in de klas, waar het hoort. En wordt de schoolleider

terug in positie gebracht. Dat betoogt Paul van Meenen, woordvoerder

onderwijs namens D66, in de politieke column van deze maand.

politieke column

het aanzien
van de schoolleider
Beste oud-collega’s,

De schoolleider behoorde een eeuw geleden

tot de notabelen. Met de arts, de priester en

de advocaat vormden ze de hoge heren van

de gemeenschap. Sindsdien is er een hoop

veranderd. Deels ten goede: onder andere

dat er naast de hoge heren steeds meer

hoge dames bij zijn gekomen als school-

leiders en er nu een prachtige 50/50 balans

is. Maar helaas is het aanzien en daarmee de

aantrekkelijkheid van het beroep sterk afge-

nomen. Naast het lerarentekort is er nu ook

een schoolleiderstekort op komst. Een grote

bedreiging voor de onderwijskwaliteit. Ik wil

graag de schoolleider terug in positie bren-

gen en de aantrekkelijkheid van het beroep

versterken.

Dat het schoolleiderschap aan aantrekkings-

kracht heeft verloren is niet vreemd als je ziet

hoe het beroep is verschraald. In veel geval-

len is de zeggenschap van schoolleiders ver-

dwenen naar besturen. Als je als schoolleider

nog iets te zeggen hebt, dan komt dit door

de welwillendheid van het bestuur, want in

de wet wordt de positie van schoolleider niet

verankerd. Daarnaast werden op veel scholen

jarenlang de eindjes aan elkaar geknoopt

en vervulde de schoolleider naast zijn eigen

functie allerhande taken, tot en met die van

conciërge. En met het huidige lerarentekort

komt het zeer regelmatig voor dat de school-

leider een dag in de week voor de klas staat.

Kortom: geen aantrekkelijk beeld voor jonge

mensen als carrièreperspectief. Waardoor

er steeds meer schoolleiders met pensioen

gaan en de aanwas van nieuwe schoolleiders

achterblijft.

Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van

een school grotendeels wordt bepaald door

de schoolleider. En niet zozeer door bestu-

ren. Een goede schoolleider is iemand die de

leraren ondersteunt en helpt optimaal hun

beroep te kunnen uitoefenen. Iemand die in

het oerwoud van regeltjes de ruimte vindt

om alle leerlingen te ondersteunen en uit te

dagen. Iemand die met de ouders in contact

staat. En dát maakt het verschil. Daarom zou

ik het onderwijsgeld direct naar de scholen

willen sturen in plaats van naar de besturen.

Alleen dan komt zo’n groot mogelijk deel van

het geld terecht in de klas, waar het hoort.

En wordt de schoolleider terug in positie

gebracht. De zeggenschap terug op school.

Het bestuur organiseert de ondersteuning,

bijvoorbeeld op het gebied van personeel,

huisvesting en ICT.

Deze verzwaring van verantwoordelijkheden

vraagt nieuwe hoogopgeleide schoolleiders.

Ik zou dan ook graag zien dat er een master

komt die mensen opleidt tot schoolleider.

Waarin de unieke combinatie van kennis van

personeelsbeleid, pedagogiek en financiën

wordt aangeleerd om hen optimaal voor te

bereiden. Waar jongeren worden geënthou-

siasmeerd voor dit prachtige beroep. Zodat

we verzekerd zijn van voldoende kwalitatief

sterke schoolleiders in de toekomst.

Zodat schoolleiders samen met de leraren

weer de waardering krijgen die ze verdienen,

terwijl zij onze jongeren opleiden voor een

mooie toekomst. _

‘d e  z e g g e n s c h a p
t e r u g  o p  s c h o o l ,  m e t
o n d e r s t e u n i n g  d o o r
h e t  b e s t u u r ’
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Van de AVS

a v s  l e d e n r a a d

Nieuw in de ledenraad
Deze maand heeft Maarten Jacobs
zitting genomen in de ledenraad van
de AVS.

Sinds 2001 is hij schoolleider op diverse

basisscholen in Helmond en omgeving; op

dit moment van openbaar kindcentrum De

Stroom in Helmond. “Het belang van goed

leiderschap wordt steeds vaker genoemd

als doorslaggevende factor bij het realiseren van goed onderwijs.

Adequate professionalisering en positionering van schoolleiders

zijn daarvoor van groot belang. Ik wil daar vanuit de ledenraad

graag mijn bijdrage leveren”, aldus Jacobs.

s y m p o s i u m

Schoolleiders van de Toekomst
De Toekomstagenda Schoolleiders staat centraal tijdens symposium

‘Schoolleiders van de toekomst’ op 16 januari in de Brabanthallen

in Den Bosch tijdens de KindVak. Met sprekers als Microsoft-ceo

Ernst-Jan Stigter en bestuurlijk aanjager René Peeters. Ook zijn

er rondetafelgesprekken onder leiding van schoolleiders. Meer

informatie: www.avs.nl/symposium  

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

tekst harry van soest

In verband met het personeelstekort kregen wij de vraag of er

mogelijkheden zijn om werknemers na hun AOW-gerechtigde leef-

tijd door te laten werken.

Volgens de CAO PO 2018 – 2019 eindigt bij het bereiken van de

AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst op de eerste dag

van de maand volgend op die waarin de AOW-gerechtigde leeftijd

wordt bereikt (artikel 3.10, lid 5).

De mogelijkheid bestaat echter om jaarlijks overeen te komen om

het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens

met maximaal 12 maanden uit te stellen (artikel 3.13).

Het is ook mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd overeen te komen, die jaarlijks met ten hoogste 12 maanden

kan worden verlengd. Dat kan maximaal zes keer voor in totaal

maximaal 48 maanden. In de laatste situatie geldt dat bij beëindi-

ging geen opzegging noodzakelijk is.

De werkgever kan het verzoek naast zich neerleggen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandag van 13.00 – 16.30 uur en

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

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

altijd je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt.

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

helpdesk.

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

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

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

Meer informatie:
www.avs.nl/avsvoordeel

AVS Voordeel
Voor school en privé
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i n s c h r i j v e n?  v ó ó r 13 f e b r u a r i v r o e g b o e k ko r t i n g

Charles Wood openingsspreker AVS-congres 2020
Head of international Charles Wood van innovatieplatform
CENTURY Tech is de openingsspreker op het AVS
Schoolleiderscongres, dat plaatsvindt op 20 maart 2020
in Nieuwegein.

Wood, zelf afkomstig uit het Verenigd

Koninkrijk, heeft een groot deel van zijn

carrière besteed aan onderwijsontwikke-

ling in het buitenland. Hij is medeoprichter

van Impact Education, dat in Hong Kong

Engelse taalcursussen verzorgt voor

studenten en internationale scholen. Zijn

passie voor techniekonderwijs bracht hem

naar New York, waar hij heeft gewerkt voor

de American Youth Literacy Foundation. Hij ontwikkelde daar een

leerplan dat door middel van een app analfabetisering bij volwas-

senen tegengaat. Momenteel is Wood eindverantwoordelijk voor

alle internationale samenwerkingsverbanden van CENTURY Tech,

een platform dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en big

data om leerprestaties te verbeteren en werkdruk voor docenten te

verminderen.

Wood zal ingaan op de werking van kunstmatige intelligentie en het

systeem dat CENTURY Tech ontwikkelde, hoe zo’n platform eruit kan

zien en wat het betekent voor leren, lesgeven en het organiseren

van onderwijs.

Programma en inschrijving
Het programma van het AVS Schoolleiderscongres is te vinden

op www.avs.nl/congres2020. Hier kun je je ook inschrijven.

Schrijf je in vóór 13 februari en profiteer van de aantrekkelijke

vroegboekkorting.

a v s  i n  d e  p e r s

Cao, lerarentekort en whatsappgroepen
Voor schooldirecteuren en adjuncten pakt de nieuwe cao goed

uit, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in de Volkskrant.

“Het akkoord sluit een-op-een aan op de inzet van de AVS en we

zijn hier dus heel blij mee.” De nieuwe cao loopt tot 1 november

2020 en is extra belangrijk voor de schoolleiders en het onder-

wijsondersteunend personeel. Voor hen zijn afspraken gemaakt

over vernieuwing van functies, waardoor ze beter kunnen door-

groeien. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is blij dat

de deal rond is. Tot nu toe kregen onder meer de directeuren er in

tegenstelling tot leerkrachten nog geen geld bij, terwijl hen was

beloofd dat daar afgelopen maart al verandering in zou komen.

,,Schoolleiders verdienen soms minder dan leraren. Er is een groot

tekort aan directeuren, eindelijk wordt dit probleem nu rechtge-

trokken. Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbren-

gen, maar in dit akkoord wordt dat beloond”, reageert voorzitter

Petra van Haren in het AD en Het Parool.

Om meer mensen het onderwijs in te krijgen is een zak geld

volgens Van Haren sowieso niet genoeg. Het moet ook makkelijker

worden om carrière te maken, zegt ze in het AD. ,,In het voortgezet

onderwijs kan je doorgroeien, maar op de basisschool ben je er

met promotie tot intern begeleider of directeur wel zo’n beetje.’’

De veeleisende ouder maakt het leven van een leerkracht er ook

niet eenvoudiger op. Van Haren: “Ouders verwachten steeds

meer van de school.” Een door de wol geverfde juf is behoorlijk

opgewassen tegen dit soort spanningen, maar jongere collega’s

worstelen ermee. En daar ligt een schone taak voor de leraren-

opleidingen, stelt Van Haren. Het niveau van die opleidingen kan

volgens haar omhoog. Ze verwijst naar Finland, waar je zelfs voor

de kinderopvang een masteropleiding nodig hebt. ,,Daar staat het

beroep in hoog aanzien omdat je er aantoonbaar veel voor moet

doen en kunnen.”

In RTLnieuws ging het

over gebruik van whatsapp

door kinderen. Dat moet

worden verankerd in

het lesprogramma,

zegt Petra van Haren

in het programma,

waarin naar voren komt

dat kinderen onder de 16 de meest schokkende beelden zien

via whatsappgroepen.

AVS Schoolleiderscongres
20 maart 2020
THEMA: ‘KRACHT’
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Legenda Schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd

voor basisregistratie.

** Deze leergangen zijn gecertificeerd

voor formeel leren ten behoeve

van herregistratie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Opleidingen, leergangen en trainingen
januari – maart

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leergang Theorie U 13 februari Jan Jutten

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

• Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po) 3 maart John Schreijer

• Leergang Collectief leren: van samen leren naar samen doen** (po en vo) 10 maart Peter de Roode

• Leergang Communicatie** (po) 11 maart Noud Cornelissen

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 12 maart Koos van den Ijssel

• Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen** (po en vo) 12 maart Pia Umans, Gonnie Joosten

• Leergang Middenkader* (po) 16 maart Tom Roetert

(onder voorbehoud)

Brochure opleidingen en leergangen 2020

Een overzicht van alle opleidingen en leergangen

vindt u in de brochure 2020 van de AVS Academie.

Deze brochure is ook te downloaden via

www.avs.nl/academie

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl 

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg
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1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Leiderschap en
Talentontwikkeling

Wat is er nu mooier dan dagelijks

vooral datgene doen waar je goed in

bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook

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

organisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én optimale

opbrengsten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen? Deze leergang is

gericht op het floreren van jezelf, je teamleden, je organisatie en

uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 30 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvol-leiderschap

4 eendaagsen

Leergang Theorie U in de
school – samen leren van de
toekomst

We leven in een tijd van grote complexe

problemen en uitdagingen. We kunnen

veel leren van succeservaringen en van

fouten uit het verleden, maar anno 2017

is deze vorm van leren onvoldoende. Of zoals Einstein al zei: “De

problemen die we veroorzaakt hebben, kunnen niet opgelost wor-

den op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.” De vraag

waar we voor staan, is hoe we wel een antwoord vinden op deze

grote uitdagingen. In zijn U-theorie introduceert Otto Scharmer een

nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden

van mensen met hun ziel, hun moreel besef. Wie je bent als leider of

leraar speelt een belangrijke rol. Om de omslag te maken van leren

uit het verleden naar leren van de toekomst doorlopen deelnemers

de vijf bewegingen van de U. In de leergang komen ze uitgebreid

aan bod met een praktische vertaalslag naar de school.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, intern begeleiders, bouw/teamleiders) po en vo. Ook voor

mensen die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 13 februari 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Stimulerend
beoordelen: gespreksvoering in
een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het

functioneren van medewerkers is een

van de belangrijkste taken van een lei-

dinggevende. Samen in gesprek zijn

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

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

kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en

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

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

sprekende afronding van de gesprekkencyclus. Belangrijke onder-

delen in de leergang zijn de onderzoeksmatige collegiale visitatie,

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

theorieën, praktische en procedurele zaken rondom het voeren van

functioneringsgesprekken en beoordelen aan de orde.

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

directeuren en startende schoolleiders po en vo

Startdata: 31 oktober 2019 en 6 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

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

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

onder ‘Regie en strategie’)

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

stimulerendbeoordelen

4 tweedaagsen

Leergang Succesvol
beïnvloeden van
veranderprocessen

Deze leergang geeft u een beter begrip

van wat er in uw organisatie speelt, hoe

verandering wordt gestuurd, wat veran-

deringsprocessen teweeg brengen in

de organisatie en hoe u daar als leider proactief aan kunt werken.

Onderzoek hoe u zich zelf verhoudt tot het veranderingsproces, hoe

u erin kunt blijven staan en hoe u uw team of organisatie mee kunt

nemen.

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

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 12 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

veranderprocessen

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl 

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg
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7 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
Onderwijs & Gebouw

Het schoolgebouw moet aansluiten bij

maatschappelijke en onderwijskundige

ontwikkelingen. Schoolleiders krijgen

niet alleen grip op het (ver)bouwpro-

ces, maar worden uitgedaagd en begeleid om de regie te nemen.

Ze hoeven niet de expert te worden voor deze opgave, maar wel

beschikken over kennis van wat de opgave is, wat de mogelijkheden

zijn en wat er van hen wordt verwacht. Denk hierbij aan de vertaling

van het onderwijskundige concept naar inrichting en ruimte. Door

professioneel opdrachtgeverschap weet de schoolleider welke

opdracht deze aan experts kan verstrekken en hoe een goed proces

en realisatie tot stand komt. Deelnemers leren ook een business-

plan op te stellen en een verantwoorde aanvraag te doen voor finan-

ciering van (vernieuw)bouw, verduurzaming of vergroening van een

multifunctionele accommodatie.

Doelgroep: directeuren primair onderwijs

Startdatum: 20 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’, ‘In relatie

staan tot de omgeving’, ‘Toekomstgericht onderwijs’ en de deel-

thema’s ‘Strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘Onderzoeksmatig

werken’ (horen bij het thema ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

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

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 zelf-

standig en vanuit vertrouwen en verant-

woordelijkheid 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) spe-

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

wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een

school?

Doelgroep: leidinggevenden primair onderwijs

Startdatum: 23 januari 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

4 tweedaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersona-

liseerd onderwijs. Dat vraagt dus om

een eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: dit onderwijs gaat juist uít van verschillen. Aan de orde

komen: vormgeven aan verandering, wat is gepersonaliseerd onder-

wijs, omgaan met de veranderende professional en de opbreng-

sten.  In samenwerking met Dair Academy.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdatum: 3 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

en ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/lgo
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leergang leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

‘Er is geen blauwdruk voor
gepersonaliseerd onderwijs’
Gepersonaliseerd onderwijs betekent meer regie geven
aan de lerende. Dat geldt op het niveau van de leerling,
maar ook op het niveau van de leerkracht en van de
schoolleider. Het betekent ook een andere invulling van de
rol van de leerkracht en van de schoolleider.
tekst susan de boer

“De leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs gaat

over leidinggeven aan verandering, en over gepersonaliseerd onder-

wijs zelf ”, vertelt Wiebe Broekema, hoofddocent van de leergang.

“Deelnemers hebben meestal als eerste leervraag: wat is geper-

sonaliseerd leren? Hoe geef je dat vorm in het onderwijs? En in het

verlengde daarvan: welke vaardigheden heb ik nodig om leiding te

geven aan de invoering van gepersonaliseerd onderwijs?”

Coachende rol Invoering van gepersonaliseerd onderwijs

betekent afscheid nemen van het traditionele model waarbij

de leerkracht bepaalt wat, hoe en wanneer de leerling leert.

Bij gepersonaliseerd onderwijs neemt de leerling de regie en

verschuift de rol van de leerkracht van sturend naar coachend.

“Gepersonaliseerd onderwijs is nieuw, er is geen blauwdruk voor”,

zegt Broekema. “In de leergang willen we schoolleiders toerusten

om aan die verandering leiding te geven. We reiken instrumenten

aan, zoals theoretische modellen. En we oefenen met nieuwe

werkvormen. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar

gepersonaliseerd onderwijs. De schoolleider kan het vervolgens

met het team samen invullen.”

Regie Ivo Buijsen, directeur van basisschool Anton van

Duinkerken in Bergen op Zoom, heeft in 2017-2018 deelgenomen

aan de leergang en is nu met zijn school op weg om

gepersonaliseerd onderwijs te ontwikkelen. “In het begin wilde

het team van mij horen waar we naartoe gaan. Maar er is geen

vastgesteld eindpunt”, zegt Buijsen. “In de leergang gebeurde

eigenlijk hetzelfde: ik kreeg ook geen pasklaar antwoord op mijn

leervragen. Het team loopt nu tegen hetzelfde aan als ik deed

in de leergang.” Buijsen merkt dat de ene leerkracht meer regie

aan de leerling overlaat dan de andere. “Teamleden maken hun

eigen ontwikkeling door, ook zij hebben de regie over hun eigen

leerproces. Maar we gaan samen naar meer eigenaarschap bij

leerlingen.”

Gespreid leiderschap Lizzy Heistek, directeur van basisschool

De Piramide in Edam, werd door senior leerkracht Manuela Lezaire

geattendeerd op de leergang. “We zijn met gepersonaliseerd

onderwijs bezig en ik was op zoek naar scholing. De leergang is

voor schoolleiders bedoeld, maar het zijn de leraren die er in de

klas mee aan de slag moeten.” Heistek wilde Lezaire daarom graag

meenemen naar de leergang. “Het bestuur honoreerde die vraag

meteen. We werden allebei gefaciliteerd voor de leergang.” Het

heeft ze beide veel opgeleverd, zegt Heistek: “Ik ben al jaren bezig

mijn stijl van begeleiden van leerkrachten in overeenstemming te

brengen met hun stijl in het begeleiden van leerlingen. De leergang

heeft me bevestigd in mijn koers. Leerkrachten moeten zelf aan

het stuur zitten. Vroeger bepaalde ik als schoolleider de koers, nu

ontwikkelen we die als team.”

Lezaire was al langer bezig met ‘leren zichtbaar maken’, waarbij

leerlingen zelf hun ontwikkeling volgen. “Daar wilde ik meer van

weten. Door de leergang structureer ik de coachgesprekken met

leerlingen nu beter.” Samen een leergang volgen zorgde dat een

gemeenschappelijke ‘taal’ ontstond en de twee sneller kunnen

afstemmen. Lezaire heeft taakuren gekregen om in de bovenbouw

en de middenbouw gepersonaliseerd onderwijs uit te bouwen,

Heistek doet de onderbouw. Heistek: “De school maakt zo optimaal

gebruik van de competentie van de leerkracht. Dit is echt gespreid

leiderschap. Deze kant moeten we op.”

Meer lezen over gepersonaliseerd onderwijs? Ook de Boek-

bespreking op pagina 41 van deze Kader Primair gaat over dit

onderwerp.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdatum: 3 februari 2020

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

Tijdens de leergang oefenen de deelnemers met dialogen en andere
werkvormen.
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voor: leerkrachten po

van: Radboud Universiteit

wanneer: 29 januari 2020

waar: Nijmegen, campus Radboud Universiteit

wat: professionaliseringsdag

Winterschool 2020
Brengwetenschap in de klas

Deze dag heeft tot doel leraren uit het basisonderwijs handvat-

ten en inspiratie te geven om wetenschap de klas in te brengen.

Er zijn lezingen van de wetenschappers die aan de basis ston-

den van de nieuwste uitgave van het boek ‘Wetenschappelijke

doorbraken de klas in!’ en verschillende workshops over invul-

ling geven aan W&T-onderwijs.

www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/activiteiten-voor/leraren/

winterschool

voor: docenten po en vo

van: ConcepThink

wanneer: 24 januari 2020

waar: Gouda, Driestar Educatief

wat: symposium

De rol van
handschriftonderwijs

Vanuit wetenschappelijke onderbouwing en vernieuwende

inzichten wordt op dit symposium gekeken naar het belang van

schrijven met de hand binnen het toekomstige onderwijscurri-

culum. Er is onder andere aandacht voor de basis van het leren

schrijven en (preventie van) schrijfstoornissen. Hoogleraar

neuropsychologie Erik Scherder is een van de sprekers.

www.concepthink.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

voor: professionals in hulpverlening, begeleiding of

onderwijs

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 6 februari 2020

waar: Utrecht, Jaarbeurs

wat: jaarlijks congres Angst

Angst bij kinderen en jongeren
Wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te

lang en/of te intens bang zijn, gaat angst belemmerend wer-

ken. Onzekerheid, faalangst en piekeren zijn voorbeelden van

problemen die we bij veel (jonge) mensen tegen komen. Maar

waar komt dat vandaan en wat kun je ermee als professional in

de hulpverlening, begeleiding of onderwijs? Welke rol spelen

ouders? Wat gebeurt er in de hersenen bij angst en hoe houd je

daar rekening mee? Deze en andere praktisch relevante vragen

staan centraal op het jaarlijkse congres Angst.

voor: Schoolbestuurders, schoolleiders en de ict-

verantwoordelijken po en vo

van: OnderwijsInzicht

wanneer: 17 januari 2020

waar: Utrecht, Jaarbeurs

wat: congres

Inzicht in ict-inzet
Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren.

Op het congres OnderwijsInzicht zie je hoe ict je kan helpen

bij de dagelijkse praktijk en (maatschappelijke) vraagstuk-

ken. Ook kun je er inzicht krijgen in de mogelijkheden die ict

jouw school kan bieden. Het programma bevat keynotes van

gerenommeerde sprekers. Daarnaast kun je colleges, I-talks en

sessies bezoeken. Uiteraard is er ook volop de gelegenheid om

in gesprek te gaan met experts uit de praktijk, de technologie

en de wetenschap.

www.onderwijsinzicht.nl

voor: po, vo, mbo

van: Rijkswaterstaat

wat: website, online tool

‘Slim met schoolafval’:
steun bij circulair inkopen

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe tool ontwikkeld die scholen

helpt bij het afsluiten van duurzame afvalcontracten. Inkopers

worden stap voor stap begeleid bij het inkoopproces, zodat

de hoeveelheid restafval tot een minimum wordt beperkt en

waardevolle afvalstromen een nieuw leven krijgen.

www.slimmetschoolafval.nl

voor jou geselec teerd
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voor: scholen, gemeenten en migrantenorganisaties

van: VOO en IOT

wat: handreiking

Handreiking oudertraining
bij meertaligheid

Een achterstand in de Nederlandse taal speelt een belangrijke

rol bij achterblijvende schoolresultaten van Turks-Nederlandse

kinderen. Meertaligheid kan echter juist van meerwaarde zijn

als voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling

van beide talen en ouders en school elkaar ondersteunen. In de

handreiking van VOO en IOT wordt beschreven hoe ouders kun-

nen worden getraind om hun kinderen effectief te ondersteu-

nen bij hun taalontwikkeling.

voo.nl/over-voo/doelstellingen, www.iot.nl

voor: schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten en

andere onderwijsprofessionals in het po

van: NRO

wanneer: 12 februari 2020

waar: Amersfoort, De Rijtuigenloods

wat: conferentie

Landelijke conferentie
Onderwijsachterstandenbeleid

Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachter-

standen in het basisonderwijs uitgediept. Aan de hand van de

laatste onderzoeksresultaten wordt gekeken naar onderwijs-

kundige interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen

en naar de vraag hoe die vertaald kunnen worden naar de

praktijk van de onderwijsorganisatie.

www.nro.nl/12-februari-2020-landelijke-conferentie-onderwijs-

achterstandenbeleid

voor: po

van: Kinepolis

waar: diverse locaties

wat: speciaal scholenprogramma

Lesgeven in de bioscoop
Een andere omgeving prikkelt de zintuigen en zorgt dat leer-

lingen informatie beter opslaan. Om die reden stelt bioscoop-

keten Kinepolis tegen gereduceerd tarief haar bioscoopzalen

beschikbaar voor scholen. De keten biedt ook speciale film-

voorstellingen aan en kan op aanvraag programma’s op maat

maken, waarin educatieve thema’s door middel van film worden

uitgewerkt.

www.business.kinepolis.nl/scholen

voor: leerkrachten po en muziekdocenten

van: Suzan Lutke

wat: boek

Nieuw fundament voor
muziekonderwijs

De auteur van het boek Als de muziek er al is wil een lans

breken voor een muziekdidactiek en -pedagogiek die past in

onze tijd. Het boek gaat onder andere over de manier waarop

jonge mensen muziek leren maken en op de vernieuwing van

het muziekonderwijs. In dit boek wisselen theorie en verhalen

uit de praktijk elkaar af.

ISBN 9789046907023 | Uitgeverij Coutinho

voor: vrouwelijke schoolleiders

van: WomenEd

wat: internationale beweging

Women in Education zoekt
deelnemers

De internationale beweging WomenEd wil het aantal vrou-

welijke schoolleiders in het onderwijs bevorderen en de

soms grote verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen

bespreekbaar maken. In verschillende landen worden informele

bijeenkomsten gehouden. Inmiddels is ook de Nederlandse

afdeling WomenEdNL opgezet. Via Twitter en Facebook kunnen

deelnemers elkaar op de hoogte houden van de lokale discus-

sies en evenementen.

www.womened.org, www.facebook.com, Womenednl, Twitter:

@WomenEdNL

voor: leerkrachten en hulpverleners

van: Preventief op Maat

wat: digitale toolkit

Toolkit voor hulp aan kinderen
in armoede

Leerkrachten, hulpverleners, pedagogisch medewerkers en

jeugdverpleegkundigen kunnen veel betekenen voor ouders

en kinderen die te maken hebben met armoedeproblema-

tiek. De digitale toolkit gaat in op de vraag hoe zij in hun

eigen praktijk kinderen in armoede kunnen ‘zien’ en op de

manieren waarop zij kansen voor kinderen kunnen helpen

creëren of uitbouwen. De toolkit is gratis te bestellen via

armoedezien@preventiefopmaat.nl

www.preventiefopmaat.nl
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boekbespreking

wanneer krijgen we
weer les?

Wanneer krijgen we weer les? In tijden van lerarentekorten een vraag

die kinderen wellicht geregeld stellen. Maar daar gaat dit boek niet

over. Wel over veranderen. Paula van Manen beschrijft hoe haar school

het roer omgooit naar gepersonaliseerd onderwijs. Dat gaat met vallen

en opstaan, blijkt uit haar relaas. tekst jan stuijver

Leerlingen die zelf de keuze krijgen in welk

tempo en op welke manier en ze werken

aan hun leerdoelen. Dat is gepersonaliseerd

onderwijs in een notendop. Dat het toe-

komst heeft, daar zijn veel schooldirecties

in alle onderwijslagen (primair, voortgezet,

mbo en hbo) van overtuigd. Maar het is

ook een containerbegrip dat op elke school

anders vorm krijgt.

Bij het lezen van dit boek krijg je een kijkje

in de keuken van het organiseren van de

benodigde verandering op een zo’n school.

Het zijn verhalen uit de dagelijkse praktijk

die veel herkenning opleveren voor iedereen

die in het onderwijs werkt. Hoe kom je tot

een gezamenlijke ambitie, hoe creëer je

draagvlak?

Op humoristische wijze wordt de omvang-

rijke vernieuwing op de school beschreven.

Klassikale lessen maakten plaats voor het

zelfstandig behalen van doelen, docenten

werden leercoaches, lokalen werden leer-

pleinen. Nieuwe dagelijkse bordsessies,

doelenboekjes, kleuren in plaats van cijfers,

woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten,

benen-op-tafel-sessies: alles passeert de

revue in deze openhartige schets van deze

hedendaagse onderwijspraktijk, die niet

nalaat te tonen waar verandering schuurt –

zie bijvoorbeeld de vertwijfeling bij collega’s

over het werken met digitale portfolio’s.

Na lezing van dit boek dringen zich vragen

op als: Waarom doen we de dingen zoals

we het doen? Wie heeft er baat bij? Voor

welke leerlingen is deze manier van leren

geschikt? Zijn scholen wel voldoende

toegerust om hier goed vorm aan te geven?

Is gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de

toekomst? In het boek zelf wordt niet echt

antwoord gegeven op deze vragen. Dat is

jammer. Maar tussen de regels door zie je

dat het veranderen met vallen en opstaan

gaat en dat het niet voor iedere leraar een

succes is. Projectmatig werken is ons niet

geleerd, schetst een van hen. Die ervaart

het aanmaken en methodisch verantwoord

uitvoeren van projecten met het genoemde

portfolio meer als een doel op zich dan

dit het onderwijs ten goede zou komen.

Dat het boek ruimte biedt voor dergelijke

tegengeluiden, maakt het geloofwaardig.

Het boek leest makkelijk en laat ook de

mooie kanten zien van het werken in het

onderwijs. Na lezing realiseer je je weer

dat veranderingen niet vanzelf gaan en je

er als leidinggevende goed richting aan

moet blijven geven. Het is daarmee een

aanrader voor iedereen in het onderwijs

die stil wil staan bij de vraag of we de

juiste dingen doen en wil reflecteren op de

eigen rol daarin. _

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

Wanneer krijgen we weer les?

Paula van Maanen, 2019

www.scriptum.nl

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt gastrecen-

sies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

– Advertentie –
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Grip krijgen op verzuim
met de subsidie Lerend Werken

- Advertorial-

De subsidie Lerend Werken ondersteunt de professionele ontwikkeling van
de schoolleider op het gebied van verzuimaanpak op school. Vanaf 2017
deden inmiddels 153 scholen mee. Wegens de enthousiaste reacties is de
looptijd van de subsidie verlengd tot 31 december 2022.

“Ik heb negen jaar geleden de schoolleidersopleiding afgerond. De inzichten zijn
ondertussen veranderd en het is goed om een en ander op te frissen van tijd tot

tijd. Ik doe weleens een nascholing, maar dit traject is geheel op mij gericht.”

(Tom Roovers, directeur Holtkampschool Goes)

Wat wilt u leren?

• Vindt u het lastig om uw
visie op verzuim te for-
muleren?

• Mist u de vaardigheden
voor het voeren van lasti-
ge verzuimgesprekken?

• Wilt u uw eigen valkuilen
leren herkennen en aan-
pakken?

• Uw rol als schoolleider
onderzoeken bij het
verbeteren van de sa-
menwerking binnen een
team?

• Mogelijke uitvalsignalen
leren herkennen bij uw
medewerkers?

• Medewerkers leren bege-
leiden in hun re-integra-
tie traject? 

Wat houdt de subsidie in

De subsidie vergoedt 80% van de kosten van
een individueel coaching on the job traject,
met een maximum van € 2.500 per schoollei-
der.  Voorwaarde is dat het coachingstraject
binnen 8 maanden na verlening van de subsi-
die afgerond is.

Aanvragen

Ga naar vfpf.nl/subsidie-lerend-werken en
download het infopakket. Hier vindt u ook
de voorwaarden waar uw aanvraag aan
moet voldoen.

vfpf.nl/subsidie-lerend-werken

U bepaalt waar u behoefte
aan heeft! Zolang het maar
bijdraagt aan het voorkomen
of terugdringen van ziek-
teverzuim op uw school. U
kiest zelf uw eigen coach.

21-9000-1350-01 AVS KP 2019-20-051_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 16-12-2019  13:26

REIS DOOR DE MENS

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

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

Speciale tarieven
voor scholen

Voor grote en

kleine groepen

Diverse

combinatie-

pakketten

Individuele
audiotour
(8 talen)

Gratis
educatieve
speurtochten

1 begeleider per

starttijd gratis

- Advertentie -
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Grip krijgen op verzuim
met de subsidie Lerend Werken

- Advertorial-

De subsidie Lerend Werken ondersteunt de professionele ontwikkeling van
de schoolleider op het gebied van verzuimaanpak op school. Vanaf 2017
deden inmiddels 153 scholen mee. Wegens de enthousiaste reacties is de
looptijd van de subsidie verlengd tot 31 december 2022.

“Ik heb negen jaar geleden de schoolleidersopleiding afgerond. De inzichten zijn
ondertussen veranderd en het is goed om een en ander op te frissen van tijd tot

tijd. Ik doe weleens een nascholing, maar dit traject is geheel op mij gericht.”

(Tom Roovers, directeur Holtkampschool Goes)

Wat wilt u leren?

• Vindt u het lastig om uw
visie op verzuim te for-
muleren?

• Mist u de vaardigheden
voor het voeren van lasti-
ge verzuimgesprekken?

• Wilt u uw eigen valkuilen
leren herkennen en aan-
pakken?

• Uw rol als schoolleider
onderzoeken bij het
verbeteren van de sa-
menwerking binnen een
team?

• Mogelijke uitvalsignalen
leren herkennen bij uw
medewerkers?

• Medewerkers leren bege-
leiden in hun re-integra-
tie traject? 

Wat houdt de subsidie in

De subsidie vergoedt 80% van de kosten van
een individueel coaching on the job traject,
met een maximum van € 2.500 per schoollei-
der.  Voorwaarde is dat het coachingstraject
binnen 8 maanden na verlening van de subsi-
die afgerond is.

Aanvragen

Ga naar vfpf.nl/subsidie-lerend-werken en
download het infopakket. Hier vindt u ook
de voorwaarden waar uw aanvraag aan
moet voldoen.

vfpf.nl/subsidie-lerend-werken

U bepaalt waar u behoefte
aan heeft! Zolang het maar
bijdraagt aan het voorkomen
of terugdringen van ziek-
teverzuim op uw school. U
kiest zelf uw eigen coach.
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REIS DOOR DE MENS

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

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

Speciale tarieven
voor scholen

Voor grote en

kleine groepen

Diverse

combinatie-

pakketten

Individuele
audiotour
(8 talen)

Gratis
educatieve
speurtochten

1 begeleider per

starttijd gratis

- Advertentie -
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Uitgelicht

thema _ 25 jaar AVS
Wat als rebelse club begon, is in een kwart eeuw

uitgegroeid tot een volwaardige vakbond en

beroepsorganisatie voor schoolleiders. Wat is er bereikt

in die tijd? Wat nog niet? De Algemene Vereniging

Schoolleiders telt nu zo’n 4000 leden, samen met zes

van hen blikken we terug – en vooruit. pagina //

achtergrond _ De MR: partner
of tegenstander?
Medezeggenschap op school kan leiden tot betrokken

ouders en goede ideeën, maar een medezeggenschaps

raad kan ook een blok aan je been zijn. Hoe ga je als

schoolleider om met de MR? ‘Het gaat erom dat je een

collectieve ambitie krijgt.’ pagina //

actueel

///

Beeld omslag: Dianne Vreman / krijtbordenservice.nl/

initiatief vanweekvanhetgeld.nl

EXTRA: bij bestelling ontvangt u de speciale geld-editie van de Dagobert Duck
voor de hele school!

Goed omgaan met geld is GOUD
waard! Een kind dat op jonge leeftijd
leert omgaan met geld heeft een goede
basis voor �nanciële zelfredzaamheid
als volwassene.

Bestel ons GRATIS lesmateriaal en ga vanaf nu op uw school
aan de slag met leren omgaan met geld! Onze doorlopende
leerlijn bevat  thema’s die gedurende het hele schooljaar
ingezet kunnen worden. Bestel hier:

primaonderwijs.nl/bestel

Per thema zijn er individuele
werkbladen, groepsopdrachten,
animatievideo’s en een duidelijke
handleiding. De werkbladen kunnen
worden gecombineerd met de digitale
lesonderdelen op geldlessen.nl.©
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Samen

met je team

het nieuwe

jaar goed van

start gaan.

Dat wíl je.

Vraag nu een
gratis demo aan

www.e-wise.nl/avs

Afgelopen jaar hebben we bij E-WISE veel scholen

mogen verwelkomen. Zij hebben nu onbeperkt

toegang tot ruim 80 online cursussen, ontwikkeld in

samenwerking met de beste docenten.

Start jouw school met online nascholing in 2020?

Online nascholing
voor Leraren
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